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Úvod  

Předkládaný dokument představuje Koncepci prevence kriminality na území města Plzeň  
na období 2023 – 2028 (dále jen „Koncepce“). Navazuje na stávající Koncepci prevence 
kriminality a protidrogové prevence města Plzně na období 2016 - 2022 a byla vytvořena  v 
souladu s národní strategií “Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 
až 2027.” 


Koncepce je členěna na dvě části - analytickou a strategickou. Obsahem analytické části 
je bezpečnostní analýza, jejíž součástí je analýza protiprávního jednání, sociálně-
demografická analýza a institucionální analýza. Kapitola shrnující strategické priority vzešla 
z jednání Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně. Navazuje 
kapitola týkající se finančního zajištění těchto oblastí v rámci města Plzně. Součástí 
Koncepce již nebude oblast „protidrogové” prevence, která bude řešena samostatně.


Koncepci schválilo Zastupitelstvo města Plzeň usnesením č. 18 ze dne 9.2.2023. 


1. Město Plzeň - základní údaje 

Plzeň je statutárním městem, s 188 407 obyvateli. Představuje ekonomické, správní, 
kulturní, sportovní a vzdělanostní centrum Plzeňského kraje.  
1

• Nejrozvinutějším odvětvím v okrese Plzeň – město je jednoznačně průmysl, mezi 
průmyslová odvětví zastoupená v Plzeňském kraji patří strojírenství, potravinářství, 
průmysl stavebních hmot a keramiky, výroba a distribuce energií, hutnictví. 


• Město má coby vzdělanostní centrum celého kraje velmi rozvinutý školský systém. V 
současnosti se zde nachází zhruba 60 mateřských škol, z toho 46 zřizovaných městem a 
41 základních škol, z toho 26 zřizovaných městem, 6 gymnázií, 19 středních odborných 
škol, 11 středních odborných učilišť, 4 vyšší odborné školy, 1 konzervatoř a 3 univerzity. 


•  V rámci celé ČR má Plzeň nadprůměrnou ekonomickou výkonnost a mzdovou úroveň, 
je zde i relativní dostatek pracovních příležitostí v celkem pestré struktuře. 


• 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.


 Český sta*s*cký úřad v Plzni. Dostupné na www: h>ps://www.czso.cz/csu/xp/casove-rady-za-jednotlive-okresy1
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• Město je důležitým bodem pro mimoplzeňské obyvatele ať již nabídkou pracovních míst 
nebo kulturních, sportovních či jiných akcí. Propojení s ostatními místy kraje je zajištěno 
integrovaným dopravním systém POVED. 


• Město podporuje široké spektrum nevládních neziskových organizací, které působí 
především v sociální oblasti. Mnohé z nich vytvářejí již řadu let spolupracující síť 
organizací v oblasti prevence kriminality. 


• Na území města působí Městská policie Plzeň, která má 6 obvodních služeben a 
dopravní skupinu. Součástí MP je i Odbor analýzy a prevence kriminality, který v oblasti 
prevence kriminality velmi úzce spolupracuje s magistrátním Odborem bezpečnosti, 
prevence kriminality a krizového řízení. 


• Na území města má sídlo Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje a Městské 
ředitelství policie Plzeň. 


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 (https://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/)  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2. Bezpečnostní analýza  

Bezpečnostní analýza je zpracována sekundární analýzou dat, kdy základními dokumenty 
jsou roční závěrečné zprávy Městské policie Plzeň a údaje z  informačního systému MP 
Manager. Dále Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území 
ČR Krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje a Městského ředitelství policie Plzeň. 
Analýza vychází i z celostátních dokumentů a analýz i dat, která byla vyžádána pro tento 
koncepční dokument. 
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2.1   Rizikové faktory 

• Město Plzeň je krajským správním, ekonomickým, školským, univerzitním, kulturním 
a sportovním centrem, které na sebe váže široké zázemí s velkým počtem aktivit.  
To s sebou přináší značnou fluktuaci a anonymitu osob, které se zde pohybují. 


• Město funguje jako významný dopravní uzel s rozvinutou infrastrukturou, snadnou 
dopravní dostupností (přítomnost dálnice D5 s více Exity, autobusového a vlakových 
nádraží). To usnadňuje “rychlou” dopravu pachatelů do Plzně a také její snadné a 
rychlé opuštění. V kontextu kriminality jsou zmiňovány především významné 
komunikace navázané na Ústecký a Karlovarský kraj. Z těchto lokalit jsou v 
minulosti zdokumentované nájezdy pachatelů na vloupání do bytů a sklepů, krádeží 
vozidel a trestné činnosti páchané na seniorech.


• Integrovaná krajská a především městská hromadná doprava je spojena s tématy 
kapesních krádeží a konfliktů v dopravních prostředcích.


• Na území města pobývá krátkodobě i dlouhodobě větší množství cizinců z dalších 
států Evropské unie (zejména Slovenska, Polska, Bulharska, Rumunska) a tzv. 
třetích zemí (zejm. Vietnam, Mongolsko), které zde zaměstnávají agentury v 
provozech plzeňské průmyslové zóny. S tímto jevem je spojeno také fungování 
většího množství ubytoven. 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.  


• 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 spojená s nadměrným užíváním alkoholu i jiných 
omamných a psychotropních látek, tito lidé se často dopouštějí krádeží v 
obchodech, vzájemně se fyzicky napadají apod. 


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


• Existence nočních zábavných podniků (především v centru města), spojená s 
nadměrnou konzumací alkoholu, vzájemným fyzickým napadáním. Lidé pod vlivem 
alkoholu se stávají snadnou kořistí pro krádeže na osobách a loupežných 
přepadení, navazování známostí s návazností na mravnostní trestnou činnost.


• Existence lokalit ohrožených sociálním vyloučením, míra nezaměstnanosti a počet 
osob v exekuci či exekucí ohrožených, patří mezi rizikové faktory.


• Kyberprostor je rizikovým faktorem nejen pro mladistvé, ale i pro seniory.


• Město Plzeň je v celorepublikovém kontextu výrazné i počtem heren, které jsou 
rizikovým faktorem nejen z důvodu závislostí, ale i problematikou exekucí a 
možného nelegálního obstarávání finančních prostředků pro hraní. 


• V souvislosti s válkou na Ukrajině se Plzeň stala významným místem pro obyvatele 
Ukrajiny. V této souvislosti se kriminalita nezvýšila, ale samotný fenomén 
přítomnosti velkého počtu lidí v procesu sociální inkluze je rizikovým faktorem. 


2.2   Mapa rizikovosti 

Odbor prevence kriminality MV ČR každoročně zpracovává údaje o rizikovosti ze 
statistických podkladů o kriminalitě, nezaměstnanosti a vyplacených dávkách závislých na 
výši příjmu a z výsledků jsou zpracovány názorné mapy . 
2

Vývoj koeficientu rizikovosti města Plzeň má za poslední tři roky setrvale nízkou úroveň:


2019 2020 2021

742,47 808,66 747

 h>ps://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni.aspx?q=Y2hudW09NQ==2

7



Pro srovnání uvádíme i město s nejvyšším skóre rizikovosti - Karviná a index celkové 
rizikovosti podle okresů v roce 2021:





2019 2020 2021

2128,57 2169 2132
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2.3   Kriminalita (přečiny i zločiny) na území města Plzně 

V Plzeňském kraji v roce 2021 bylo podle údajů Policejního prezidia ČR spácháno 8 224 
registrovaných trestných činů, což představuje nejnižší počet trestné činnosti ve 
sledovaném období od roku 1991. 


Z regionálního pohledu byla téměř polovina registrovaných trestných činů spáchána v 
okrese Plzeň-město.


Mezi okresy Plzeňského kraje má okres Plzeň - město nejnižší objasněnost 34,8% oproti 
např. okr. Domažlice 62,7%. Tento údaj se v porovnání s rokem 2020 nezměnil a jde tak o 
nejnižší meziroční zvýšení objasněnosti na území kraje, které bylo zaznamenáno o 0,5 p. b. 
Meziroční objasněnost se výrazně zvýšila například v okresech Rokycany (o 7,9 p. b.) a  
Klatovy (o 5,3 p. b.). 
3

Index kriminality  

Index kriminality vyjadřuje intenzitu kriminality na určitém území. Jde o počet evidovaných 
trestných činů na 10 000 obyvatel. 


Ve sledovaných letech 2016–2022 má postupně klesající tendenci, i když v roce 2019 
došlo k jeho mírnému navýšení. 


Vývoj trestné činnosti 2016 - 2022


 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2021, ČSÚ . 3

h>ps://www.czso.cz/documents/10180/164549691/33013322k2.pdf/765a0029-ca72-4114-95ef-f4b31ff2d9aa?
version=1.7
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Vývoj kriminality je uveden za období 2016 - 2022.  Sledovanými kategoriemi jsou zejména 
násilná, majetková a mravnostní trestná činnost. 


Násilná trestná činnost zahrnuje trestné činy, při kterých pachatel útočí na osobní 
integritu oběti. Řadí se sem vražda, loupež, vydírání, výtržnictví bez mravnostního 
charakteru, nebezpečné vyhrožování, rvačka, úmyslné ublížení na zdraví, útok proti výkonu 
pravomoci státního orgánu a úřední osoby, omezování osobní svobody bez mravnostního 
charakteru, únos, obchod s  lidmi a lidskými orgány, týrání, úmrtí, ostatní násilná trestná 
činnost (genocidum, mučení, nelidské a kruté zacházení, útisk).


Pod mravnostní trestnou činnost spadají ty trestné činy, které zasahují důstojnost oběti 
v  sexuální oblasti. Zejména se jedná o znásilnění, pohlavní zneužívání, ohrožování 
mravnosti (formou pornografie), ohrožování pohlavní nemocí, kuplířství, sexuální a pohlavní 
úchylky, dvojí manželství, soulož mezi příbuznými, pomluva, obchodování s lidmi.


Majetková trestná činnost znamená ty trestné činy, které směřují proti vlastnictví a 
majetku jako celku. Jde např. o krádež různých věcí v majetku oběti (motorové vozidlo, 
jízdní kola, peněženky a další věci), zpronevěru věci, ale i obchodního majetku, nebo 
pojistný podvod, podvod hospodářské kriminality, poškození spotřebitele, podílnictví a 
překupnictví, legalizace výnosů z  trestné činnosti, zatajení věci, nálezu a mnoho dalších 
trestných činů majetkové povahy. 
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zdroj: Městské ředitelství Policie ČR Plzeň


Z grafu i tabulky je patrné, že v roce 2021 došlo k propadu trestné činnosti ve všech 
sledovaných kategoriích trestné činnosti. Trend v letošním roce lze považovat spíše 
návratem k hodnotám před epidemií COVID-19, než jako nárůst trestné činnosti v 
dlouhodobém kontextu. Za setrvalý trend lze považovat nárůst mravnostní trestné činnosti. 
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TČ 

CELKEM 

Index  

na 10 000 

obyvatel

Násilná  

TČ

Mravnostní 

TČ 

Majetková 

TČ 

2016 4 730 251,05 452 49 2 562

2017 4 898 259,97 369 40 2 864

2018 4 942 262,30 364 55 2 926

2019 5 057 268,41 329 52 3 063

2020 4 362 231,52 292 62 2 617

2021 3 830 203,28 270 61 2 394

2022 4 963 263,42 318 67 3 304

Srovnání  

21-22 
1 133 60,14 48 6 910



V následující tabulce je uveden podrobnější rozbor jednotlivých druhů trestné činnosti  
s porovnáním roků 2021 - 2022.


Trestná činnost 2022 2021 porovnání

Krádeže prosté 1057 762 +295

z toho kr. motor. vozidel 81 54 +27

jízdní kola 85 71 +14

kr. věcí z automobilů 56 26 +30

kapesní krádeže 94 53 +41

Krádeže vloupáním 1467 1132 +335

z toho obchody a výkl. skříně 61 50 +11

restaurace a kiosky 41 17 +24

chaty 44 63 -19

byty 69 61 +8

rod. domky 53 53 0

Násilná TČ 318 270 +48

z toho vraždy (včetně pokusů) 2 1 +1

loupeže (vč. finančních 
ústavů) 

52 48 +4

násilí proti úřední osobě 9 4 +5

ublížení na zdraví 86 80 +6

Mravnostní TČ 67 61 +6

z toho pohlavní zneužívání 8 7 +1

znásilnění 12 11 +1

Ostatní TČ 550 474 +76

z toho nedov. výroba a jiné 
nakládání s OPL

71 93 -22

maření výkonů úředního 
roz.a vykázání

241 204 +37

výtržnictví 70 62 +8

sprejerství 109 85 +24
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zdroj: Městské ředitelství Policie ČR Plzeň


 Porovnání počtu zjištěných pachatelů TČ v období 2016 - 2022  

Následující tabulka uvádí počty pachatelů TČ dle jejich věku a samostatnou kategorii 
recidivistů. I zde je možné chápat nárůst v kategorii 15-17 let a v kategorii dospělí, jako 
návrat k době před epidemií Covid-19. Tuto interpretaci potvrzují údaje v kategorii 0-14 let, 
kdy došlo k propadu v roce 2020, ale v ostatních letech jsou hodnoty totožné. V 
samostatné kategorii recidivistů je situace odlišná, protože údaje setrvale rostou a nedošlo 
k propadu hodnot v roce 2020, jako u jiných kategorií. 


2022 2021 porovnání

Hospodářská TČ 294 213 +81

z toho podvod 34 33 +1

neoprávněné opatření,
padělání, pozměn. plat. pr.

2 161 -159

úvěrový podvod 35 15 +20

zpronevěra 14 12 +2

Zbývající TČ 430 418 +12

z toho zanedbání povinné výživy 148 123 +25

ohrožení pod vlivem NL 122 155 -33

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

2016 14 34 2 030 890

2017 15 30 1 878 740

2018 33 32 1 698 279

2019 13 30 1 655 514

2020 29 36 1 517 793
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zdroj: Městské ředitelství Policie ČR Plzeň


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, kde samostatně působí poradce pro oběti.  
4

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  

Výskyt přestupků v období 2016 - 2022 je uveden v následující tabulce. Přestupek je 
definovaný v §5 zákona o přestupcích: jde o společensky škodlivý protiprávní čin, který je 

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

2021 13 19 1 856 1 101

2022 15 36 1 953 1 177

  https://www.pmscr.cz/contact-department/stredisko-plzen/4
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v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, 
nejde-li o trestný čin . 
5

Nárůst počtu přestupků v roce 2022 je nejvýraznější v kategorii přestupků proti obecně 
závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Nárůst v této kategorii je 
možné interpretovat i jako důsledek nově přijaté vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na 
veřejném prostranství, která vstoupila v účinnost 1. 5. 2022. 


Rok Organizace Přestupky 
celkem 

Proti 
veřejnému 
pořádku

Proti 
občanskému 

soužití

Proti 
majetku

Přestupky 
proti obecně 

závazným 
vyhláškám 
v oblasti 

bezpečnosti 
a veřejného 

pořádku 

2016
Městská policie 

Plzeň
7 361 3 515 619 2 299 928

2017
Městská policie 

Plzeň
3 126 1 844 26 271 985

2018
Městská policie 

Plzeň
3 045 2 038 12 245 750

2019
Městská policie 

Plzeň
2 762 1 280 20 252 1 210

2020
Městská policie 

Plzeň
2 122 1 218 29 194 681

2021

Policie ČR 5 958 378 1 184 3 650 746

Městská policie 

Plzeň
2 285 1 143 44 201 897

CELKEM 8 243 1 521 1 228 3 851 1 643

Index na 10 tis. 
obyvatel

437,51 80,73 65,18 204,40 87,20

 Zákon č. 250/2016 Sb.Zákon o odpovědnos, za přestupky a řízení o nich5
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zdroj: Městské ředitelství Policie ČR Plzeň a Městská policie Plzeň


Vyhlášky města Plzně, které se vztahují k narušování veřejného pořádku 

Nejvýznamnější vyhlášky města Plzně, které mají dopad na bezpečnost či udržování 
pořádku ve veřejném prostoru jsou:


• Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství , která vstoupila v účinnost 1. 5. 2022.
6

Přestupky 
celkem 

Proti 
veřejnému 
pořádku

Proti 
občanskému 

soužití

Proti 
majetku

Přestupky 
proti obecně 

závazným 
vyhláškám 
v oblasti 

bezpečnosti 
a veřejného 

pořádku 

2022

Policie ČR 6 692 460 1321 4 682 229

Městská policie 

Plzeň
3 307 1 042 25 276 1 964

CELKEM 9 999 1 502 1 346 4 958 2 193

Index na 10 tis. 
obyvatel

530,71 79,72 71,44 263,15 116,40

Srovnání počet 21-22 +1 756 -19 +118 +1 107 +550

Srovnání Index na 10 tis. 
obyvatel
21 - 22

93,20 1,01 6,26 58,76 29,19

 h>ps://vyhlasky.plzen.eu/vyhlaska/405?nazev=alkohol6
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• Vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška 10/2006, o vymezení 

veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání , která vstoupila v účinnost 7

1. 1. 2016.


• Vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2019, kterou se mění vyhláška statutárního 

města Plzně č. 19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů, ve znění 
vyhlášky č. 12/2007, vyhlášky č. 6/2009 a vyhlášky č. 1/2013 , která vstoupila v 8

účinnost 1. 1. 2020.


• Vyhláška statutárního města Plzně č. 3/2006, k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje 

prostituce , která vstoupila v účinnost 16. 6. 2006.
9

2.4   Vnímání bezpečnosti na území města Plzně  

V roce 2021 byla realizována pravidelná Analýza postojů veřejnosti k otázkám bezpečnosti 
na území města Plzně . Předchozí šetření proběhla v roce 2011 a 2017. Stejně jako v 10

předešlých letech bylo šetření zaměřeno na zkušenosti obyvatel s jednotlivými trestnými 
činy, jejich pocity bezpečí v místě bydliště a celkové obavy, které pociťují. Součástí bylo 
též téma hodnocení práce bezpečnostních složek ve městě. Šetření se účastnilo 1813 
osob - obyvatel města ve věku nad 15 let.


• 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.


• 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 

 h>ps://vyhlasky.plzen.eu/vyhlaska/353?nazev=žebrání7

 h>ps://vyhlasky.plzen.eu/vyhlaska/387?nazev=psů8

 h>ps://vyhlasky.plzen.eu/vyhlaska/229?nazev=pros*tuce9

 IPSOS s.r.o. - Analýza postojů veřejnos* k bezpečnos* na území města Plzně 2021 10
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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.


3. Sociálně demografická analýza 

V této části byly použity především materiály Úřadu práce ČR, Českého statistického 
úřadu a studie Věkového složení obyvatelstva městských obvodů Plzně zpracovaná 
Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně.
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• 	K 31.12.2021 žilo na území města Plzně 155.888 obyvatel s českým státním 
občanstvím. Nejpočetnější věkovou skupinou na území města jsou obyvatelé ve věku 
45-49 respektive 40-44 let. Početněji jsou zastoupeny též věkové skupiny 30-34 let, 
35-39 let a 65-69 let. Z hlediska podílu jednotlivých pohlaví lze zaznamenat 
převažující zastoupení žen po 60. roku věku. Průměrný věk obyvatel v Plzni byl 44,3 
roku, přičemž pro srovnání průměrný věk v ČR z data SLDB 2021 (včetně cizinců s 
dlouhodobým pobytem) byl 42,7.  
11

• 	V Plzni žilo 15,8 % dětí ve věku 0-14 let, 60,3 % obyvatel ve věku 15-64 a 23,9 % 
seniorů starších 65 let. Podíl dětské složky obyvatelstva zhruba odpovídá 
celorepublikovému průměru, avšak podíl produktivní složky je v Plzni nižší, a naopak 
podíl postproduktivní populace vyšší v porovnání s dlouhodobými republikovými 
trendy.  
12

3.1   Nezaměstnanost 

Plzeňský kraj má třetí nejvyšší hodnotu zaměstnanosti mezi kraji v  republice.  Na třetím 13

místě je také v  oblasti ekonomické aktivity, vyšší číslo má jen hl. město Praha a 
Středočeský kraj.   Situace je (respektive s ohledem na současný vývoj byla) dlouhodobě 14

stabilní. Meziroční srovnání poukazuje dokonce mírný pokles nezaměstnanosti. Okres 
Plzeň město kopíruje v oblasti nezaměstnanosti hodnoty kraje, proto uvádíme stabilnější a 
obecnější údaje.


 Věkové složení obyvatelstva jednotlivých městských obvodů Plzně k 31. 12. 2021 - Útvar koncepce a rozvoje města 11

Plzně

 Věkové složení obyvatelstva jednotlivých městských obvodů Plzně k 31. 12. 2021 - Útvar koncepce a rozvoje města 12

Plzně

 Zpráva o situaci na trhu práce 2021, Zpráva o situaci na trhu práce 11/2022 – Tomáš Moravec, Úřad práce ČR – Krajská 13

pobočka v Plzni

 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje, zpráva ČSÚ pro rok 2021, 14

(dostupné na:  h>ps://www.czso.cz/documents/10180/164549691/33013322k2.pdf/765a0029-ca72-4114-95ef-
f4b31ff2d9aa?version=1.7)
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zdroj: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Plzni - Měsíční statistická zpráva říjen 2022 Ing. Lenka Pavlíčková 


zdroj: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Plzni - Měsíční statistická zpráva říjen 2022 Ing. Lenka Pavlíčková  

3.2   Dávky státní sociální podpory a dávky hmotné nouze 

Objem výdajů na dávky státní sociální podpory ve sledovaném období má kolísavý 
charakter. V roce 2021 činil objem výdajů 2 153 mil. Kč, což je meziročně o 5,4 % méně v 

Rok Počet nezaměstnaných Index na 10 000

2020 4 405 227

2021 4 068 210

2022 (k 30.11.) 3 631 187

Srovnání -437 -17
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porovnání  s předchozím rokem. Z celkového objemu dávek státní podpory v ČR připadá 
na Plzeňský kraj až devátý podíl (4,8 %). (ČSÚ 40:2022) 


Výdaje na dávky státní sociální podpory v přepočtu na 1 obyvatele mají variabilní průběh, 
meziročně se hodnota ukazatele snížila. V celorepublikovém srovnání měl Plzeňský kraj 
druhou nejnižší hodnotu dávek sociální podpory v přepočtu na z toho u přídavků na  
1 obyvatele (4 154 Kč). (ČSÚ 40:2022)


V následující tabulce se uvádí počty pobíraných dávek státní sociální podpory a dávek 
hmotné nouze během uplynulých tří let.


Zdroj: Úřad práce Plzeň


Výše uvedené trendy ze zprávy Českého statistického ústavu patrně není možné 
interpretovat jako jednoznačně pozitivní. Nízký stupeň vyplacených dávek v Plzeňském 
kraji nemusí znamenat pouze dobrou socioekonomickou kondici obyvatelstva. Může stejně 
tak svědčit o nízké dostupnosti služeb úřadů vyplácejících dávky. Což se jako podstatná 

Dávky státní sociální 

podpory

Dávky hmotné nouze

Příspěvek 
na bydlení 

Index na 1 
tisíc 

obyvatel 

Příspěvek 
na 

živobytí 

Index Doplatek 
na bydlení 

index

2019
27 736 143 5 887 30 3 648 19

2020
27 139 140 7 095 37 4 498 23

Meziroční 
srovnání 

-597 -3 1 208 7 850 4

2021
27 009 139 9 060 47 5 411 28

Meziroční 
srovnání 

-130 -1 -1 965 10 913 5
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souvislost objeví v souvislosti s rostoucími cenami energií až v údajích za rok 2022 a 
patrně i za rok 2023. Tento předpokládaný tlak na vyšší míru vyplácené sociálních dávek 
nebude mít s kriminalitou nic společného, bude souviset s rozsáhlou ekonomickou krizí a 
sociálním propadem relativně velkého počtu obyvatel a jejich domácností. 


 Zdroj: Úřad práce Plzeň 

Mezi dávky hmotné nouze patří také dávky mimořádné okamžité pomoci, které jsou 
rozepsány dle účelu v  samostatné tabulce. Stejně jako na úrovni celého kraje i v 

Mimořádná okamžitá pomoc

Na úhradu 
nezbytných 

nákladů 

Odůvodněn
é náklady 

Jednorázový 
výdaj

Sociální 
vyloučení 

Mimořádná 
událost

Újma na 
zdraví 

2019 36 12 69 145 7 12

2020 50 23 75 150 51 70

Srovnání 14 11 6 5 44 58

2020 50 23 75 150 51 70

2021 86 17 83 99 194 132

Srovnání 36 -6 8 -51 143 62
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samotném městě Plzeň je míra vyplácení dávek stabilizovaná a v dokumentovaných letech 
nedocházelo v jejich počtech k větším výkyvům. Dá se předpokládat, že v následujícím 
období dojde k jejich zvýšení. 


3.3   Sociálně vyloučené lokality 

V tzv. Gabalově zprávě o sociálně vyloučených romských lokalitách z roku 2006, která byla 
zpracována pro celé ČR, se na území města Plzně objevuje 7 konkrétních lokalit. Tyto jsou 
označeny za sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené . Lokality zpráva 15

zkoumá z několika hledisek, především povahu lokalit (vzhled, poloha, míru dostupnosti 
nebo naopak izolace) a její obyvatelstvo (podíl Romů na obyvatelstvu lokality, míra 
vzdělanosti), uvádí také sociálně problémové jevy a další kritéria. 


Novější poznatky o sociálně vyloučených lokalitách, lze získat z Analýzy prostorové 
segregace, na území města Plzně, kterou zpracoval tým pod vedením profesora Sýkory. 
Uvádí zhruba 10 lokalit s následujícími charakteristikami :  16

První lokalitou je soubor ubytoven Karlov. Obyvatelé jsou především cizinci. Lokalita 
vykazuje znaky izolace i segregace.


Druhou lokalitou je velká ubytovna na ulici Lobezská. Vykazuje sice znaky izolace, o 
segregaci ale v tomto případě nejde.


Několik ubytoven se nachází na ulici Jateční. K  negativnímu vnímání lokality přispívá 
také stigma z minulosti. Jedná se o velmi izolované a segregované prostředí, v místě je 
velká koncentrace romského obyvatelstva. 


Ve čtvrti Hamburk je další skupina ubytoven, které jsou do jisté míry izolované, nicméně 
nejde o segregaci, nachází se zde i zařízení sociálních služeb. 


Riziko segregace podle Sýkory narůstá v obytné čtvrti Zátiší – Kreuzmannova, vzhledem 
ke zvyšujícímu se počtu obyvatel, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.


Ve větším počtu se ubytovny vyskytují ve čtvrti U zimního stadionu, obyvatelé ubytoven 
vykazují znaky sociálního vyloučení, ale nejde o segregovanou lokalitu. 


 Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v České republice h>ps://15

www.esfcr.cz/mapa/int_pz4_6.html 

 Analýza prostorové segregace na území města Plzně 2017, prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.16
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Vysoká koncentrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením je v městských částech 

Plac a Husovo náměstí, kde se nachází více domů ve vlastnictví města, které obývá 
romské obyvatelstvo. Nejde o segregaci. 


Petrohrad je čtvrť s  historickým stigmatem, ve vyšší míře se tu vyskytuje obyvatelstvo 
ohrožené sociálním vyloučením. 


Na rozsah fenoménu ubytoven, které více či méně naplňují znaky latentního 
bezdomovectví a také sociálního vyloučení upozorňují ve své zprávě Latentní 
bezdomovectví Jan Váně a František Kalvas. Uvádějí, že na území města se nachází 
celkem 70 ubytoven (!). Podrobněji k jejich umístění a charakteristikám viz. Kalvas, Váně 
(2021).  
17

Pracovníci Agentury pro sociální začleňování zpracovali studii mapující rozsah sociálního 
vyloučení v Plzeňském kraji.  V této studii na základě indikátorů hodnotí území ORP Plzeň.
18

Správní obvod Plzeň, který leží ve středu Plzeňského kraje, sousedí s pěti správními 
obvody (Blovice, Nýřany, Přeštice, Rokycany a Stod). Správní obvod zahrnuje 15 obcí, z 
nichž 2 (Plzeň a Starý Plzenec) mají statut města.  
19

Sociální vyloučení se jako stav projevuje vytěsněním jednotlivců či celých skupin na okraj 
společnosti, kdy je jim omezován nebo zamezen přístup ke zdrojům, které jsou jinak 
ostatním členům společnosti dostupné. (Růžička & Toušek, 2014, s. 121) Stav, resp. rozsah 
sociálního vyloučení je sledován prostřednictvím indikátorů pokrývající dimenze chudoby, 
vyloučení z bydlení, vyloučení z oficiálního trhu práce, vyloučení ze vzdělávání a dimenzi 
zadluženosti. (Lang & Matoušek, 2020) Sada zvolených indikátorů, která je pevně 
zakotvena i v národní soustavě indikátorů pro vyhodnocování pokroku v oblasti 
potlačování chudoby a sociálního vyloučení (srov. Sirovátka et al., 2013), je validní a 
robustní, tzn., že kombinace indikátorů je vzájemně konzistentní a pokrývá zásadní 
aspekty konceptu sociálního vyloučení. 


Seznam indikátorů, se kterým autoři analýzy pracují (včetně uvedení zdroje dat a jejich 
popisu) je následující: 


• Příjemci příspěvku na živobytí (zdroj dat: MPSV) 
Příjemcem příspěvku na živobytí (PnŽ) se může stát domácnost, jíž zůstává na život  

 Kalvas, F., Váně, J.(2015): Latentní bezdomovectví, Západočeská univerzita, Plzeň17

 h>ps://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/rozsah-socialniho-vylouceni-v-plzenskem-kraji/18

 h>ps://www.czso.cz/csu/xp/so_orp_plzen - český sta*s*cký úřad19
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méně než částka živobytí (součet životního minima členů domácnosti), která 
vyčerpala jiné možnosti pro zvýšení příjmů a prokazuje snahu o zvýšení příjmu vlastní 
prací. (Trlifajová et al., 2018, s. 2) 


• Příjemci příspěvku na bydlení (zdroj dat: MPSV) 
Příjemcem příspěvku na bydlení (PnB) se může stát domácnost, která vydává víc než  
30 % (v Praze 35 %) příjmu na pokrytí nákladů na bydlení. 


• Osoby v exekuci (zdroj dat: Exekutorská komora ČR)  
Osoba, proti níž je vedeno jedno či více exekučních řízení. 4) Dlouhodobě 
nezaměstnané osoby (zdroj dat: Úřad práce ČR) 


• Dlouhodobě nezaměstnané osoby (zdroj dat: Úřad práce ČR)  
	Osoba potenciálně ekonomicky aktivní je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání 
(UoZ) Úřadu práce déle než 6 měsíců. 


• Předčasné odchody ze systému základního vzdělávání – běžné třídy (zdroj dat: 

MŠMT)  
Osoba (žák) ukončuje povinnou školní docházku v systému základního vzdělávání v 
7. nebo 8. ročníku, a to v důsledku jednoho nebo dvou propadnutí. Indikátor se 
vztahuje pouze k běžným třídám, tzn., že nejsou zahrnuty osoby (žáci) předčasně 
ukončující povinnou školní docházku ve speciálních třídách. Speciální třídy byly z 
indikátoru předčasných odchodů vyřazeny, protože zařazení žáků do těchto tříd je 
podmíněno celou řadou důvodů, které nezbytně nesouvisejí se sociálním 
znevýhodněním. Především jde o důvody spojené se zdravotními handicapy žáků. 


Zdroj: Agentura pro sociální začleňování


Celkový rozsah sociálního vyloučení je vyjádřený prostřednictvím indexu sociálního 
vyloučení a jeho 30 bodové škály. Index na úrovni obce tedy může nabývat hodnoty 0 
(nejnižší nebo žádné zatížení sociálním vyloučením) až 30 (velké zatížení sociálním 
vyloučením). Z důvodu přehlednosti používáme v této sekci prezentaci hodnot indexu ve 

obce s 

indexem 0-1

obce s 

indexem 2-7

obce s 

indexem 8-11

obce s 

indexem 12-30

Počet obcí v 

SO Plzeň
12 2 1 0
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čtyřech kategoriích: obce sociálním vyloučením neohrožené 0 až 1 bod, rizikové obce 2 až 
7 bodů, ohrožené obce 8 až 11 bodů a obce s významným faktorem sociálního vyloučení 
12 až 30 bodů. 


Mapa vzdělávacího ne/úspěchu  kterou vydala sociologická výzkumná organizace PAQ 20

research posuzuje rizikovost ORP Plzeň jako vysokou. Ukazatel, který se pojí s 
rizikovými lokalitami je Zaostávání vzdělání za sociální situací. Ten vyjadřuje, jestli je 
vzdělávací neúspěšnost vyšší, nižší anebo odpovídá sociální situaci regionu. Analýza 
predikuje, jak vysoká by měla být vzdělávací neúspěšnost s danou úrovní destabilizující 
chudoby a socioekonomického znevýhodnění. Tato predikovaná vzdělávací neúspěšnost 
se porovnává se skutečnou neúspěšností. Podle rozdílu predikované a skutečné hodnoty 
dělíme ORP do pěti skupin: mírně nebo výrazně zaostávající (vyšší skutečná než 
predikovaná), kde vzdělávání odpovídá (přibližně stejná skutečná a predikovaná) a kde je 
neúspěšnost nižší, než odpovídá sociální situaci (skutečná nižší než predikovaná). ORP 
Plzeň je v této kategorii hodnoceno v kategorii odpovídající neúspěšnost. Významným 
kritériem, které má vliv na to, že město Plzeň je celkově ve vzdělávací neúspěšnosti 

zařazeno do kategorie vysoké neúspěšnosti, je kritérium Děti v bytové nouzi. To vyjadřuje 
podíl dětí žijících bez střechy nad hlavou, na ubytovně, v azylovém domě nebo například v 

přelidněných bytech, které se pohybuje okolo 0,9%.  21

4. Prevence kriminality 

Politika prevence kriminality je nedílnou součástí vládní politiky. Prevence kriminality je 
vedle represe součástí trestní politiky. Zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy 
veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k 
předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či 
důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již 
prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální 
pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální a situační prevence, včetně 
informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem 
trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických 
jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí.


 h>ps://www.mapavzdelavani.cz/20

 Detailní metodologie na mapavzdelavani.cz21
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4.1   Struktura preventivních aktivit - obsahové zaměření 

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. 
22

4.2   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 děti a mládeže (využívání volného času, 

 h>ps://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/22
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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 se 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 …). Jejím 
cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního 
sociálního prostředí. 
23

4.3   Systém prevence kriminality 

Systém prevence kriminality má tři základní úrovně. Republikovou úroveň tvoří vláda, 
ministerstva, státní instituce a Republikový výbor pro prevenci kriminality. Krajská úroveň je 
vytvářena krajskými úřady a jejich příslušnými odbory. Jednotlivá města si vytvářejí lokální 
úroveň, která vychází z aktuálních potřeb regionu. Důležité je, že systém prevence je 
tvořen hierarchicky a k jeho základním pilířům patří spolupráce s Policií ČR ve všech 
úrovních systému prevence kriminality. 


 h>ps://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/23

28



 


Zdroj: Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022–2027 
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4.4   Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022 – 2027  

 
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027 stanovila prioritní 
oblasti, které byly schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality. 


Tyto oblasti byly dále rozpracovány, uvnitř každé z nich byly stanoveny strategické cíle 
prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027: 

A. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR  
Rozvíjí systém prevence kriminality a finančně podporuje aktivity prevence kriminality, staví 
na přístupu založeném na důkazech a empirických poznatcích, posiluje spolupráci (včetně 
mezinárodní), kapacity a kompetence relevantních subjektů. 


B. Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora  
Poskytuje pomoc a podporu obětem trestné (i přestupkové) činnosti, s důrazem na pomoc 
zvlášť zranitelným obětem a boj proti násilí, realizuje výzkumy zaměřené na chování a 
potřeby obětí a činí opatření ke snižování latence a sekundární viktimizace obětí.  

C. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy  
Se zaměřuje na boj proti recidivě, na včasnou a koordinovanou resocializaci pachatelů a 
podporuje práci s násilnou osobou.


30



D. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách, 

práce Policie ČR ve vztahu k menšinám  
Uplatňuje komplexní a koordinovaný přístup k řešení kriminality v rizikových lokalitách 
založený na partnerské spolupráci odpovědných subjektů a zástupců/obyvatel lokalit, 
přičemž se zaměřuje nejen na projevy, ale i příčiny problémů. Zohledňuje přitom specifické 
potřeby a problémy menšinových skupin žijících v těchto lokalitách.


E. Situační prevence kriminality a nové přístupy  
Rozvíjí a podporuje situační prevenci kriminality, posiluje odolnost míst proti trestné 
činnosti, zvyšuje povědomí veřejnosti o možnostech ochrany a přitom podporuje a 
implementuje nové přístupy a technologie. 


F. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech  
Sleduje vývoj kriminality páchané dětmi a na dětech a včasně reaguje vhodnými 
opatřeními, zvyšuje ochranu dětí před násilím a dalšími kriminálně rizikovými jevy, včas 
identifikuje ohrožené děti a realizuje potřebné intervence a rozvíjí funkční systém pátrání po 
pohřešovaných dětech. 


G. Prevence kybernetické kriminality  
Aktivně, systémově a koordinovaně posiluje prevenci kybernetické kriminality a rizikového 
chování v kyberprostoru a poskytuje pomoc a podporu obětem v kyberprostoru.   24

5. Institucionální analýza 

Krajské město Plzeň se podílí na prevenci kriminality různými subjekty. Pro přehlednost 
jsme je rozdělili na ty, které jsou součástí Magistrátu města Plzně, městských obvodů, dále 
spolupracující organizace zřizované státem, krajem či městem a v neposlední řadě 
neziskové organizace.


 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027 24
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5.1   Magistrát města Plzně  

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení  je strukturálně zařazen do 25

gesce primátora města Plzně. Prevenci kriminality se věnují oddělení bezpečnosti  
a oddělení 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 
bezpečnosti a prevence kriminality Rady města Plzně.

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení byl zřízen v roce 2009 jako 
součást pilotního bezpečnostního projektu Bezpečné město (nyní Bezpečná Plzeň). Projekt 
má dva hlavní cíle: 
26

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. 

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 https://www.bezpecnaplzen.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 Bezpečná 
Plzeň předává k řešení příslušným subjektům. Tyto dotazy jsou řešeny operativně v co 
nejkratším čase. 


Odbor zahrnuje tři samostatná oddělení:


Oddělení bezpečnosti 

Oddělení prevence kriminality 

Oddělení krizového řízení  

 h>ps://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/tajemnik-magistratu/odbor-bezpecnos*-prevence-kriminality-a-25

krizoveho-rizeni/odbor-bezpecnos*-prevence-kriminality-a-krizoveho-rizeni.aspx

 h>ps://www.bezpecnaplzen.eu/26
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Výčet dalších spolupracujících magistrátních odborů v oblasti prevence kriminality:


Odbor sociálních služeb  27

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování  28

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  29

Odbor státní sociální péče 
30

Odbor bytový   31

5.2   Úřady městských obvodů Plzeň 1 - 10  32

Jednotlivé MO Plzeň 1 – 10 spolupracují v oblastech prevence kriminality, bezpečnosti a 
protidrogové prevence zejména s  magistrátním Odborem bezpečnosti, prevence 
kriminality a krizového řízení především v  oblasti situační prevence (např. rozšiřování 
městského kamerového systému), při realizaci různých preventivních projektů z  oblasti 
sociální prevence (např. realizace projektu Asistent prevence kriminality aj.) a dalších 
projektů v oblasti prevence závislostí. Úzká je také spolupráce s  jednotlivými sociálními 
odbory, které vykonávají státní správu zejména v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.


5.3   Orgány a organizace zřizované státem, krajem či městem 

Ve výčtu jsou uvedeny pouze nejvýznamnější spolupracující organizace v projektech a 
oblasti prevence kriminality na místní úrovni a nejvýznamnější oblasti spolupráce s 
magistrátním Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.


 h>ps://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-socialnich-sluzeb/27

 h>ps://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-dostupneho-bydleni-a-socialniho-28

zaclenovani/

 h>ps://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/29

odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy.aspx

 h>ps://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/urad-spravnich-agend/odbor-statni-socialni-pece/30

 h>ps://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-bytovy/odbor-bytovy.aspx31

 h>ps://www.plzen.eu/urad/urady-mestskych-obvodu/urady-mestskych-obvodu-plzen-1-10.aspx32
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Policie ČR  33

• 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;


• webové stránky, na kterých lze najít preventivní informace, které se týkají současných 
témat prevence kriminality; 
34

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


• provozování a využívání městského kamerového a monitorovacího systému.


Probační a mediační služba středisko Plzeň  35

• 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 ČR – Krajská pobočka v Plzni  36

• 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. 

Věznice Plzeň  37

• ubytovací kapacita Věznice Plzeň je v současné době 1061 odsouzených a 143 
obviněných, celkem tedy 1204 vězněných osob; 

• Věznice Plzeň spolupracuje na základě uzavřených a schválených dohod se dvěma 
nevládními neziskovými organizacemi, jedná se o o.p.s. Centrum protidrogové prevence 
a terapie (drogové poradenství ve věznici) a o.p. s. Člověk v tísni (dluhové poradenství a 
oddlužení odsouzených). 

 h>ps://www.policie.cz/policie-cr-web-prevence.aspx33

 h>ps://www.policie.cz/clanek/rady-policie-cr-a-informace-o-prevenci-143872.aspx34

 h>ps://www.pmscr.cz/contact-department/stredisko-plzen/35

 h>ps://www.uradprace.cz/web/cz/plzensky-kraj#obsah36

 h>ps://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-plzen37
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Krajský úřad Plzeňského kraje  38

• zejména na úrovni 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.


Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče Plzeň  39

• 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.


Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň  40

• realizace preventivních opatření v rámci specifické prevence rizikového chování dětí a 
mládeže;


• poskytování odborné psychologické a speciálně 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.


Městská policie Plzeň  41

• zřizuje Odbor analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň;  

• stanovuje pracovní postupy týkající se spolupráce mezi městskou policií a správními 
orgány obce a dále zajištění primární prevence kriminality ve městě Plzni; 

• metodici prevence kriminality provádějí besedy pro školy na téma prezentace městské 
policie, práva a povinnosti strážníka ve vztahu nejen k mládeži, ale i k občanům, 
prezentace fotografického materiálu z činnosti městské policie; 

 h>ps://www.plzensky-kraj.cz/telefonni-seznam?ID_Department=00500238

 h>ps://www.dduplzen.cz/home/39

 h>ps://www.pepor-plzen.cz/40

 h>ps://www.plzen.eu/urad/mestske-organizace/mestska-policie-plzen/mestska-policie-plzen.aspx41
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• aktivně spolupracuje na projektech prevence kriminality s orgány zabývajícími se výše 
uvedenou problematikou, zejména s Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a 
krizového řízení Magistrátu města Plzně; 

• metodici prevence kriminality zpracovávají projekty, které se na úrovni primární prevence 
orientují na snižování kriminality ve městě Plzni a na bezpečnost provozu v městské 
aglomeraci. 

Správa informačních technologií města Plzně   42

• v oblasti situační prevence spolupracuje Správa informačních technologií s 
preventivními složkami magistrátu města Plzně; 


• projekt S4AllCities – HORIZON2020, který zahrnuje například převzetí kompetence za 
městský kamerový systém v oblasti vytěžení dat z obrazu (využití AI pro detekci 
nežádoucích, kritických stavů, které jsou v reálném čase alertovány dispečerům).


Správa veřejného statku města Plzně   43

• v oblasti situační prevence spolupracuje Správa veřejného statku města Plzně s 
preventivními složkami magistrátu města Plzně například v oblasti veřejného osvětlení, 
bezpečného veřejného prostoru apod.;


• povolené lokality pro graffiti, kdy je k dispozici 12 legálních ploch pro provádění graffiti,  
v případě podnětu příslušných městských obvodů může být po konzultaci se SVSMP 
této seznam ještě rozšířen.


Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Plzně   44

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality je jednou z komisí Rady města Plzně. 

Komise Rady města Plzně byly zřízeny usnesením Rady města Plzně (dále jen „RmP“) č. 

988 ze dne 7. listopadu 2022 jako poradní a iniciativní orgány RmP podle § 102 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.


Pravomoc a odpovědnost komisí upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, obecně závazná vyhláška města Plzně č. 8/2001, Statut města Plzně, v platném 
znění, a Statut komisí Rady města Plzně.


 h>ps://www.sitmp.cz/42

 h>ps://www.svsmp.cz/43

 h>ps://www.plzen.eu/urad/organy-mesta/rada-mesta-plzne/chap_67897946/rada-mesta-plzne.aspx44
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Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality koordinuje činnost a komplexně pomáhá 
řešit bezpečnostní situaci na území města Plzně a dále problematiku prevence kriminality a 
protidrogové politiky (primární prevence, léčba a resocializace, snižování rizik, snižování 
dostupnosti) na území města Plzně. Svou činností neomezuje kompetence jednotlivým 
složkám zapojeným do této činnosti. 

5.4   Neziskové organizace 

Ve výčtu jsou uvedeny pouze nejvýznamnější spolupracující neziskové organizace v 
projektech a oblasti prevence kriminality na místní úrovni. V případě oslovení či 
vyhledávání neziskových organizací pro řešenou problematiku lze využít katalog sociálních 
služeb města Plzně. 
45

Bílý kruh bezpečí – Poradna BKB Plzeň, z.s. 

• pomoc obětem kriminality (právní informace, psychologické a sociální poradenství, 
praktické rady a informace).


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

• preventivní, poradenské a terapeutické služby zaměřené na snižování dopadu rizikových 
forem chování, zejména pak chování závislostního.


Člověk v tísni, o.p.s. 

• humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, podpora lidských práv, programy sociální 
integrace, vzdělávání a osvěta.


Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 

• služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným 
postižením; 


• komplexní péče o ohrožené děti a jejich rodiny, lidi v nesnázích či krizi, mladé na cestě  
k dospělosti, seniory i pěstounské rodiny; 


• preventivní programy pro školy i veřejnost.


 h>ps://socialnisluzby.plzen.eu/katalog-sluzeb/45
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Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 
• dobrovolnická podpora provozního zabezpečení Mezigeneračního a dobrovolnického 

centra TOTEM: Navštěvovat a podporovat nemocné nebo sociálně znevýhodněné děti, 
navštěvovat seniory v nemocnici nebo v domovech pro seniory, pomáhat postiženým 
dětem a dospělým, navštěvovat nemocné v Hospici, asistovat při volnočasových 
aktivitách dětí a mládeže.


Ponton, z.s. 

• práce s dětmi a mládeží, podpora volnočasových, sociálních, vzdělávacích, kulturních 
a další rozvojových a preventivních projektů.


POINT 14, z.ú. 

• pomoc osobám závislým nebo ohroženým závislostí na návykové látce.


Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň 

• volnočasové aktivity a sociální služby dětem, mládeži a jejich rodinám. 


Salesiánské hnutí mládeže – Klub Plzeň, z. s. 

• výchova dětí a mládeže (zájmové kroužky, víkendové a prázdninové akce, tábory, klub 
pro děti).


Spolek Ulice Plzeň 

• poskytování sociálních a zdravotních služeb osobám ohroženým závislostí a 
poskytujícím komerční sexuální služby.


Středisko křesťanské pomoci Plzeň 

• pomoc osobám bez přístřeší a osobám závislým na návykových látkách.


TADY a TEĎ, o.p.s. 

• pomoc sociálně vyloučeným rodinám a jednotlivcům.
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5.5   Pracovní skupina protidrogové prevence a prevence kriminality 

města Plzně  

V rámci magistrátního odboru bezpečnosti, oddělení prevence kriminality funguje Pracovní 
skupina protidrogová a prevence kriminality města Plzně složená ze zástupců samosprávy, 
státní správy, státních institucí a neziskového sektoru.  


Skupina byla restrukturalizována v létě roku 2022, nyní má 16 členů. 


Složení pracovní skupiny: 


1. člen Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality


2. manažer prevence kriminality MMP


3. zástupce Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP


4. zástupce Odboru státní sociální péče MMP


5. zástupce Odboru sociálních služeb MMP


6. zástupce Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP


7. manažer prevence kriminality KÚPK


8. zástupce Oboru školství, mládeže a sportu KÚPK


9. zástupce Městské policie Plzeň


10. zástupce Policie ČR – Městského ředitelství Plzeň


11. zástupce Probační a mediační služby Plzeň


12. zástupce Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň


13. zástupce NNO – nominovaný za pracovní skupinu PLK (pracovní skupina 
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - NZDM a terénních programů - TP 
Plzeňského a Karlovarského kraje)


14. zástupce NNO – nominovaný za Asociaci poskytovatelů adiktologických služeb (APAS)


15. zástupce NNO – nominovaný za resocializační a probační služby 


16. zástupce NNO – nominovaný za platformu k problematice domácího násilí 
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Ve skupině je domluvena zastupitelnost jednotlivých členů v rámci jednotlivých institucí a 
organizací. Neziskové organizace se domluvily na společných zástupcích, kteří reprezentují 
služby v oblasti závislostí a služby v oblasti prevence kriminality.


Pracovní skupina by se měla setkávat v několika funkčně odlišných formátech, které 

odpovídají odlišným cílům, které pracovní skupina svým fungováním naplňuje: 

• pracovní skupina prevence kriminality – maximálně 4x do roka

Pracuje na strategických podkladech pro Radu města Plzně, vytváří (zadává) koncepční 
podklady pro grantovou politiku města v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. 


• případová setkání - v případě potřeby 
Možnost (každého ze zástupců pracovní skupiny) za pomoci manažerky prevence 
kriminality svolat v případě potřeby pracovní setkání napříč dotčenými organizacemi a 
institucemi.


• plenární setkání - 1x do roka                                                                                                       

Odborně-společenské setkání s předem připraveným programem ve formě konference, 
moderované odborné debaty apod. s možností neformálních rozhovorů. Pro co nejširší 
okruh odborníků a profesionálů v dané oblasti v místě. 


6. Syntéza poznatků s návrhy řešení 

Následující text shrnuje participativní analýzu potřeb v oblasti prevence kriminality na 
území města Plzně. Je výsledkem trojího setkání pracovní skupiny, ve kterém byl postupně 
vytvořen soubor místních priorit a opatření vhodných k jejich naplňování. Priority byly 
následně doplněny informacemi z bezpečnostní analýzy a dalších dokumentů. Měření 
efektivnosti jednotlivých opatření či z nich vzešlých konkrétních projektů by měla být 
realizována v rámci standardně či individuálně nastavených evaluačních nástrojů v 
prostředí Magistrátu města Plzně a dalších příslušných institucí. 


Naplňování Koncepce bude probíhat průběžně po dobu její platnosti tj. v  rozmezí roků 
2023 – 2028 s ročním vyhodnocováním realizace jednotlivých priorit a navazujících dílčích 
opatření reagujících na aktuální potřeby z oblasti prevence kriminality ve městě Plzni. Tato 
dílčí opatření budou členy pracovní skupiny rozpracována v  akčním plánu – Program 
prevence kriminality města Plzně na daný kalendářní rok. 
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Vyhodnocení akčních plánů provedou rovněž členové pracovní skupiny. 


Z  projednání plnění akčních plánů bude zpracována zpráva, která bude předložena 
k projednání RMP jako informativní zpráva. Zprávu zpracuje a předložení dokumentů do 
orgánů města Plzně zajistí manažer prevence kriminality.


        

6.1   Priority prevence kriminality  

Priority prevence kriminality města Plzně jsou kategorizovány stejným způsobem jako 
priority celorepublikové, které byly stanoveny ve Strategii prevence kriminality v České 
republice na léta 2022–2027.


A. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality  

Město Plzeň dlouhodobě podporuje systém prevence. Má funkční systém pracovní 
skupiny a stabilní systém preventivních aktivit. Součástí tohoto systému je i funkce 
manažerky prevence kriminality, která zajišťuje koordinaci preventivních aktivit a tato 
funkce je jednou z podmínek čerpání státních dotací. Prioritou tohoto bodu jsou především 
sítě spolupracujících multidisciplinárních týmů na poli prevence kriminality, které mají 
oporu v situačních analýzách k jednotlivým tématům. Druhou prioritou je zachování a 
rozvoj již fungujících a evaluací ověřených programů včetně finančního a odborného 
zajištění. 


1. Analýza situace - studie – zaměřené na jednotlivá riziková témata 

identifikovaná pracovní skupinou  
Jde o podporu evidence-based přístupu, kdy by preventivní programy měly navazovat na 
znalost aktuální situace v oblasti prevence kriminality. Základní údaje lze čerpat z analýz 
policejních statistik a jiných zdrojů, ale lze využít i výstupy z výzkumů a dalších 
strategických dokumentů města, kraje a státu. 


2. Budování komplexního přístupu a podpora spolupráce všech aktérů na poli 

prevence 
Spolupráce aktérů v Plzni se ukazuje jako nejdůležitější kvalita systému prevence. V 
základní síti organizací preventivních služeb jsou organizace Magistrátu města Plzně, 
organizace zřizované státem, krajem nebo městem, neziskové organizace, podnikatelské 
subjekty. Spolupráce je nutná především v rovině informovanosti o situaci v konkrétních 

41



tématech či lokalitách, stejně tak jako v praktické úrovni konkrétních preventivních 
programů.


3. Aktivní spolupráce a informovanost zástupců MO Plzeň 1 – 10 v oblasti 

prevence kriminality a protidrogové prevence 
Město Plzeň má složitou strukturu zapojených samosprávních oddělení či odborů. Navíc je 
členěno na obvody, které mají vlastní systém sociální oddělení, který je nositelem místní 
znalosti a komunit. Proto je prioritou nastavení systému pravidelného informování a 
spolupráce mezi MMP a městskými obvody.


4. Zvýšení informovanosti v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence 

směrem k veřejnosti 
Veřejnost je důležitou součástí systému prevence kriminality. Ne vždy se daří ji včasně a 
srozumitelně informovat o jednotlivých aktivitách preventivních programů. V této prioritě 
tedy jde o nastavení soustavného způsobu komunikace s jednotlivými skupinami 
veřejnosti, skrze adekvátní komunikační prostředky. Informovanost je vnímána jako 
základní prvek participace a zapojení komunity do systému preventivních programů. 


5. Podpora komplexního přístupu k osobám se závislostmi, coby sociálně 

zdravotnímu problému s bezpečnostním přesahem. 
Jedná se o soustavné budování podpory spolupráce a koordinace aktérů především z tzv. 
sociálně-zdrav. pomezí.


6. Osvětové aktivity zaměřené na prevenci zranitelných skupin (senioři, 

handicapovaní) 
V Plzni probíhá řada projektů realizovaných různými subjekty, zejména MP Plzeň, PČR a 
NNO. Důležité je s těmito skupinami pracovat dlouhodobě tak, aby aktivity primární 
prevence byly adekvátní a efektivní a reagovaly na aktuální situaci. 


B. Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora  

Poskytování pomoci a podpory obětem trestné (i přestupkové) činnosti, s důrazem na 
pomoc zvlášť zranitelným obětem a boj proti násilí, realizování výzkumů zaměřených na 
chování a potřeb obětí a realizace opatření ke snižování latence a sekundární viktimizace 
obětí. 
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1. Podpora aktivit zaměřených na pomoc zvlášť zranitelným obětem  
Je žádoucí podpořit aktivity na pomoc skupině zvlášť zranitelných obětí, jako jsou např. 
děti, senioři, osoby etnických minorit, osoby zdravotně či mentálně hendikepované nebo 
oběti obchodování s lidmi či sexuálních deliktů. V nemenší míře aktivity na pomoc obětem 
genderově podmíněného násilí a trestných činů z nenávisti či rasově motivovaných 
trestných činů. 

2. Aktivity zaměřené na ochranu před viktimizací specifických skupin 
Jedná se o soustavné aktivity směřující k adekvátnímu postavení oběti v rámci trestně-
právního řízení a předcházení jejich viktimizace. Specifickými skupinami jsou v tomto 
případě myšleny ženy, lidé z LGB+ komunity, etnické menšiny, senioři a pod. 


3. Podpora multidisciplinárních aktivit pro oběti TČ 
Téma podpory obětí TČ má přesah do řady oblastí a je třeba nastavit a rozvíjet systém 
spolupráce řady zapojených aktérů. 


4. Podpora provozu krizových bytů 
Projekty krizových bytů se v Plzni začínají rozvíjet, bude třeba nastavit a rozvíjet systém 
spolupráce řady zapojených subjektů z MMP a NNO.


5. Podpora multidisciplinárních aktivit v tématu domácího násilí 
Téma domácího násilí je specifickým případem v práci s oběťmi, protože velmi často 
zahrnuje i práci s rodinou, přesahuje do témat sociálních či krizových bytů, oblasti školství 
a jiných témat. Proto je prioritou nastavit funkční spolupráci mezi jejich jednotlivými aktéry 
se zvláštním zřetelem na problematiku dětí zažívajících domácí násilí. 


6. Obnovit debatu k speciální výslechové místnosti 
Výslechová místnost je v současnosti umístěna v ne zcela vyhovujících prostorech PČR. 
Postupně je třeba najít vhodnější prostory a systém jejich správy. 


C. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy  

Poskytování pomoci a podpory na boj proti recidivě, na včasnou a koordinovanou 
resocializaci pachatelů a podporuje práci s násilnou osobou.
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1. Podpora multidisciplinárních aktivit v tématu recidivy. 
Jak je patrné z bezpečnostní analýzy, recidivisté tvoří značnou část pachatelů trestné 
činnosti na území města Plzně. Proto je důležité věnovat tomuto fenoménu pozornost a 
spolupráci.


2. Podpora aktivit zaměřených na resocializaci pachatelů trestné činnosti 
V Plzni probíhá řada projektů realizovaných různými subjekty, zejména PMS a NNO.  
Důležité je s touto skupinou pracovat dlouhodobě a navazovat na stávající projekty 
dalšími, které budou posilovat dopad stávajících resocializačních aktivit. 


3. Podpora aktivit zaměřených na sociální podnikání 
Tato složka systému resocializace pachatelů TČ je v Plzni zcela nerozvinutá a na její 
podpoře je třeba systémově zapracovat.   

4. Podpora systémového sladění aktivit zaměřených na spolupráci s věznicemi 

ČR 
Podpora aktivit věnujících se systémové spolupráci mezi organizacemi, které poskytují 
preventivní programy ve věznicích ČR, s prioritní orientací na občany Plzně ve výkonu 
trestu.


5. Podpora a rozvoj resocializačních a probačních programů 
Jedná se zejména o projekty PMS a NNO dále navazující na jejich dosavadní soustavnou 
práci s pachateli TČ.


D. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách, 

práce Policie ČR ve vztahu k menšinám  

Podpora komplexního a koordinovaného přístupu k řešení kriminality v rizikových 
lokalitách, který je založen na partnerské spolupráci odpovědných subjektů a zástupců/
obyvatel lokalit, přičemž se zaměřuje nejen na projevy, ale i příčiny problémů. Podpora 
programů zohledňujících specifické potřeby a problémy menšinových skupin žijících v 
těchto lokalitách.


1. Podpora a spolupráce s organizacemi působícími v rizikových lokalitách  
Město Plzeň má mnoho organizací, které pracují přímo v rizikových lokalitách. Jsou 
základními informačními zdroji, které díky znalosti lokalit umožní pracovat s obyvateli 
rizikových lokalit formou preventivních aktivit. 


44



2. Podpora problematiky oddlužování, dluhové poradenství 
V zájmu města je udržet a dále rozvíjet úspěšně realizované programy dluhového 
poradenství, které poskytují místní NNO.  


3. Zapojení Asistentů prevence kriminality a Domovníků preventistů 
Jedná se o specifické projekty prevence kriminality, realizované s metodickou podporou 
odboru prevence kriminality MV.


4. Monitoring protiprávního jednání ve spolupráci s MP Plzeň a PČR v rizikových 

lokalitách a navrhování vhodných preventivních opatření ve spolupráci s 

dalšími aktéry 
Jedná se o vytváření možností ke společnému postupu MP Plzeň, PČR a NNO při snaze 
omezit protiprávní jednání.


5. Podpořit komplexní přístup k problematice všech typů ubytoven jako 

specifickému případu rizikové lokality 
Jedná se o koordinaci dotčených složek při vytváření společných postupů v oblasti 
prevence kriminality v ubytovnách na území Plzně. 


6. Podpora spolupráce a komunikace mezi bezpečnostními a preventivními 

složkami.  
Jedná se o nastavení profesního dialogu o funkční spolupráci v terénu, vzájemném 
vyjasnění jednotlivých kompetencí a postupů vůči dotčeným skupinám. 


7.  Podpora aktivit zaměřená na rizikové lokality v kontextu témat drog a 

alkoholu 
Jedná se zejména o podporu spolupráce, koordinaci jednotlivých aktérů například při 
kontrole nočních klubů a dalších rizikových lokalit.


E. Situační prevence kriminality a nové přístupy  

Podpora programů situační prevence kriminality, které posilují odolnost míst proti trestné 
činnosti, zvyšují povědomí veřejnosti o možnostech ochrany a přitom podporují a 
implementují nové přístupy a technologie. 
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1. Realizace projektů situační prevence v rizikových lokalitách s využitím různých 

organizačních, ekonomických a technických opatření (kamerové systémy 

včetně mobilních a rozšíření stávajících, zabezpečovací soubory, osvětlení 

rizikových míst apod.) 
MKS a další technická opatření (osvětlení, mříže), software i hardware nástroje pro 
preventivní a bezpečnostní účely. Budou instalovány v místech s větším rizikem TČ, za 
účelem jejího omezování. 


2. Zpracovat navazující aktivity na Koncepci „Zajišťování ochrany měkkých cílů 

na období 2018-2023 
Koncepce „Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018-2023 stanovila priority a 
postupy realizace. 


3. Využívání nových technologií v oblasti preventivních aktivit 
Na základě odborných studií a analýz je prioritou tohoto bodu podpora inovativních 
postupů, přístupů a technologií. Tyto inovativní projekty budou podrobeny evaluaci s cílem 
zjistit jejich efektivitu a dopad na související preventivní aktivity v konkrétních tématech.


F. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech  

Podpora programů monitorujících vývoj kriminality páchané dětmi a na dětech a včasně 
reagujících vhodnými opatřeními, Podpora programů, které zvyšují ochranu dětí před 
násilím a dalšími kriminálně rizikovými jevy, včas identifikují ohrožené děti a realizují 
potřebné intervence a rozvíjí funkční systém pátrání po pohřešovaných dětech.


1. Cílené projekty pro jednotlivé skupiny dětí a mladistvých, podpora odborné 

pomoci pro rizikovou mládež 
Jedná se především o programy a projekty v rámci specifické primární prevence, které 
navazují na již dříve realizované aktivity, nebo aktuálně reagující na situaci. 


2. Práce se zaměřením na děti a mladistvé z Ukrajiny 
Na ukrajinské děti a mládež, kterých je v současné situaci v Plzni několik tisíc, je potřeba 
zacílit projekty přizpůsobené jejich specifickým potřebám. 


3. Podpora a rozvoj aktivit organizací pracujících s ohroženými dětmi a mládeží 
Podpora aktivit NZDM, návazných programů, táborů a dalších projektů reagujících na 
aktuální situaci. 
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4. Projekty zaměřené na zvyšování právního povědomí dětí a mládeže 
Jedná se o vzdělávací projekty, které může ve školách realizovat zejména PMS, PČR a MP 
Plzeň.


5. Sdílení již fungujících osvědčených programů prevence rizikového chování dětí 

a mládeže 
V Plzni probíhá řada projektů realizovaných různými subjekty, zejména NNO, PČR a MP 
Plzeň. Důležité je podporovat soustavnou a odborně garantovanou (certifikovanou MŠMT) 
činnost těchto organizací a jejich spolupráci se ZŠ v Plzni.


6. Podpora systémového nastavení prevence ve školách zřizovaných městem 

Plzeň  
Do tohoto bodu patří mezi priority realizace setkání ředitelů plzeňských základních škol  
a školních metodiků prevence, vzdělávání pedagogů. Jedná se o aktivity zaměřené na 
pedagogy ZŠ a SŠ, vhodně propojené se systémem DVPP.  

G. Prevence kybernetické kriminality  

Aktivně, systémově a koordinovaně posiluje prevenci kybernetické kriminality a rizikového 
chování v kyberprostoru a poskytuje pomoc a podporu obětem v kyberprostoru.   46

1. Podpora multidisciplinárních aktivit v tématu kybernetické kriminality 
Oblast kybernetické kriminality je úzce spjatá s digitalizací společnosti a zasahuje tak do 
všech skupin obyvatel. Proto je důležité podpořit aktivity, které by koordinovaly společné 
postupy v této preventivní oblasti. 


2. Podpora multidisciplinárních aktivit v tématech kybernásilí, kyberšikany  

a kyberagrese  
Kybernásilí, kyberšikana i kyberagrese jsou nedílnou součástí současného světa sociálních 
sítí a jsou svázány především se skupinami mladých lidí a seniorů. Proto je důležité 
podpořit aktivity, které budou využívat multidiciplinárnho přístupu tak, aby propojovaly 
aktivity sociální, školské i volnočasové.
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6.2   Finanční zajištění prevence  

Od roku 1996 je využíván poměrně stabilní systém financování projektů prevence 
kriminality. Zdroje jsou následující: 


Státní účelová dotace – je poskytována prostřednictvím MV ČR, o její výši rozhoduje 
Republikový výbor pro prevenci kriminality. Žadatelem o dotaci je město, realizátorem 
projektů pak mohou být i cizí subjekty, např. NNO apod. Dotace je poskytována 
prostřednictvím kraje. Za projekt však zodpovídá město, které zpracuje vyhodnocení a 
vyúčtování.


 Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje – Plzeňský kraj každoročně vyhlašuje dotační 
program na podávání žádostí o dotaci v rámci projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a 
prevence kriminality. Dotace je určena na realizaci dílčích bezpečnostních projektů 
realizovaných na základě potřeb identifikovaných v rámci zapojení dané obce či 
organizace do projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality. Jejich cílem je 
zlepšení bezpečnostní situace v Plzeňském kraji a prohloubení pocitu bezpečí jeho 
obyvatel a návštěvníků. Dotace je určena na projekty investičního i neinvestičního 
charakteru. Za projekt však zodpovídá město, které zpracuje vyhodnocení a vyúčtování. 


Finance z rozpočtu statutárního města Plzeň – město Plzeň dlouhodobě a systematicky 
podporuje oblast spojenou se závislostním chováním 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 těchto magistrátních odborů: 
odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení, odboru sociálních služeb 
města Plzně, odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru dostupného bydlení a 
sociálního začleňování.


Jiné zdroje – nezastupitelnou roli v naplňování cílů oblasti spojené se závislostním 
chováním, 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. K neopominutelným zdrojům 
využitelným k financování aktivit týkajících se prevence kriminality patří OP Z+, schémata 
MS ČR, relevantní výzvy IROP či Programy přeshraniční spolupráce. Další příjmy získávají 
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poskytovatelé sociálních služeb z různých nadací, zahraničních subjektů (Norské a jiné 
fondy), sponzorských darů, někteří také vlastní výdělečnou činností. 


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. 

7. Závěr 

Základním přístupem ke zpracování Koncepce byla analýza dostupných dokumentů, 
rozhovory s aktéry a inspirace z jiných měst České republiky. Cílem Koncepce není 
dosavadní systém preventivních aktivit významně změnit, ale vyjít z jeho dosavadních 
zkušeností a možností. Základním přístupem je orientace na spolupráci mezi analytickými 
přístupy výzkumných organizací a aktéry preventivních programů se zřetelem na 
komunikaci směrem k  veřejnosti. To je možné jen při důsledném uplatňování 
multidisciplinárních a participativních principů spolupráce zapojených aktérů. Ke 
koncepční práci s Koncepcí je nezbytné zajištění stabilního a přehledného financování 
projektů a aktivit. Cílem, ke kterému systém prevence směřuje je zvýšit bezpečnost města 
a pocitu bezpečí, protože obě kategorie jsou základními kritérii kvality života obyvatel 
města Plzně.  
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https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-pro-posouzeni-miry-a-rozsahu-socialniho-vylouceni-v-uzemi/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-pro-posouzeni-miry-a-rozsahu-socialniho-vylouceni-v-uzemi/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-pro-posouzeni-miry-a-rozsahu-socialniho-vylouceni-v-uzemi/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-pro-posouzeni-miry-a-rozsahu-socialniho-vylouceni-v-uzemi/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-pro-posouzeni-miry-a-rozsahu-socialniho-vylouceni-v-uzemi/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-pro-posouzeni-miry-a-rozsahu-socialniho-vylouceni-v-uzemi/
https://www.pracevobci.cz/upload/studies/5/SPOT-Dane-davky-exekuce.pdf
https://www.pracevobci.cz/upload/studies/5/SPOT-Dane-davky-exekuce.pdf


Útvar koncepce a rozvoje města Plzně: Věkové složení obyvatelstva městských obvodů 
Plzně k prosinci 202. Dostupné z: https://ukr.plzen.eu/obcanska-vybavenost/obyvatelstvo/
demograficke-analyzy/demograficke-analyzy.aspx


Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 
2 0 2 1 , Č S Ú . D o s t u p n é z : h t t p s : / / w w w . c z s o . c z / d o c u m e n t s /
10180/164549691/33013322k2.pdf/765a0029-ca72-4114-95ef-f4b31ff2d9aa?version=1.7

Zákon č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.


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