
 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY  

MĚSTA PLZNĚ  

2022 

 

 



2 

 

ÚVOD 
 

Zastupitelstvo města Plzně schválilo usnesením č. 481 ze dne 14. 12. 2020 

prodloužení platnosti „Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence na období 

2016 – 2022“ (dále jen „Koncepce“). Obsahem Koncepce je vedle analytické části také část 

strategická, která zahrnuje jednotlivé priority a opatření z oblasti prevence kriminality a 

protidrogové prevence. Nástrojem plnění strategických cílů Koncepce jsou roční akční plány 

„Program prevence kriminality města Plzně“, které obsahují aktuální bezpečnostní analýzu a 

aktualizovanou strategickou část pro konkrétní rok. Na hodnocení a aktualizaci strategické 

části Koncepce spolupracují členové Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality 

města Plzně, kterou vede manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor města 

Plzně, jehož úkolem je vytvářet koncepci prevence kriminality a koncepci protidrogové 

politiky na území města Plzně, a který dále zastává pozici tajemníka Komise pro bezpečnost, 

protidrogové a prevence kriminality Rady města Plzně. Jedná se o kumulovanou pracovní 

pozici, která je v rámci organizační struktury Magistrátu města Plzně zařazena pod odborem 

bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.    

Program prevence kriminality města Plzně na rok 2022 byl vypracován v souladu se 

Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (usnesení vlády č. 

66/2016, prodloužena usnesením vlády č. 652/2020), z níž plyne možnost čerpat státní 

dotace na projekty prevence kriminality na místní úrovni za splnění stanovených podmínek. 

Jednotlivé priority a opatření týkající se oblasti protidrogové prevence akceptují cíle Národní 

strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 – 2027. 

Členové Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně provedli 

na svém jednání dne 2. 12. 2021 zhodnocení a  následně byla provedena aktualizace 

strategické části Koncepce, která je současně s bezpečnostní analýzou obsahem Programu 

prevence kriminality města Plzně na rok 2022. Program schválilo Zastupitelstvo města Plzně 

na svém zasedání dne 9. 5. 2022 usnesením č. 177. 
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1 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA 

1.1 PROTIPRÁVNÍ ANALÝZA 

1.1.1 Policie ČR - analýza kriminality na území města Plzně 1 
 

Kriminogenní faktory v rámci města Plzně 
 

• okres Plzeň - město se svým počtem 194 531 obyvatel (zdroj ČSÚ; stav k 30. 9. 2021) 

řadí na třetí 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 velkého počtu ubytoven a pracovních agentur zaměstnávajících a 

ubytovávajících osoby z dalších států Evropské unie (zejména Bulharska, Polska, 

Rumunska, Slovenska) a tzv. třetích zemí (zejména Ukrajiny a Vietnamu), 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 

                                                 
1 Městské ředitelství Policie ČR Plzeň - Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na 
území ČR v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020. 
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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, navazování 

známostí s návazností na mravnostní trestnou činnost; 

• situaci ovlivňuje i míra nezaměstnanosti, která v okrese Plzeň-město dosahuje 2,8 % 

(zdroj Integrovaný portál MPSV; stav k 30. 9. 2021), což je o 0,6 % méně než v 

předchozím roce; 

• po většinu roku probíhající pandemie virové choroby COVID-19. 
 

 

Přehled stavu kriminality na území města Plzně 2020 - 2021 

 2020 2021 porovnání 

Počet trestných činů 4362 3830 -532 

Objasněnost    

početně 1497 1332 -165 

procentuálně 34,31% 34,78% +0,47 

Podíl jednotlivých druhů TČ 
na celkovém nápadu 

 
  

početní    

majetková 2617 2394 -223 

násilná 292 270 -22 

mravnostní 62 61 -1 

ostatní 532 500 -32 

hospodářská 374 213 -161 

zbývající 485 418 -67 

procentuální    

majetková 59,99% 62,25% +2,26 

násilná 6,70% 7,05% +0,35 

mravnostní 1,42% 1,59% +0,17 

ostatní 12,19% 13,05% +0,86 

hospodářská 8,58% 5,56% -3,02 

zbývající 11,12% 10,91% -0,21 
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Index TČ na 10 000 obyvatel 

  TČ celkem majetková násilná mravnostní ostatní hospodářská zbývající 

2020 223,72 134,22 14,97 3,17 27,28 19,18 24,87 

2021 196,88 123,07 13,87 3,14 25,70 10,95 21,49 

 

 

Kriminalita (přečiny i zločiny) 2020 – 2021 (k 30. 9.) 

  TČ celkem násilná  mravnostní majetková 

2020 3505 220 48 2157 

2021 2897 221 41 1802 

 
 

Index TČ na 10 000 obyvatel (k 30. 9.) 

  TČ celkem násilná  mravnostní majetková 

2020 180,67 11,34 2,47 111,19 

2021 149,33 11,39 2,11 92,89 

 
 

 
Porovnání vybraných druhů TČ za rok 2020 a 2021 
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Rozbor vybraných druhů kriminality  
 

Majetková kriminalita: 
Nejvíce se podílí na celkovém nápadu trestné činnosti páchané na území města Plzně. Za 

období roku 2021 je evidováno celkem 2 394 případů, z nichž bylo 521 objasněno (21,76 %). 

Objasněnost se snížila o 0,24 % oproti předchozímu roku. 

Na majetkové trestné činnosti mají největší podíl krádeže vloupáním do objektů a krádeže 

vloupáním do motorových vozidel. Na úseku krádeží motorových vozidel je za rok 2021 

evidováno celkem 48 případů, objasněno je 13 případů odcizení, objasněnost činí 27,08 %. 

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, 

vozidel, chat 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. 

 

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, přes neoprávněný přístup a poškozování záznamu v 

počítačovém systému 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.  

V roce 2021 bylo řešeno celkem 213 trestních věcí ( pokles je pouze statisticky, neboť jeden 

z ukazatelů byl přemístěn do ostatní majetkové trestné činnosti), z toho 51 případů podvodů, 

12 případů zpronevěry, 6 případů zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, 15 případů 

úvěrových podvodů, 6 trestných činů daňových a 43 trestných činů související 

s neoprávněným přístupem do počítače a odčerpáním finančních částek z účtů. Zbylé trestní 

věci připadají zejména na oblast úpadkových trestných činů, porušení povinnosti při správě 

cizího majetku, trestných činů související s insolvenčním řízením či trestných činů proti 

životnímu prostředí.  

V oblasti kriminality páchané proti životnímu prostředí je situace dlouhodobě stabilní a 

nejsou signály nárůstu rizik. V rámci této problematiky napadly v roce 2021 2 případy týrání 

zvířat. 

Ve statistice hospodářské trestné činnosti a majetkové trestné činnosti se promítla výše 

škody pro trestný čin. 
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Informační kriminalita: 

Informační kriminalitu lze v současné době rozdělit celkem na tři skupiny a to výlučně 

kybernetickou kriminalitu páchanou ve veřejné síti internet s cílem směřovat útok na 

počítačové systémy, resp. jejich síťovou infrastrukturu, dále na pornografii a kriminalitu 

páchanou s účastí výpočetních zařízení, resp. s účastí elektronických služeb, které 

napomáhají k páchání obecné kriminality. 

Kybernetická kriminalita je v nejvyšší míře páchána v oblasti neoprávněného přístupu k 

počítačovému systému a nosiči informací (zcizené uživatelské účty a neoprávněná 

manipulace      s nimi, přístupy na servery za účelem smazání dat, infikace serverů malwarem 

s následným zakryptováním obsahu s požadavkem na platbu virtuální kryptoměnou Bitcoin), 

opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných 

takových dat, vydírání (zasílání výhružných e-mailů o provedení infiltrace do počítačového 

systému spojené se shromážděním dat o uživateli s následným požadavkem na platbu ve 

virtuální kryptoměně Bitcoin). V souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 a opakovaným 

vyhlášením nouzového stavu, kdy většina společnosti omezila svůj veřejný život a své 

soukromí tak přenesla do rukou výpočetních zařízení a sociálních sítí, je zřejmý patrný nárůst 

evidovaných skutků, kdy útočník prostřednictvím phishingu zcizí uživatelské účty sociálních 

sítí a dále útočí na spřátelené uživatelské účty zcizeného uživatelského účtu, když si na 

základě podvodné legendy k jejich škodě vynutí provedení tzv. plateb třetím stranám, díky 

kterým tak uhradí nákupy herních účtů a kódů, s kterými dále výhodně obchoduje. 

Poškozené subjekty současně v této době ve větší míře ztrácejí obezřetnost a jakékoli 

zábrany ostražitosti. 

Kriminalita týkající se pornografie je páchána v oblasti nakládání s dětskou pornografií - 

vytváření uzavřených komunit ve veřejné síti internet, šíření materiálů latentním způsobem 

přes elektronickou poštu, úložný prostor a přímou výměnou prostřednictvím instant 

messengerů různých zahraničních sociálních sítí (v největší míře Facebook, Instagram), v 

neposlední řadě pak dále vyhledávání dětí prostřednictvím různých zahraničních sociálních 

sítí a vylákávání takového materiálu. V rámci šíření zakázaných forem pornografie je patrné, 

že dochází k vytváření a profesionalizaci uzavřených komunit, které se neustále zdokonalují v 

prověřování svých členů. 

Kriminalita obecného charakteru s využíváním výpočetních zařízení, resp. s účastí 

elektronických služeb, které napomáhají k páchání kriminality, se z velké části pohybuje v 

oblasti nebezpečného vyhrožování (obecně prostřednictvím sociálních sítí a elektronické 

pošty), krádeží (zejména užití identifikačních údajů k platebním kartám), podvodů (podvodné 

inzerce, podvodné e-shopy, podvodné e-maily s různorodou legendou – zpravidla charakteru 

tzv. nigerijských dopisů označovaných jako SCAM, podvodná jednání přes sociální sítě, 

phishing, a další), poškození cizích práv (nepravdivé, hanlivé a urážející komentáře na 

sociálních sítích), šíření poplašné zprávy (využívání elektronických komunikačních 

prostředků: e-maily, sociální sítě). Veřejná síť internet, zejména sociální sítě a zpravodajské 

portály jsou využívány ve vztahu k protiprávnímu jednání ze strany extrémistických hnutí a 
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jedinců prostřednictvím vlastních negativních komentářů, diskuzí potažmo samostatných 

článků. 

Na úseku informační kriminality bylo v roce 2021 na zdejší součásti prověřováno celkem 241 

trestních věcí, 197 přestupkových věcí a další případy byly řešeny ve spolupráci s odborem 

analytiky a kybernetické kriminality KŘP Plzeňského kraje. 

 

Násilná kriminalita: 

Za rok 2021 bylo na území MŘP Plzeň spácháno celkem 270 skutků, objasněno je 139 skutků, 

objasněnost činí 51,48 %. V roce 2020 bylo evidováno celkem 292 případů, objasněno bylo 

153 případů a objasněnost činila 52,3 %. 

V roce 2021 je evidováno celkem 48 případů loupežných přepadení, objasněno je 16 případů, 

objasněnost činí 33,3 %. Za rok 2020 bylo evidováno celkem 46 případů, objasněno bylo 20 

případů a objasněnost činila 43,4 %. 

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 na území MŘP Plzeň ke spáchání 1 případu vraždy, který je objasněn. 

 

Mravnostní kriminalita: 

Ve sledovaném období došlo na úseku mravnostní kriminality ke zvýšení nápadu trestních 

věcí. V roce 2021 je evidováno celkem 61 případů, objasněno je 23 případů, objasněnost činí 

37,7 %. Za rok 2020 bylo evidováno 62 případů, z nichž bylo 17 případů objasněno, 

objasněnost činila 27,4 %. 
U nejzávažnějších případů této trestné činnosti, tedy znásilnění, došlo v roce 2021 celkem k 

11 případům, objasněno je 6 případů, objasněnost činí 54,55 %. Za rok 2020 bylo oznámeno 

20 případů, kdy objasněny byly 3 případy, objasněnost činila 15 %. Dalšími závažnými případy 

jsou pohlavní zneužívání, kdy v roce 2021 je evidováno 7 případů, do současné doby se 

podařilo objasnit 2 případy. 

 
Oblast veřejného pořádku: 
V oblasti veřejného pořádku bylo organizováno celkem 127 bezpečnostních a policejních 

opatření včetně policejních akcí zaměřených k zajištění hladkého průběhu společenských a 

kulturních akcí jako např. volby Parlamentu ČR, sportovních akcí jako jsou zejména 

mezistátní a prvoligová fotbalová a hokejová utkání, dohled na veřejná shromáždění 

příznivců různých hnutí, opatření v souvislosti s podáváním alkoholu mládeži apod. V 

průběhu roku 2021 nedošlo k žádnému hromadnému narušení veřejného pořádku. V 

průběhu celého roku byla věnována pozornost problematice menšin, v rámci služebního 
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obvodu MŘP Plzeň není žádná vyloučená lokalita. 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. 

 

Přestupky šetřené PČR na území města Plzně 2020 - 2021 

 2020 2021 porovnání 

 
pořádková 

policie 
dopravní 

policie 
pořádková 

policie 
dopravní 

policie 
pořádková 

policie 
dopravní 

policie 

evidováno 
celkem 

8 014 5 868 9 275 7 594 +1 261 +1 726 

vyřízeno 
příkazem na 
místě 

3 181 5 140 3 883 6 320 +702 +1 180 

 

 
 

Rozbor trestné činnosti 2020 - 2021 

 2020 2021 porovnání 

Děti do 15 let    

 počet objas. TČ 11 13 +2 

 procentuálně 0,25% 0,33% +0,08 

z toho majetkových 6 1 -5 

 násilných 3 6 +3 

Mladiství    

 počet objas. TČ 14 19 +5 

 procentuálně 0,32% 0,49% +0,17 

z toho majetkových 2 6 +4 

 násilných 4 5 +1 

Recidivisté     

 počet objas. TČ 901 1 101 +200 

 procentuálně 20,65% 28,75% +8,1 

z toho majetkových 472 585 +113 

 násilných 76 84 +8 

 hospodářských 44 48 +4 
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Rozbor jednotlivých druhů trestné činnosti 2020 - 2021 

 2020 2021 porovnání 

Krádeže prosté 1427 7622 -665 

z toho kr. motor. vozidel 109 54 -55 

 jízdní kola 162 71 -91 

 kr. věcí z automobilů 428 26 -403 

 kapesní krádeže 83 53 -30 

Krádeže vloupáním 771 1132 +361 

z toho obchody a výkl. skříně 75 50 -25 

 restaurace a kiosky 39 17 -22 

 chaty 45 63 +18 

 byty 94 61 -33 

 rod. domky 77 53 -24 

Násilná TČ 292 270 -22 

z toho vraždy (včetně pokusů) 4 1 -3 

 
loupeže (vč. finančních 
ústavů)  

48 48 0 

 násilí proti úřední osobě 8 4 -4 

 ublížení na zdraví 88 80 -8 

Mravnostní TČ 62 61 -1 

z toho pohlavní zneužívání 10 7 -3 

 znásilnění 20 11 -9 

Ostatní TČ 532 474 -58 

z toho 
nedov. výroba a jiné 
nakládání s OPL 

52 93 +41 

 
maření výkonů úředního roz.a 
vykázání 

250 204 -46 

 výtržnictví 88 62 -26 

 sprejerství 104 85 -19 

Hospodářská TČ 374 213 -161 

z toho podvod 63 33 -30 

 
neoprávněné opatření, 
padělání, pozměn. plat. pr. 

148 161 +13 

 úvěrový podvod 28 15 -13 

 zpronevěra 16 12 -14 

Zbývající TČ 485 418 -67 

z toho zanedbání povinné výživy 150 123 -27 

 ohrožení pod vlivem NL 182 155 -27 

                                                 
2 ovlivněno změnou výše škody pro hranici trestného činu 
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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 2020 a 2021 (k 30. 9.) 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 

2020 8 11 1052 666 

2021 12 14 1400 839 

porovnání +4 +3 +348 +173 

 

Porovnání počtu zjištěných pachatelů TČ 2020 a 2021 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté Cizinci 

2020 29 36 1517 793 252 

2021 13 19 1856 1101 321 

porovnání -16 -17 +339 +308 +69 

 

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. Cizinci byli 

nejčastěji stíháni pro násilnou a majetkovou trestnou činnost, dále za přečiny ohrožení pod 

vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí a výtržnictví. 

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

znehodnocení kriminalisticky upotřebitelných stop nebo ztížení jejich vyhledání a zajištění. 
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Souhrnný přehled nápadu TČ v jednotlivých obvodních oddělení PČR Plzeň 
2020 - 2021 

 2020 2021 porovnání 

OOP Plzeň - Lochotín    

Počet trestných činů 439 360 -79 

Objasněnost    

početně 138 110 -28 

procentuálně 31,44% 30,56% -0,88% 

OOP Plzeň - Slovany    

Počet trestných činů 872 773 -99 

Objasněnost    

početně 309 300 -9 

procentuálně 35,44% 38,81% +38,81% 

OOP Plzeň - Střed    

Počet trestných činů 1002 869 -133 

Objasněnost    

početně 369 272 -97 

procentuálně 36,83% 31,30% -5,53% 

OOP Plzeň - Doubravka    

Počet trestných činů 444 457 +13 

Objasněnost    

početně 136 156 +20 

procentuálně 30,63% 34,14% +3,51% 

OOP Plzeň - Bory    

Počet trestných činů 1017 907 -110 

Objasněnost    

početně 320 305 -15 

procentuálně 31,47% 33,63% +2,16% 

OOP Plzeň - Skvrňany    

Počet trestných činů 272 185 -87 

Objasněnost    

početně 100 71 -29 

procentuálně 36,76% 38,38% +1,62% 

OOP Plzeň - Vinice    

Počet trestných činů 316 279 -37 

Objasněnost    

početně 125 118 -7 

procentuálně 39,56% 42,29% +2,73% 
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Srovnání nápadu TČ v jednotlivých OOP PČR Plzeň za rok 2020 a 2021 

 
 

 

1.1.2 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.   

 
Výslednost řešení přestupků za rok 20213 
 
Řešení přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.  

Přestupky proti veřejnému pořádku 

 
Celkový počet přestupků ve veřejném pořádku za rok 2021 – 1143 

                                                 
3 Zpracoval: Bc. Pavel Beránek, MBA, vedoucí Odboru analýzy a prevence kriminality MP Plzeň. 
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Z tohoto počtu je: 
 

• Neuposlechnutí výzvy úřední osoby  

Zjištěno 41 – z toho 13x řešeno pokutou na místě nezaplacenou, 6x pokutou na místě 
zaplacenou. 
 

• Rušení nočního klidu  

Zjištěno 125 – z toho 9x pokutou na místě zaplacenou, 103x řešeno domluvou, 7x předáno 
správnímu orgánu. 
 

• Veřejné pohoršení  

Zjištěno 56 – z toho 10x pokutou na místě zaplacenou 40x řešeno domluvou, 6x předáno 
správnímu orgánu. 
 

• Znečištění veřejného prostranství  

Zjištěno 733 – z toho 134x řešeno pokutou na místě nezaplacenou, 43x pokutou na místě 
zaplacenou, 502x řešeno domluvou, 54x předáno správnímu orgánu. 
 

• Zábor veřejného prostranství  

Zjištěno 161 – z toho 1x řešeno pokutou na místě nezaplacenou, 49x pokutou na místě 
zaplacenou, 81x řešeno domluvou, 30x předáno správnímu orgánu. 
 

Přestupky proti občanskému soužití 
 
Celkový počet přestupků proti občanskému soužití: 44 
 

Přestupky proti majetku 
 
Celkový počet přestupků proti majetku: 201 

 
• Drobná krádež  

Zjištěno 166x – z toho 96x řešeno pokutou na místě nezaplacenou, 30x pokutou na místě 
zaplacenou, 4x řešeno domluvou, 36x předáno správnímu orgánu. 
 

Úsek ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi  
 
Celkový počet přestupků: 478 
 
Z toho 109x řešeno pokutou na místě nezaplacenou, 112x pokutou na místě zaplacenou, 22x 
předáno správnímu orgánu, řešeno domluvou 235x. 
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Přestupky proti obecně závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti a 
veřejného pořádku 
 
Celkový počet přestupků: 897 

 
Jiné přestupky nebo správní delikty 
 
Celkový počet přestupků: 9  
 
Z toho 0x řešeno pokutou na místě nezaplacenou, 0x pokutou na místě zaplacenou, 0x 
řešeno domluvou, 9x předáno správnímu orgánu. 
 
 
 
 

Souhrnná data vybraných druhů přestupků 2020 - 2021 

 
počet obyvatel  

(v tis.) 
přestupky – abs. počet      index na 10 tis. obyv. 

 

druh 
 

 
k31.12. 

2020 

 
změna 
proti 
roku 
2019 

 
rok 

2020 

 

k 31.12. 
2021 

 
změna 
20-21 

 
rok 

2020 

 
rok 

2021 

 
změna 
20-21 

(index) 

 
změna  
20-21 

(%) 

proti 
veřejnému 
pořádku 

 
194 

 
0 

 
1479 

 
1143 

 
-336 

 
76,23 

 
58,92 

 
-17,31 

 
29,40 

proti 
občanskému 
soužití 

194 0 35 44 +9 1,80 2,27 +0,47 
 

20,45 
 

proti majetku 194 0 230 201 -29 11,86 10,36 -1,50 14,43 

přestupky 
proti obecně 
závazným 
vyhláškám 
v oblasti 
bezpečnosti a 
veřejného 
pořádku 

194 0 841 897 +56 43,35 46,24 +2,89 6,24 
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Souhrnná data vybraných druhů přestupků 2019 – 2020 (k 30. 9.) 

 
počet obyvatel  

(v tis.) 
přestupky – abs. počet      index na 10 tis. obyv. 

 

druh 
 

 
k31.12. 

2020 

 
změna 
proti 
roku 
2018 

 
K 30. 9. 

2020 

 

k 30.9. 
2021 

 
změna 
20-21 

 
rok 

2020 

 
rok 

2021 

 
změna 
20-21 

(index) 

 
změna  
20-21 

(%) 

proti 
veřejnému 
pořádku 

 
194 

 
0 

 
1218 

 
879 

 
-339 

 
62,78 

 
45,31 

 
-17,47 

 
38,57 

proti 
občanskému 
soužití 

 
194 

 
0 

 
29 

 
30 

 
+1 

 
1,49 

 
1,55 

 
+0,06 

 
3,33 

proti majetku 194 0 194 157 -37 10 8,09 -1,91 23,57 

přestupky 
proti obecně 
závazným 
vyhláškám 
v oblasti 
bezpečnosti a 
veřejného 
pořádku 

194 0 

 
 
 

681 

 
 
 

624 -57 35,10 32,16 -2,94 9,13 

 

1.1.3 Analýza postojů veřejnosti k bezpečnosti na území města 
Plzně 

 

Město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového 

řízení Magistrátu města Plzně realizuje pravidelně „Analýzu postojů veřejnosti k bezpečnosti 

na území města Plzně“4 (dále jen „analýza“). Předešlé výzkumy proběhly v letech 2011 a 

2017. Z důvodu koronavirové krize bohužel nebylo možné analýzu metodou TAPI, tedy 

osobní dotazování s pomocí tabletu, formou strukturovaného dotazníku provést v roce 2020, 

tedy byla zrealizována až o rok později. Analýzu realizovala společnost IPSOS s.r.o. Průzkum 

byl opět zaměřen na zjištění aktuální situace i s ohledem na pandemickou situaci v 

souvislosti s onemocnění Covid-19. Cílem bylo ověřit u obyvatel jednotlivých městských 

částí, zda se cítí v okolí svého bydliště bezpečně, z čeho mají obavy a jaké jsou jejich 

zkušenosti s konkrétními trestnými činy. V neposlední řadě byl průzkum zaměřen také na 

spokojenost s bezpečnostními složkami nebo zdali se již obytelné Plzně nechali očkovat. 

                                                 
4 IPSOS s.r.o. - Analýza postojů veřejnosti k bezpečnosti na území města Plzně 2021  
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Osloveno bylo celkem 1813 osob – obyvatel města Plzně nad 15 let, kteří zde bydlí trvale či 

dočasně alespoň 3 měsíce.  

Stejně jako v roce 2017 jsou Plzeňané z vybraných společenských problémů nejvíce 

zneklidněni kriminalitou, politickou situací a problémy spojenými s přistěhovalectvím. 

Neutrální postoj ke kriminalitě se zvýšil o 10 procentních bodů (p.b.) a o 3 p.b. více obyvatel 

Plzně deklaruje, že jsou mírou kriminality znepokojeni. Průměrná hodnota s porovnáním 

v roce 2017 zůstává bez větších změn, a to i při pohledu přes městské části. Téměř polovina  

(49 %) obyvatel Plzně nabývá pocit, že se kriminalita za posledních pět let zvýšila. Největší 

strach mají lidé z vandalismu, jejich obavy se v souvislosti s tímto trestním činem zvýšily o 15 

p.b.. Dále se také obávají o kapesní krádeže, kde jejich strach vzrostl o 9 p.b. a fyzických 

napadení, kdy se míra strachu zvýšila o 8 p.b. Nejpravděpodobněji si lidé myslí, že by se 

mohli stát oběťmi právě těchto trestných činů.  

Velmi bezpečně se doma cítí naprostá většina obyvatel Plzně, pocit bezpečí oproti 

roku 2017 vzrostl o 12 p.b., na druhou stranu, pokud se obyvatelé pohybují sami venku 

v nočních hodinách, míra pocitu bezpečí mírně poklesla. Ohroženě se cítí necelá třetina 

Plzeňanů (30 % v roce 2021 vs. 26 % v roce 2017). Pokud se lidé obávají některých 

konkrétních skupin, pak jsou to nejčastěji drogově závislí a cizinci. Například dříve velmi 

obávaná skupina Romů je nyní až na pátém místě. Obavy ze zahraničních pracovníků však 

u obyvatel Plzně klesají. Ti, kteří ale uvedli, že obavy mají (47 %), jako nejčastějším důvodem 

zmiňují strach z nárůstu kriminality či ztrátu zaměstnání a následné bezdomovectví. 

S narůstajícím věkem se také zvyšují obavy případného příchodu imigrantů do ČR, celkové 

hodnoty však s rokem 2017 zůstávají totožné. Hlavními důvody těchto obav jsou pak zvýšená 

kriminalita, obtížné začlenění cizinců či zneužívání sociálního systému. Pokud mají obyvatelé 

v blízkosti svého bydliště nějakou lokalitu, které by se v nočních hodinách raději vyhnuli, 

pak jsou zmiňovány centrum města, nádraží nebo Americká třída, v těchto lokalitách podle 

nich dochází i k větší koncentraci trestných činů.  

Vznik nových míst, kde by se shlukovaly osoby za účelem užívání návykových látek, 

by vadilo naprosté většině obyvatel Plzně. Stejně negativně také vidí zřízení heren 

s automaty či ubytovny. Podobně tomu bylo i v roce 2017. Co by jim naopak nevadilo, je 

zřízení domovu důchodců, deklaruje to o 17 p.b. více Plzeňanů než v roce 2017 a lidé nemají 

problém ani s nákupním střediskem. Téměř dvě třetiny obyvatel jsou spokojeny 

s bezpečnostními složkami. S dobře zvládnutou koronavirovou situací v Plzni souhlasí tři 

čtvrtiny obyvatel Plzně, lidé však mají strach o zdraví blízkých. Nejméně se pak bojí toho, že 

by v důsledku koronaviru přišli o své zaměstnání (obavy vyjadřuje pouze 31 % z nich). Proti 
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koronaviru má očkování dokončené 59 % obyvatel Plzně a dalších 5 % má za sebou již 

alespoň první dávku. Necelá čtvrtina (24 %) obyvatel však očkování nemá a ani to neplánuje. 

Plzeňané však zůstávají optimističtí a myslí si, že na začátku roku 2022 bude situace lepší, 

než teď, nebo zůstane alespoň stejná.   

Celé znění Analýzy bude uveřejněno také na webových stránkách Odboru 

bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP www.bezpecnaplzen.eu. 

1.1.4 Sociálně vyloučené lokality na území města Plzně 
 

Statutární město Plzeň si nechalo zpracovat Analýzu prostorové segregace území 

města Plzně, se kterou dále pracuje. Analýza byla zpracována pro statutární město Plzeň v 

rámci projektu „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni“. Jejím cílem bylo 

vyhodnocení současné situace rezidenční segregace na území města Plzně pro potřeby 

plánování a realizace sociálního bydlení v Plzni. Smyslem analýzy je navrhnout území města 

Plzně nevhodná, a naopak vhodná pro plánování a realizaci sociálního bydlení v Plzni tak, aby 

lokalizace sociálního bydlení na území města podporovala sociální začleňování a interakci 

mezi různými sociálními skupinami a předcházela nežádoucí segregaci marginalizovaných 

skupin obyvatelstva. 

Analýza identifikovala skutečnosti, které již byly z větší části zohledněny v Koncepci 

sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020 a bytová 

politika na ně již reagovala opatřeními přijatými v posledních třech letech a následně 

reflektovány v nové Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na 

roky 2019 – 2022 schválené Zastupitelstvem města Plzně dne 18. 3. 2019 usnesením číslo 97.  

Z analýzy také vyplynulo, že jednou z lokalit, která v představovala rezidenční čtvrť s 

nejvyšším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením, byla lokalita Zátiší. V roce 2020 

město Plzeň zahájilo proces komplexní přestavby a revitalizace lokality Zátiší v městské části 

Skvrňany. Reagovalo tak na nepříznivý vývoj v místě, jež bylo vnímáno jako problémové z 

hlediska kvality bytů, skladby obyvatel a rizika rezidenční segregace.  

Analýza dále slouží k vydávání stanovisek statutárního města Plzně k projektům 

sociálního bydlení v rámci integrovaných projektů v rámci výzvy ITI pro plzeňskou 

metropolitní.  

Od roku 2019 prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. a kolektiv pracují na projektu 

aplikovaného výzkumu „Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území“, který 

podpořila Technologická agentura ČR. Cílem projektu je připravit systém průběžného 

http://www.bezpecnaplzen.eu/
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monitorování a hodnocení segregace a online dostupného geoinformačního systému s 

průběžně aktualizovanými výsledky ve formě interaktivních map, grafů a tabulek. Informační 

a hodnotící systém bude nabízet hodnocení lokalit segregace, jejich postavení a vývojových 

trendů. Vytvoří tak základní informační bázi pro přípravu a aplikaci opatření sloužících k 

prevenci rezidenční segregace, a tím i zmírnění sociálního vyloučení a marginalizace. Projekt 

má čtyři aplikační garanty: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad vlády-Odbor 

(Agenturu) pro sociální začleňování, Magistrát města Plzně a Magistrát města Ostravy.  

Data byla vyžádána od prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. Podle jemu dostupných dat 

jsou lokality koncentrace vyznačeny na níže uvedených mapách.5 

 

 

Obrázek: Plzeň: počet, podíl a lokalizační kvocient SPO PNZ: prosinec 2020 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Mgr. Vodičková Karolína, MBA, Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně 
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Obrázek: Plzeň: počet, podíl a lokalizační kvocient SPO PNZ: prosinec 2020 

 

 

Obrázek: Plzeň: Lokality koncentrace SPO PNZ: prosinec 2020 
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Obrázek: Plzeň: Lokality koncentrace SPO PNZ: prosinec 2020 

 

Obrázek: Plzeň: Lokality koncentrace SPO PNZ: prosinec 2020 
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Obrázek: Plzeň: Lokality koncentrace SPO PNZ: prosinec 2020 

 

 

1.2 SOCIÁLNĚ – DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 

1.2.1 Obyvatelstvo6 
 

V době přípravy Programu byly k dispozici pouze souhrnné údaje Českého 

statistického úřadu v Plzni k 31. 12. 2020. V okrese Plzeň - město žilo k tomuto datu celkem 

194 840 obyvatel – z toho 95 417 mužů a 99 423 žen. V daném období se narodilo 1 985 

živých dětí, zemřelo 2 247 osob. Do okresu Plzeň - město se během roku 2020 přistěhovalo  

4 999 osob, vystěhovalo se 4 177 osob. Přírůstek stěhováním tak činil 822 osob. Celkový 

přírůstek obyvatel oproti roku 2019 činil pouze 560 osob.  

 

                                                 
6 Český statistický úřad v Plzni. Dostupné na www: https://www.czso.cz/csu/czso/1-zakladni-charakteristika-okresy-
hb6xtdl2ss. 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/1-zakladni-charakteristika-okresy-hb6xtdl2ss
https://www.czso.cz/csu/czso/1-zakladni-charakteristika-okresy-hb6xtdl2ss
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Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel v letech 2019 a 2020 

 

 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

Počet obyvatel celkem 194 280 194 840 

ženy 99 182 99 423 

muži 95 098 95 417 

 

1.2.2 Vývoj nezaměstnanosti ve městě Plzni k 31. 12. 20217  
 

K 31. 12. 2021 evidovalo kontaktní pracoviště v Plzni 3 582 uchazečů o zaměstnání, 

což je o 113 více než minulý měsíc, ale o 998 méně než ve stejném období loňského roku. Z 

tohoto počtu bylo 3 176 uchazečů dosažitelných, tedy takových, kteří mohli okamžitě 

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

137 více, ale v porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k poklesu o 1 066 osob. 

Během prosince 2021 bylo v okrese Plzeň-město nově zaevidováno 534 uchazečů, což 

je o 15 více než minulý měsíc, ale o 79 méně než ve stejném období loňského roku. 

Vyřazeno bylo 421 uchazečů, tedy o 206 méně než minulý měsíc, ale o 3 více než v 

prosinci roku 2020. Do nového zaměstnání během sledovaného období nastoupilo 275 osob, 

což je o 172 méně než v minulém měsíci a o 18 méně než ve stejném období loňského roku. 

Bez umístění bylo vyřazeno 146 uchazečů. 

K 31. 12. 2021 bylo v evidenci kontaktního pracoviště v Plzni celkem 2 001 žen, tedy 

55,9 % všech nezaměstnaných. Zároveň bylo v evidenci 560 osob se zdravotním postižením, 

tedy 15,6 % všech nezaměstnaných. 

Ke konci prosince bylo v evidenci registrováno 163 absolventů a mladistvých, což je o 

4 méně než minulý měsíc a o 8 méně než ve stejném období minulého roku. Na celkovém 

počtu nezaměstnaných se tak podílejí 4,6 %. V minulém měsíci tento podíl činil 4,8 % a v 

prosinci loňského roku podíl absolventů a mladistvých činil 3,7 %. 

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo koncem sledovaného měsíce celkem 1 262 

uchazečů o zaměstnání, tedy 35,2 % všech nezaměstnaných. 

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 

                                                 
7 Úřad práce ČR  - Krajská pobočka v Plzni, Zpráva o situaci na trhu práce, Okres Plzeň – město, prosinec 2021  

 



24 

 

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 0,1 p.b. a činil 

tedy 2,6 %. V meziročním srovnání podíl nezaměstnaných poklesl o 0,8 p.b. Podíl 

nezaměstnaných žen činil 2,9 % a mužů 2,2 %. 

K 31. 12. 2021 bylo na kontaktním pracovišti v Plzni evidováno celkem 10 404 volných 

pracovních míst, což je o 775 více než v minulém měsíci a o 3 328 více než ve stejném období 

předchozího roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo 0,3 uchazeče. 

Ke konci prosince jsme v okrese Plzeň-město rovněž evidovali 376 volných pracovních 

míst pro osoby se zdravotním postižením, na jedno volné místo tak připadalo 1,5 uchazečů 

se ZP. Volných míst pro absolventy a mladistvé bylo evidováno 3 145 a na jedno místo tak 

připadalo 0,1 absolventů. 

Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 1 545 míst bez příznaku „pro 

cizince“. Na dalších 8 859 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze 

zahraničí. 

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2021 

prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 561 osob, z toho do rekvalifikačních kurzů bylo 

zařazeno 348 osob. 

 

Struktura a vývoj nezaměstnanosti v okrese Plzeň – město 

 

Období 

Uchazeči o zaměstnání volná 
místa 

MN  

(%) celkem ženy pobírající 
podporu 

nově 
hlášení 

vyřazení 

Leden 19 2 715 1 402 1 274 796 619 10 454 1,9 

Červen 19 2 808 1 559 1 266 580 477 10 329 2,0 

Prosinec 19 3 153 1 677 1 413 667 444 10 334 2,3 

Leden 20 3 541 1 767 1 535 1 073 685 10 468 2,6 

Červen 20 4 846 2 442 2 091 728 622 7 578 3,7 

Prosinec 20 4 580 2 361 1 661 613 418 7 076 3,4 

Leden 21 4 772 2 495 1 767 805 613 7 389 3,6 

Červen 21 4 004 2 204 1 308 476 758 9 146 2,9 

Prosinec 21 3 582 2 001 1 262 534 421 10 404 2,6 
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1.3 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA 

 

Prevence kriminality, vzhledem k velkému rozsahu příčin trestné činnosti, zasahuje do 

mnoha oblastí 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, 

jejichž výčet je podrobněji zohledněn v Koncepci prevence kriminality a protidrogové 

prevence města Plzně 2016 – 2022. Zástupci většiny těchto institucí jsou také členy Pracovní 

skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně. 
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Pracovní skupina protidrogová a prevence kriminality města Plzně 
 

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 (prodloužena usnesením vlády  

č. 652/2020).  

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 Psychiatrické kliniky při FN Plzeň – odd. detoxifikace 
17. 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.) 

18. zástupci škol – ŠMP ZŠ a SŠ 
19. zástupce Komise pro bezpečnost, 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 zástupců výše uvedených institucí a organizací napomáhá ke vzájemné 

informovanosti a multidisciplinární spolupráci.  

V závěru roku 2021 (na jednání dne 2. 12.) provedli členové pracovní skupiny 

zhodnocení strategické části Koncepce, následně byla provedena její aktualizace. 

Aktualizovaná strategická část je součástí Programu prevence kriminality města Plzně na rok 

2022.  

 

 

 



28 

 

2 STRATEGICKÁ ČÁST  
 

Podrobně zpracovaná strategická část je součástí Koncepce prevence kriminality a 

protidrogové prevence na období 2016 – 2022.  Pracovní skupina provedla v závěru roku 

2021 zhodnocení a následně aktualizaci strategické části Koncepce. Následuje souhrnný 

seznam všech priorit a jednotlivých opatření pro rok 2022.  

 

PRIORITA 1  PODPORA PROJEKTŮ SITUAČNÍ PREVENCE 

Opatření 1.1 
 

Rozšiřování MKS v rizikových oblastech města Plzně s větším nápadem 
trestné a přestupkové 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 
financování:  
V letošním roce bude zrealizováno rozšíření MKDS v lokalitě MO Plzeň 9 – Malesice a 

v lokalitě Plzeň hlavní nádraží. Finanční prostředky jsou alokovány ve schváleném 

rozpočtu BEZP MMP na rok 2022. 

Opatření 1.2 
Realizace projektů situační prevence s využitím různých organizačních, 
ekonomických a technických opatření za účelem ochrany občanů zejména 
před majetkovou trestnou činností  

 

termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, SVS Plzeň, 
SIT 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 
financování:  
V letošním roce se připravuje projekt „Nasazení SED detektorů střelby, panických 
výkřiků a tříštění skla“ ve spolupráci se SIT Plzeň, na který bude žádána dotace MV 
ČR, finanční prostředky spoluúčasti ve výši 75 000,- Kč budou zajištěny v rámci 
schváleného rozpočtu BEZP na rok 2022 (celkové náklady 625 000,- Kč, dotace 
550 000,- Kč). Projekt bude realizovaný pouze v případě získání dotace MV ČR.  
Financování případných dalších aktivit, které mohou vzniknout v průběhu roku v 
návaznosti na aktuální situaci v oblasti situační prevence, bude zajištěno v rámci 
schváleného rozpočtu BEZP. 

PRIORITA 2  
PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA OBĚTI TRESTNÉ ČINNOSTI A 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 

 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  
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výstup: realizace projektů zacílených na ohrožené skupiny obyvatelstva zejména 
seniory a handicapované osoby 
financování:  
Financování případných aktivit, které mohou vzniknout v průběhu roku v návaznosti 
na aktuální situaci v dané oblasti, bude zajištěno v rámci schváleného rozpočtu BEZP. 

Opatření 2.2 Podpora obětí trestné činnosti  

 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 oběti trestné činnosti 
financování:  
Financování těchto služeb je zajištěno vícezdrojovým financováním. Město Plzeň 
podporuje tyto služby ve výši 232 tis. Kč (Člověk v tísni, o.p.s.) v rámci schváleného 
rozpočtu BEZP. Financování případných dalších aktivit, které mohou vzniknout 
v průběhu roku v návaznosti na aktuální situaci v dané oblasti, bude zajištěno 
v rámci schváleného rozpočtu BEZP. 

Opatření 2.3 Podpora aktivit souvisejících s problematikou domácího násilí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivita č. 2.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivita č. 2.3.2 
 
 
 
 
 
 

Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke 
kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti. 
Intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto 
incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah. Domácí násilí je jednostranné, 
agresor a oběť si nikdy nemění role. Nejčastěji jde o násilí páchané na ženách a 
dětech, ale oběťmi mohou být také muži, lidé handicapovaní a v neposlední řadě 
také senioři.  
Cílené řešení problematiky domácího násilí inicioval v roce 2019 Odbor sociálních 
služeb MMP ve spolupráci s organizací Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 
(služba Plus pro lidi v krizové situaci). V návaznosti na jednání Pracovní skupiny 
protidrogové a prevence kriminality města Plzně dne 22. 10. bylo mezi odbory OSS a 
BEZP dohodnuto převzetí této aktivity do strategické části Koncepce prevence 
kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2022. K problematice 
domácího násilí je potřeba přistupovat velmi komplexně, při zapojení všech 
zainteresovaných subjektů, a proto byla v rámci řešeného opatření v letošním roce 
vytvořena „Pracovní skupina k tématu domácí násilí“ a navrženy dílčí aktivity: 
 

Osvětová činnost na školách k problematice domácího násilí –  tisk a 
distribuce vytvořené metodiky DN pro učitele 
termín realizace: 1. čtvrtletí roku 2022 
zodpovědnost/spolupráce: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy – garant 
pracovní skupiny DN, BEZP MMP a další aktéři v problematice domácího násilí 
výstup: metodický dokument pro školy online ke stažení 
financování:  
Financování případných dílčích aktivit, které mohou vzniknout v souvislosti s realizací 
dané aktivity, bude zajištěno v rámci schváleného rozpočtu BEZP. 

 
Realizace praktického semináře k nakládání s vytvořenou Metodikou DN pro 
pedagogy  
termín realizace: rok 2022 
zodpovědnost/spolupráce: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy – garant 
pracovní skupiny DN, BEZP MMP a další aktéři v problematice domácího násilí 
výstup: seminář v rozsahu cca 4 h pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 2. 
stupně ZŠ a SŠ, školní družiny ale také pro volnočasové organizace či skupiny. 
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Aktivita č. 2.3.3 
 
 
 
 
 

Realizátor LOM, BKB a ČVT, DZ. Četnost realizace 6 - 8 seminářů pro cca 4 - 12 
účastníků. 
financování:  
Financování případných dílčích aktivit, které mohou vzniknout v souvislosti s realizací 
dané aktivity, bude zajištěno v rámci schváleného rozpočtu BEZP. 

 
Krizové lůžko / byt  
V Plzni chybí krizové lůžko/byt, který by byl utajený a z pohledu pracovní skupiny DN 
dostatečně vyhovoval potřebám cílové skupiny, zejména v oblasti financí (tzn. 
bezplatný), formou provozu a péčí (bez 24 h péče, s možností vyžádání si příchodu a 
konzultace sociálního pracovníka a krizového interventa telefonicky). 
termín realizace: Bez termínu finálního dokončení. 
Pozn.: Jedná se o dlouhodobější proces. Je zapotřebí definovat metodiku užívání (tj. 
cílovou skupinu, pro kterou bude služba určena, pravidla fungování, kdo a jak se 
podílí na zabezpečení služby, atp.). S ohledem na nutnost a náročnost vyhledání 
vhodných prostor, zajištění jejich financování, technické přípravy (rekonstrukce a 
základní vybavení) a běžného provozu je samotná existence a fungování krizového 
bytu bez termínu dokončení. 
S ohledem na náročnost zajištění vhodných prostor a financování, je vhodné hledat i 
jiné varianty řešení uvedené potřeby. 
zodpovědnost/spolupráce: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy – garant 
pracovní skupiny DN, BEZP MMP a další aktéři v problematice domácího násilí  
výstup pro r. 2022: zjištění možných zdrojů finančního krytí realizace a provozu, 
vypracování metodiky užívání krizového bytu/lůžka, vyhledání vhodných možností 
místa realizace (bytů, jiných vhodných prostor, apod.), zmapování jiných možností 
řešení dané potřeby 
financování:  
Bez finančních nároků. V letošním roce bude řešeno vyhledání finančních zdrojů, 
popř. jiných způsobů zajištění financování vhodných prostor (tj. dárcovství, apod.) 
 

PRIORITA 3  
PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZMÍRŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ CHUDOBY A 
SNIŽOVÁNÍ PŘEDLUŽENÍ OBYVATEL 

Opatření 3.1 
Udržení fungujících programů dluhového a finančního poradenství   
 

 

termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, NNO, OSS 
MMP 
výstup: podpora a realizace kvalitních a osvědčených projektů a programů 
finančního poradenství  
financování:  
Programy dluhového poradenství jsou poskytovány převážně neziskovými 
organizacemi. Financování těchto programů a služeb je zajištěno vícezdrojovým 
financováním se spoluúčastí města Plzně. 

Opatření 3.2 
Školení poskytovatelů služeb a odborné veřejnosti v oblasti dluhového a 
finančního poradenství 

 

termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, NNO 
výstup: projekty a programy zaměřené na vzdělávání poskytovatelů služeb a 
odborné veřejnosti v oblasti dluhového a finančního poradenství   
financování:  
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Na rok 2022 plánuje organizace Člověk v tísni, o.p.s. další cyklus seminářů 

(akreditováno MPSV) dluhového poradenství (Rizika smluvních podmínek, 
vymáhání, exekuce a oddlužení), nově mohou být realizovány také online. 
Financování bude skrze poplatky účastníků.  

PRIORITA 4  
PROGRAMY SOCIÁLNÍ PREVENCE S DŮRAZEM NA OSOBY OHROŽENÉ 
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Opatření 4.1 Zajištění podpůrných programů a návazných aktivit 

 

termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, NNO 
výstup: podpora projektů a programů zaměřených na vybrané oblasti 
financování:  
Pro rok 2022 nejsou plánovány žádné konkrétní aktivity - bez finančních nároků. 

Opatření 4.2 
SPLNĚNO 

Rozšíření pobytové péče pro osoby do 26 let opouštějící po dosažení 
zletilosti zařízení ústavní výchovy 

PRIORITA 5  BEZPEČNOST V SOCIÁLNĚ OHROŽENÝCH LOKALITÁCH 

Opatření 5.1 
Monitorování kriminality v sociálně ohrožených lokalitách a navrhování 
vhodných preventivních opatření  

 

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 
financování:  
Financování případných aktivit, které mohou vzniknout v návaznosti na aktuální 
situaci v dané oblasti, bude zajištěno v rámci schváleného rozpočtu BEZP. 

PRIORITA 6  
PODPORA ROZVOJE NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
(NZDM) 

Opatření 6.1 
SPLNĚNO 

Zmapování potřebnosti ve vztahu k cílové skupině sociální služby NZDM 
(klienti ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy)  

Opatření 6.2 
Zajištění dlouhodobého financování a výběr vhodných prostor a 
provozovatele NZDM v lokalitě Plzeň – Bory 

 

termín realizace: 2022/2023  
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 
financování:  
Vzhledem k tomu, že se v roce 2022 prozatím neuvažuje o rozšíření služeb NZDM, je 
toto opatření bez finančních nároků. I nadále však budou řešeny možnosti zajištění 
(poskytovatele) a financování daného opatření do budoucna, a to z důvodu, že 
lokalita Plzeň – Bory daným zařízením nedisponuje a z opatření č. 6.1 vyplynula 
potřebnost zajištění této služby. 

Opatření 6.3 Vlastní realizace NZDM v lokalitě Plzeň – Bory 

 

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 
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financování:  
Bez finančních nároků. V letošním roce nebude dané opatření řešeno. 

PRIORITA 7 
PODPORA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A 
PRIMÁRNÍ PREVENCE V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE A 
SOUVISEJÍCÍ PODPORA RODIN A PEDAGOGŮ 

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) 

 

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 
financování:  
Bez finančních nároků. 

Opatření 7.2 
Sdílení již fungujících a osvědčených programů prevence rizikového chování 
dětí a mládeže v rámci příkladů dobré praxe 

 

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 a podpora fungujících a osvědčených programů prevence 
rizikového chování dětí a mládeže, podpora pedagogů a dalších pracovníků s mládeží 
v oblasti primární prevence 
financování:  
Financování případných aktivit, které mohou vzniknout v návaznosti na aktuální 
situaci v dané oblasti, bude zajištěno v rámci schváleného rozpočtu BEZP. 

Opatření 7.3 
Realizace samostatných setkání pro ředitele a ŠMP plzeňských ZŠ – 
organizované 1x ročně ve spolupráci BEZP MMP, OŠMT MMP a PPP Plzeň  

 

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 
financování:  
Financování případných aktivit, které mohou vzniknout v návaznosti na aktuální 
situaci v dané oblasti, bude zajištěno v rámci schváleného rozpočtu BEZP. 

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 

 

termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, OSS MMP, 
NNO  
výstup: udržení stávajících adiktologických služeb poskytovaných NNO na území 
města Plzně v závislosti na poptávce 
financování:  
Financování těchto služeb je zajištěno vícezdrojovým financováním. Od roku 2022 
přešlo město Plzeň z jednoletého dotačního programu na dotační program na 
čtyřleté období, což zajistí poskytovatelům sociálních služeb větší finanční jistotu. 
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Zároveň tak byla vytvořena struktura komplexního kofinancování všech služeb dle 
zákona č. 108/2006 Sb. prostřednictvím OSS MMP. Ostatní služby zejména služby 
primární prevence a substituční centrum jsou rovněž formou čtyřletého dotačního 
programu podpořeny prostřednictvím schváleného rozpočtu BEZP MMP. V roce 
2022 bude zachován stejný počet adiktologických služeb jako v roce 2021.  

Opatření 8.2 
Nastavení systému udržitelného rozvoje sítě adiktologických služeb 
založeného na analýze cílové populace v rámci města Plzně, včetně systému 
financování 

Aktivita č. 8.2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita č. 8.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza cílových skupin a potřebnosti nových typů adiktologických služeb v Plzni 
V souladu s „Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním 
chováním 2019 – 2027“ a se „Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2022“, 
do kterého se město Plzeň pravidelně zapojuje, bude v roce 2022 podána žádost o 
dotaci MV ČR na provedení Analýzy cílových skupin a potřebnosti nových typů 
adiktologických služeb v Plzni (dále jen Analýza). Město Plzeň realizovalo v tomto 
směru doposud pouze Školní dotazníkovou studii o návykových látkách, zdravém 
životním stylu a rizikovém chování v roce 2014, nikoliv studii, která by mapovala 
aktuální situaci v oblasti závislostního chování a přinášela klíčové poznatky a 
doporučení, jakým směrem soustředit koordinaci problematiky závislostního chování 
a celkovou realizaci protidrogové politiky ve městě Plzni. Analýza poslouží jako 
primární dokument pro další návazné programy či projekty, jež se zabývají 
komplexní problematikou užívání návykových látek a prevencí sociálně 
patologických a kriminálních jevů spojených se závislostním chováním, zejména 
alkoholismem, toxikománií či gamblingem.    
termín realizace: rok 2022 
zodpovědnost/spolupráce: BEZP MMP    
výstup: Analýza cílových skupin a potřebnosti nových typů adiktologických služeb v 
Plzni 
financování:  
Žádost o dotaci MV ČR na projekt Analýza cílových skupin a potřebnosti nových typů 
adiktologických služeb v Plzni v rámci dotačního titulu Program prevence kriminality 
na místní úrovni pro rok 2022. 
Celkové náklady na projekt jsou ve výši 300 000,- Kč z toho dotace MV ve výši  
250 000,- Kč, podíl města 50 000,- Kč. Spoluúčast je zajištěna v rámci schváleného 
rozpočtu BEZP. 
 
Podpora rozvoje adiktologických služeb zejména s důrazem na podporu služeb v 
oblasti HR (harm reduction) a alkoholu   
Zejména na základě Analýzy (aktivita č. 8.2.1.) budou identifikovány prioritní oblasti 
rozvoje služeb.  
Přístup HR je v Plzni realizován především v rámci terénních programů a kontaktních 
center. Ačkoliv je HR, jedním z pilířů evropské protidrogové politiky, povětšinou je 
spojován zejména s užíváním nelegálních NL. Alkohol však, jako legální NL, byl 
dlouho opomíjen, ačkoliv v porovnání s nelegálními NL zařazován spíše mezi vysoce 
rizikové látky. Na oblast alkoholu je zaměřena také Národní strategie prevence a 
snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027. Na celospolečenské 
úrovni existuje řada intervencí, jejich společným jmenovatelem je snížení 
nepříznivých dopadů užívání alkoholu. Na úrovni místních samospráv se nejčastěji 
jedná o HR intervence v podobě komunitních projektů. Jedním z ukazatelů v rámci 
města Plzně jsou také výsledky analýzy „Bezdomovectví: Lze nějak přijatelně řešit? 
Případně jak?“, kterou v roce 2021 zrealizovala pro město Plzeň Katedra sociologie 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podaktivita 

8.2.2.1 

Západočeské univerzity v Plzni. Z této analýzy, že přibližně třetina lidí bez domova 
pije alkohol denně. Tito lidé většinou nevyužívají stávající sociální služby nebo je 
využívají pouze omezeně, a to právě z důvodu, že nejsou schopni dodržet stanovená 
pravidla pro poskytování sociálních služeb (abstinence). V současné nabídce služeb 
absentuje adekvátní nízkoprahová služba, která by naplňovala široké spektrum 
potřeb této cílové skupiny. Jedná se o určité propojení individuální práce 
kombinované s terénní prací. Tito lidé jsou většinově negativně vnímáni veřejností, 
je u nich častá potřeba intervencí ze strany Městské policie Plzeň, Policie ČR či 
zdravotní záchranné služby. Zvláštní pozornost tak bude věnována rozvoji 
adiktologických terénních a ambulantních služeb snižování rizik zaměřených na 
problematiku užívání alkoholu včetně podpory služeb využívajících metody 
kontrolované konzumace a dalších forem práce s klienty s chronicky rozvinutou 
závislostní poruchou.  
 
Analýza proveditelnosti programu Kontrolovaná konzumace alkoholu v prostředí 
nízkoprahové služby 
Vhodným řešením, jak ošetřit výše uvedenou cílovou skupinu, je realizace 
nízkoprahové služby vycházející z principu HR (minimalizace škod) tj. možnost 
kontrolované konzumace alkoholu. Po zkušenostech ze zahraničí tato služba funguje 
již více než rok v Brně, které se tak stalo prvním městem s realizací daného 
programu v rámci ČR. V rámci odborné konference „Národní dny prevence 2021“, 
kterou pořádalo město Plzeň ve spolupráci s MV ČR, byl jeden z příspěvků věnován 
představení dané brněnské služby (Kontrolovaná konzumace alkoholu v prostředí 
nízkoprahové služby, Mgr. Petr Blažek, Společnost Podané ruce o.p.s.). Z 
vyhodnocení služby vyplývá, že za dobu její více než roční realizace došlo u 
významného počtu klientů ke stabilizaci zdravotního stavu a míry sociálního 
vyloučení, snížení míry konzumace alkoholu, snížení počtu kontaktů s policií, pobytů 
na záchytných stanicích či počtu zásahů rychlé zdravotní služby a následných 
hospitalizací.  
V průběhu roku 2022 proto proběhne analýza proveditelnosti v prostředí města 
Plzně, která bude zahrnovat: 

- výchozí stav, zdůvodnění realizace programu a analýza jeho potřebnosti  
- popis programu a jeho aktivit  
- technologické řešení programu, místo realizace, realizátor programu 
- harmonogram realizace programu včetně rozpočtového harmonogramu 
- hodnocení efektivity a udržitelnosti programu  
- zhodnocení rizik 
- zhodnocení programu na základě výsledků studie 

Analýza proveditelnosti bude realizována souběžně s realizací Analýzy (aktivita č. 
8.2.1.) a dále budou v průběhu roku probíhat jednání zainteresovaných subjektů 
k řešení dané problematiky.  
termín realizace: rok 2022 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, OSS MMP, 
MP Plzeň, PČR, MP, NNO, MO Plzeň 
výstup: hledání možností rozvoje adiktologických služeb zejména s důrazem na 
podporu služeb v oblasti HR (harm reduction) a alkoholu a zpracování analýzy 
proveditelnosti programu „Kontrolovaná konzumace alkoholu v prostředí 
nízkoprahové služby“ 
financování:  
Financování zpracování analýzy proveditelnosti programu „Kontrolovaná konzumace 
alkoholu v prostředí nízkoprahové služby“ bude zajištěno v rámci schváleného 
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rozpočtu BEZP. Financování případných aktivit, které mohou vzniknout v návaznosti 
na aktuální situaci v dané oblasti, bude zajištěno v rámci schváleného rozpočtu BEZP. 
Případné další aktivity budou realizovány v závislosti na finančních možnostech 
rozpočtu města.  

Opatření 8.3 
Zlepšení spolupráce mezi jednotlivými institucemi v oblasti sociálních 
služeb Terénní programy zejména v oblasti adiktologie  

 
 
 
 
Aktivita č. 8.3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivita č. 8.3.2. 

Město Plzeň je čtvrtým největším městem v ČR. Určitou daní za pohodlí života v 
takto velkém městě je bohužel často větší zatížení kriminalitou či snížený pocit 
bezpečí, který mají v dnešní době obyvatelé spojený zejména s pohybem 
agenturních zaměstnanců, výskytem rizikových osob či uživatelů návykových látek. 
Velmi problematické z pohledu bezpečnosti jsou zejména otevřené drogové scény a 
s nimi spojené negativní jevy jako krádeže, žebrání, konfliktnost, aplikace drog na 
veřejnosti, prodej drog, nepořádek, pohazování injekčního materiálu, přespávání v 
bytových domech, průchodech a strach z infekce. Na území města Plzně je 
realizováno několik sociálních služeb TP. Jisté je, že daná problematika vyžaduje 
zejména vyváženost represe a prevence s ohledem na veřejné zdraví. K tomu by 
mohlo napomoci zintenzivnění spolupráce mezi policií, městskou policií, zástupci 
MO a poskytovateli služeb spočívající především v otevřené komunikaci, realizaci 
pravidelných setkání k řešení aktuální situace či vzájemné sdílení informací či 
vytvoření vhodné platformy pro tuto komunikaci.  
 
Realizace semináře pro zástupce PČR, MP  
V roce 2021 proběhlo první setkání zástupců PČR, MP a NNO, kde bylo otevřeno 
téma „spolupráce v terénu“. Řada terénních sociálních pracovníků řeší ve svých 
lokalitách kauzy, které se mohou pohybovat za hranicí zákona, kdy bývá třeba vejít v 
kontakt s policisty či strážníky. Bohužel někdy dochází také ke konfliktům mezi 
oběma stranami vyvolanými například vlivem nepochopení sociální práce s klienty. 
Ze strany zástupců NNO vzešel návrh na zrealizování semináře (případně souboru 
seminářů) k představení jednotlivých organizací, které poskytují terénní sociální 
práci, a jejich činnosti.   
termín realizace: rok 2022 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, MO Plzeň, 
NNO, PČR, MP Plzeň 
výstup: nastavení užší spolupráce mezi zainteresovanými institucemi a realizace 
pravidelných setkání zástupců vybraných organizací  
financování:  
Financování případných aktivit, které mohou vzniknout v návaznosti na aktuální 
situaci v dané oblasti, bude zajištěno v rámci schváleného rozpočtu BEZP. 
 
Vytvoření sdíleného adresáře kontaktů 
Další aktivitou, která vzešla ze setkání zástupců PČR, MP a NNO, je vytvoření 
sdíleného adresáře kontaktů, kde budou uvedeny informace k jednotlivým 
organizacím/ službám včetně kontaktní osoby, případně provozu zařízení atd. pro 
efektivní komunikaci mezi zainteresovanými stranami zejména v případě řešení 
akutních situací.   
termín realizace: rok 2022 
zodpovědnost/spolupráce: BEZP MMP, NNO, PČR, MP Plzeň 
výstup: vytvoření sdíleného adresáře kontaktů za účelem efektivní spolupráce mezi 
zainteresovanými institucemi  
financování:  
Bez finančních nároků. 
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PRIORITA 9 
VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍ SÍTĚ SLUŽEB PRO VŠECHNY KATEGORIE OSOB 
OHROŽENÝCH ZÁVISLOSTÍ 

Opatření 9.1 
SPLNĚNO 

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 směrem k veřejnosti 

 

termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, NNO, 
KoBePPK RMP, MO Plzeň 1 - 10  
výstup: zvyšování informovanosti o oblasti prevence kriminality a protidrogové 
prevence poskytováním relevantních a aktuálních informací z dané sféry 
financování:  
Bez finančních nároků. 

Opatření 10.2 
Aktivní spolupráce a informovanost zástupců MO Plzeň 1 – 10 v oblasti 
prevence kriminality a protidrogové prevence 

 

termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, NNO, 
KoBePPK RMP, MO Plzeň 1 - 10  
výstup: spolupráce a zvyšování informovanosti o oblasti prevence kriminality a 
protidrogové prevence poskytováním relevantních a aktuálních informací z dané 
sféry. 
financování:  
Bez finančních nároků. 

PRIORITA 11 
PODPORA AKTIVIT ZACÍLENÁ NA SNIŽOVÁNÍ RECIDIVY PACHATELŮ 
TRESTSNÉ ČINNOSTI A JEJICH NÁVRAT DO SPOLEČNOSTI 

Opatření 11.1 Podpora resocializačních a probačních programů   

 

termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, NNO, MO 
Plzeň 1 – 10, PMS, Věznice Plzeň 
výstup: podpora výše uvedených resocializačních a probačních programů a jejich 
rozvoj 
financování:  
Resocializační a probační programy jsou poskytovány převážně neziskovými 
organizacemi. Financování těchto programů je zajištěno vícezdrojovým 
financováním. Město Plzeň podporuje tyto služby ve výši 243 tis. Kč v rámci 
schváleného rozpočtu BEZP. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program prevence kriminality města Plzně 2022 zpracovala: 
Mgr. Andrea Gregorová, manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor Odboru 
bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně 
 
 
Spolupracující instituce: 
Pracovní skupina protidrogová a prevence kriminality města Plzně 
Městská policie Plzeň 
Městské ředitelství policie Plzeň 
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Plzni 
Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP 


