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Úvod 

 

Slovo prevence pochází z latinského výrazu praevenire, což v překladu znamená 

předcházet. Prevence představuje systém opatření a činností, která mají za úkol 

předcházet nežádoucím jevům, kterým se chce člověk, skupina lidí nebo celá společnost 

vyhnout. S různými druhy preventivních aktivit se setkáváme téměř ve všech oblastech 

lidského života. V oblasti zdraví se snažíme předcházet různým chorobám, 

ve společenských vztazích se snažíme vyvarovat sociálním konflikt ům, v oblasti 

dopravy se pokoušíme zamezit dopravním nehodám apod. Příkladů bychom mohli najít 

mnoho.  

 

Kriminalita bezesporu patří mezi negativní společenské jevy, kterým se vyplatí 

předcházet, protože trestná činnost představuje porušení zákonů a hodnot uznávaných 

společností. Zároveň často působí těžko nahraditelné, někdy i nenahraditelné, škody. 

Přístupy k prevenci kriminality se postupem času vyvíjely. Od původního dominantního 

postavení represe, která měla potenciálního pachatele odstrašit k současné podobě, která 

klade důraz na vzájemné a vyvážené působení prevence a represe.  

 

Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat oblast prevence kriminality 

v České republice a podat o ní stručný, avšak ucelený obraz. Není totiž možné 

zpracovat vyčerpávající výklad, který by zohledňoval všechny aspekty prevence 

kriminality, protože se jedná o téma neobyčejně rozsáhlé a odborně velmi náročné.  

 

Po formální stránce je diplomová práce rozdělena do pěti kapitol. Úkolem první 

kapitoly je nastínit problematiku prevence kriminality, upřesnit pojem prevence 

kriminality, vymezit další nezbytnou terminologii a popsat postavení prevence v rámci 

kontroly kriminality. Druhá kapitola představuje klasifikaci prevence kriminality 

a jejích aktivit podle nejčastějších a nejužívanějších kritérií. Třetí kapitola má historický 

charakter. Pro lepší pochopení současného stavu je totiž nutné přiblížit vývoj prevence, 

zejména v kontextu společenských změn, které se na našem území za poslední desetiletí 

odehrály. Čtvrtá kapitola se již zaměřuje na aktuální systém prevence kriminality 
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v České republice, na obecné zásady dnešní preventivní politiky, důležité dokumenty, 

na úrovně preventivních aktivit a význam jednotlivých subjektů, které v oblasti 

prevence působí. Poslední kapitola zmiňuje konkrétní druhy nejčastěji praktikovaných 

preventivních aktivit. 

 

 Metodologie, použitá v této práci vychází z kompilační metody, z analýzy, 

komparace a syntézy jednotlivých zdrojů. 
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1. Teoretické aspekty prevence kriminality 
 

 Problematika prevence kriminality je součástí předmětu kriminologické nauky, 

která se zabývá kriminalitou, jejími pachateli, jejími oběťmi a její kontrolou.1  

 

1.1 Pojem prevence kriminality 

 

 Pod pojmem prevence kriminality si téměř každý dokáže něco představit. Na 

otázky co přesně tento pojem znamená, jaké aktivity zahrnuje a proč se vůbec zabývat 

prevencí, není lehké najít jednoznačnou odpověď. Různí autoři se v názorech, co 

všechno lze podřadit pod prevenci kriminality, liší. Je velice těžké definovat tak 

rozsáhlou oblast, kterou prevence kriminality bezesporu je.  

  

Za jednu z nejkomplexnějších definic můžeme považovat vymezení autorů 

Vlčka a Zapletala, podle nichž do prevence kriminality náleží veškeré aktivity směřující 

k předcházení páchání trestných činů, ke snižování jejich výskytu cestou zamezení 

páchání nebo neutralizací příčin a podmínek vzniku trestných činů (kriminogenních 

faktorů). Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu 

a závažnosti kriminality, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, 

nebo působením na potencionální pachatele a oběti trestných činů. Prevence tedy 

představuje pokus eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím nebo před 

jejím pokračováním.2 Tato definice klade důraz především na povahu aktivit, které mají 

za úkol zabránit kriminálnímu jednání. 

  

Někteří autoři navíc rozšiřují smysl prevence kriminality i do oblasti pocitu 

bezpečnosti občanů. Můžeme mezi ně řadit pojetí Osmančíka i Večerky, kteří chápou 

prevenci kriminality jako soubor aktivit vyvíjených státními, veřejnoprávními 

                                                 
1 Zapletal, J. a kol.: Prevence kriminality. Praha: Policejní Akademie ČR, 2008. s. 8. 
 
2 Večerka, K. a kol.: Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 1996. s. 6.  
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i soukromoprávními subjekty, směřujících ke kontrole kriminality i ke snížení strachu 

z ní.3 

 

1.2 Kontrola kriminality 

  

Termín kontrola kriminality představuje činnost, která spočívá v plnění úkolů 

společnosti a státu při ochraně občanů před kriminalitou. Zejména se snaží udržovat 

kriminalitu v určitých mezích, po jejichž překročení by již došlo k narušení normálního 

fungování společnosti.4 

  

Nástroje a strategie kontroly kriminality prošly složitým vývojem. V průběhu 

devadesátých let došlo díky společenským změnám, také ke změnám v oblasti 

kriminality. Jednalo se nejen o změnu struktury, ale také o výrazné zvýšení celkového 

počtu páchaných trestných činů. Na tyto i jiné skutečnosti musela kriminální politika 

reagovat. Do té doby totiž byla jediným způsobem kontroly kriminality trestní represe, 

to se ovšem začalo pozvolna měnit.   

 

Objevovaly se názory, že výraznějšího a trvalejšího úspěchu v kontrole trestné 

činnosti je možno dosáhnout nejen zkvalitněním represe, ale především komplexní 

prevencí. Kontrola kriminality začala být považována za jednotu represe a prevence.5 

Kriminální politika má tedy v současnosti dva subsystémy. Subsystém trestní politiky 

orientovaný na represivní strategie a na uplatnění trestněprávního postihu a subsystém 

preventivní politiky orientovaný na preventivní strategie a na provádění 

kriminálněpreventivních opatření. Subsystém trestní politiky záleží v aktivitách 

reaktivního a defenzivního charakteru, které vždy reagují na spáchání trestného činu. 

Subsystém preventivní politiky záleží naopak v ofenzivních a aktivních strategiích 

orientovaných do budoucnosti.6 Velmi zjednodušeně řečeno se represe musí vypořádat 

                                                 
3 Zapletal, J. a kol.: Prevence kriminality. Praha: Policejní Akademie ČR, 2008. s. 8. 
 
4 Zapletal, J. a kol.: Prevence kriminality. Praha: Policejní Akademie ČR, 2008. s. 7. 
 
5 Holcr, K. a kol.: Kriminologie. Praha: Leges, 2009. s. 166 a 167. 
 
6 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 183. 
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s důsledky kriminogenního vývoje, zatímco prevence se snaží působit přímo na 

kriminogenní faktory, příčiny a podmínky kriminality. 

 

Preventivní politika je charakterizována snahou negativním jevům předcházet či 

je alespoň omezit. Orientace do budoucnosti je velkou předností, neboť v nejlepším 

případě umožňuje i zamezit tomu, aby se člověk stal pachatelem nebo obětí trestného 

činu. Nemusí se totiž spoléhat pouze na následný postih pachatele. 

  

Přestože prevence a represe tvoří dva relativně samostatné celky v kontrole 

kriminality, je nezbytné, aby se vzájemně doplňovaly. Úspěšnost prevence je závislá na 

množství faktorů a ne vždy dosahuje optimálních výsledků, proto musí existovat 

i mechanizmy, které řeší i případné následky jevů již nastalých. Účinná kontrola 

kriminality tedy spočívá ve vyváženém spolupůsobení preventivních a represivních 

aktivit. 

 

1.3 Subjekty kriminální prevence a koordinace jejich činnosti 

 

 Oblast prevence kriminality je velmi rozsáhlá, proto zde může najít uplatnění 

celá řada subjektů tzv. nositelů preventivních aktivit. Na kriminální prevenci se účastní 

jednak subjekty státní, ale také instituce nestátního charakteru. Mezi státní můžeme 

zařadit například některé sociální instituce, soudy, státní zastupitelství a v neposlední 

řadě také Policii ČR, obecní policii apod. Jako nestátní subjekty můžeme zmínit 

zejména zájmová či politická sdružení občanů, občanské iniciativy, nadace, církve, 

soukromoprávní instituce atd. Je nutné uvědomit si, že subjekty prevence jsou 

i jednotliví občané, ať již v rolích pracovních či občanských.7 

 

Převádění čím dál většího podílu správy veřejných věcí na regionální a místní 

samosprávy je v posledních letech trendem nejen ve světě, ale i u nás. Tento trend se 

promítá i do prevence kriminality. V současné době totiž mají mezi subjekty prevence 

                                                                                                                                               
 
7 Zapletal, J. a kol.: Prevence kriminality. Praha: Policejní Akademie ČR, 2008. s. 28. 
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zvláštní postavení orgány obcí a krajů, které přebírají stále větší část odpovědnosti za 

zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.8 

 

Výhodou nestátních subjektů je jejich síla působit i na dodržování základních 

norem morálních, které nepochybně kultivují a humanizují společenské prostředí. 

Povaha těchto institucí umožňuje, aby rozvíjely preventivní působení diferencovaně 

a specifikovaně, ve vztahu ke konkrétním poměrům.9 

 

Vzhledem k velkému množství subjektů a širokému spektru aktivit je výhodné 

prevenci kriminality účelně koordinovat. Jen tak je možné efektivněji využít dostupné 

prostředky a zabránit zbytečným duplicitám.  

 

1.4 Objekty kriminální prevence 

 

 Působení jednotlivých subjektů na objekty prevence kriminality tvoří vlastní 

obsah a náplň preventivní činnosti.10 Těmito objekty mohou být buď sociální prostředí 

nebo osoby či skupiny osob. U sociálního prostředí se jedná o snahu eliminovat 

kriminogenní či rizikové faktory v sociálním prostředí. U osob se jedná o působení na 

rizikové jedince, čili potenciální či skutečné pachatele nebo oběti a obecně o působení 

na všechny členy společnosti. Ve skutečnosti lze ovšem oba objekty preventivního 

působení vyčlenit pouze podmíněně. S určitým zjednodušením je totiž možno říci, že 

objektem preventivního působení je vždy občan v interakci se sociálním prostředím.11 

 

  

                                                 
8 Zapletal, J. a kol.: Prevence kriminality. Praha: Policejní Akademie ČR, 2008. s. 28. 
 
9 Zapletal, J. a kol.: Kriminologie – díl I. Praha: Policejní Akademie ČR, 2004. s. 103. 
  
10 Zapletal, J. a kol.: Kriminologie – díl I. Praha: Policejní Akademie ČR, 2004. s. 105. 
 
11 Zapletal, J. a kol.: Prevence kriminality. Praha: Policejní Akademie ČR, 2008. s. 29. 
 



12 
 

1.5 Limity prevence kriminality 

 

 Každá lidská činnost má své limity. Jinak tomu není ani u prevence kriminality, 

kde se můžeme setkat s celou řadou limitujících faktorů, které snižují její účinnost. Ani 

kvalitní příprava a realizace jednotlivých preventivních opatření nemůže zabránit všem 

trestným činům. 

 

 V dnešní době můžeme často slyšet zejména o finančních limitech. Nejcitelněji 

se projevují při realizaci konkrétních preventivních programů na místní úrovni, kde má 

prevence právě největší opodstatnění. 

 Dále se můžeme setkat s limity personálními. V tomto případě jde především 

o existenci nebo nedostatek odborníků na problematiku prevence kriminality. 

 Dalším limity mohou být například limity legislativní nebo limity poznání. 

I jednotlivé druhy prevence mají svá vlastní omezení. Tyto limity plynou ze specifik 

jednotlivých druhů. O limitech jednotlivých druhů prevence je pojednáno v kapitole 

Klasifikace prevence kriminality.12 

 

1.6 Strach ze zločinu 

 

Kriminalita má nepříznivý vliv na lidský život. Přímá zkušenost oběti s trestným 

činem je bezpochyby velmi nepříjemným a stresujícím zážitkem, který často ovlivní 

kvalitu dalšího života. Nepříznivě však člověka ovlivňuje i pouhé vědomí, že by se 

mohl stát obětí trestného činu, čili vnímá jakousi potenciální hrozbu. Pokud podobné 

obavy přesáhnou určitou míru, začnou ohrožovat základní potřebu pocitu bezpečí. 

Kriminalita tedy může ovlivnit život i toho, kdo nemá vlastní zkušenost s útokem na 

svou osobu, majetek či jiné hodnoty. Lidé mohou začít měnit své zvyky, investovat 

finanční prostředky do vlastní ochrany a vědomě či nevědomě projevovat tendenci 

vyhýbat se činnostem, které jim dříve přišly zcela běžné. Pro projevy tohoto druhu se 

užívá kriminologického pojmu strach ze zločinu. Obavy občanů, že se stanou oběťmi 

                                                 
12 Holcr, K. a kol.: Kriminologie. Praha: Leges, 2009. s. 178, 179. 
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trestného činu, jsou dnes obecně brány jako jedno ze základních měřítek bezpečnostní 

situace v zemi či konkrétní lokalitě. Lidé, kteří se bojí, přitom nemohou být zcela 

spokojení, neboť strach jim brání užívat si život a jeho různé stránky naplno. Moderně 

pojatá kriminální politika tak většinou nehlásá jen vytrvalý boj o omezení počtu 

trestných činů, ale též o zmírnění subjektivního strachu veřejnosti z nich. Lehce to 

vyčteme i z některých oficiálních dokumentů. Tento přístup uplatňuje i Strategie 

prevence kriminality na léta 2008 až 2011, která přímo deklaruje jako svůj cíl zvyšovat 

pocit bezpečí občanů.13 

                                                 
13 Tomášek, J.: Úvod do kriminologie. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. s. 107, 108. 
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2. Klasifikace prevence kriminality 
 

Speciální preventivní praxe se začala rozvíjet ve 30. až 40. letech dvacátého 

století. Spolu s rozvojem jednotlivých preventivních aktivit se začaly více objevovat 

a používat pojmy prevence kriminality a klasifikace prevence. Oblast prevence 

kriminality v současnosti zahrnuje velké množství různorodých aktivit, které je možné 

a dokonce i účelné dělit podle určitých kritérií. Nejvíce se v české odborné literatuře 

prosadilo členění dle obsahového zaměření v kombinaci s členěním podle okruhu 

adresátů.  

 

2.1 Klasifikace dle obsahového zaměření 

 

 Komplexní prevence kriminality, uskutečňovaná mimo trestní právo, se musí 

orientovat na tři základní cílové objekty, které spolu souvisí. Jedná se o pachatele 

trestných činů, situace trestných činů a oběti trestných činů.14 Tato naznačená orientace 

umožňuje rozlišovat prevenci sociální, situační a viktimologickou. Jako první se 

rozvinula ve 30. – 40. letech prevence sociální zaměřená především na mládež 

z problémových rodin. V 60. – 70. letech se pozvolna začala objevovat také prevence 

situační a díky rozvoji viktimologie se od 80. let můžeme setkat také s prevencí 

viktimologickou. 

 

2.1.1 Sociální prevence 

 

Sociální prevence je zaměřena velmi široce, soustřeďuje se totiž na sociální 

faktory kriminality, které by mohly být příčinnou trestné činnosti a na jejich případnou 

regulaci či vhodné ovlivňování. 

 

                                                 
14 Bubelíni, J.: Prevencia kriminality (Vybrané otázky teórie, metodiky a praxe). 
Bratislava: Vydavatel´stvo Gabriela Gajdošová Policajný inštitút AFG, 1998. s. 28. 
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Podstatou sociální prevence je vytváření příznivých společenských podmínek 

v oblasti ekonomické, sociální, kulturní, výchovně vzdělávací, v oblasti zaměstnanosti, 

bydlení, podmínek pro využití volného času, růst životní úrovně, duchovní rozvoj, 

humanizaci a zkvalitňování způsobu života společnosti jako celku, sociálních skupin, 

jakož i pro socializaci a sociální integraci každého jednotlivce. Jde tedy o vytváření 

takových podmínek, aby se člověk nestal pachatelem trestného činu, nebo aby v páchání 

trestných činů nepokračoval.15 

 

Každá společnost prochází vývojem, který je ovlivněn mnoha skutečnostmi, 

přesto by měly existovat prostředky, které jsou schopné zajistit určitou stabilitu, 

zejména pak zaručit základní demokratické hodnoty, včetně lidských práv a základních 

svobod.16 Pro správné fungování společnosti jako celku a podporu rozvoje 

nekriminálního prostředí, je nutné stanovit určitá pravidla a tím normativně usměrnit 

chování každého jednotlivce. Společnost a stát tak činí především prostřednictvím 

normativních systémů a jejich subsystémů. Jedná se hlavně o právní řád, o mravní řád 

a o jednotlivá náboženství, přičemž nejsou míněna jen výslovně formulovaná pravidla 

lidského chování, nýbrž i nespočetné množství zvyků, zvyklostí a obyčejů i rituálů. 

V těchto normativních systémech má zvláštní postavení právní řád.17 Právní řády 

jednotlivých států se liší, neboť každý právní řád reflektuje kulturu, tradice i hodnotové 

systémy své vlastní společnosti.  

 

Kvalitní zákonná úprava a její kvalifikovaná aplikace a využívání je jedním 

z prvořadých předpokladů prevence kriminality. Už v  procesu schvalování nových 

zákonů je žádoucí se vždy zabývat i otázkou, jak mohou ovlivnit vývoj kriminality 

daného druhu, zevrubně promyslet a propracovat ustanovení, jež by mohla působit 

kriminogenně, i ustanovení, u nichž kalkulujeme s jejich antikriminogenním 

a preventivním působením, aby byla určitá, srozumitelná a snadno kontrolovatelná.18 

                                                 
15 Holcr, K. a kol.: Kriminologie. Praha: Leges, 2009. s. 173. 
 
16 Právo na bezpečnost Listina základních práv a svobod nezmiňuje, avšak z dalších ustanovení vyplývá, 
že se právo na bezpečnost uznává.  
 
17 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 185. 
 
18 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 186. 
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V Ústavě České republiky je zakotven princip, že každý může činit, co není 

zákonem zakázáno.19 Je proto nutné jednotlivé zákony koncipovat tak, aby přesně 

a určitě vymezili nežádoucí chování, která narušují život společnosti. Je důležité, aby 

právní normy byli přehledné, srozumitelné, jasně formulované a vzájemně si 

neodporovaly. Vedle tvorby a aplikace právních norem je také nutné zajistit jejich řádné 

dodržování. Jedině tak může být zaručena právní jistota. Postarat se o dodržování 

zákonů a ostatních právních norem je jednou ze základních povinností státu. Stát má 

k dispozici jedinečnou soustavu kontrolních institucí a mechanismů.20 Kromě aktivit 

státních institucí má preventivní význam také činnost obcí, jednotlivých 

podnikatelských subjektů i samotných občanů. 

 

Vnější kontrola chování může být formální a institucionalizovaná – právní řád 

a státní instituce či obce nebo neformální a neinstitucionalizovaná – zejména mravní 

řád. Každá společnost má svůj mravní řád, svou morálku, své obyčeje, zvyky, rituály 

a svou etiketu. K respektování pravidel jsou skupiny lidí i jednotlivci vedeni pozitivními 

i negativním sankcemi, kontrola chování je prováděna tím, jak na toto chování reaguje 

sociální prostředí či dané společenství. Největší silou je veřejné mínění, jež je schopno 

jednotlivce, který takové normy nedodržuje, vystavit obecnému opovržení, hanbě 

a posměchu nebo v opačném případě ho podpořit svou chválou a povzbuzením. Při 

zkoumání problematiky sociální prevence je velmi důležité si uvědomovat závislost 

práva na ostatních normativních systémech, zejména na stavu mravů. Uvědomovat si 

závislost práva na společenské morálce je žádoucí již při jeho tvorbě, tj. v legislativním 

procesu. Pro budoucí účinnost právní normy by bylo zvlášť dobré formulovat je tak, aby 

se mohla opřít o mravní vědomí majority společnosti nebo alespoň její elity.21 

 

Dosud jsme se zabývali vnější kontrolou lidského chování. Za spolehlivější je 

však považována vnitřní kontrola lidského chování – seberegulace vlastního chování. 

Její dosažení a vytvoření systému vnitřních zábran je jedním z hlavních cílů 

                                                                                                                                               
 
19 1/1993 Sb., čl. 2 (4) 
 
20 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 186. 
 
21 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 188. 
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socializačního procesu, kterým prochází každý lidský jedinec. Ideálním účelem 

socializačního procesu je internalizace sociálně aprobovaných hodnot a norem, které by 

se tak měly stát neoddělitelnou součástí osobnostní identity. Socializace je procesem 

začleňování do společnosti a její kultury. Výsledkem socializačního procesu navenek 

jsou pozitivní nebo negativní společenské vztahy. V socializaci sehrává nejdůležitější 

roli mikroprostředí, ve kterém dítě a mladiství vyrůstají. Nejvýznamnějším 

socializačním činitelem je bezesporu rodina. Hned po rodině zaujímá přední místo 

v procesu socializace škola, která může alespoň zčásti napravit nedostatky rodinné 

výchovy. Patrně nejširší pole působnosti k aktivitám sociální prevence nabízí sféra 

volného času, kde právě riziková mládež vyžaduje velmi taktní přístup a kde se 

uplatňují zejména terénní sociální asistenti. 22 

 

Hodnocení sociální prevence je velmi náročné, protože v některých případech 

není možné nalézt přímou souvislost mezi sociálními podmínkami a úrovní kriminality. 

Sociální faktory jsou jen jednou z možných příčin kriminality, není tedy vhodné dané 

faktory izolovat a automaticky s kriminalitou spojovat. Ověřování efektivity sociálně 

preventivních aktivit je i díky dlouhé době, po níž se může projevit, metodologicky 

náročné a výsledky nejednou diskutabilní.23 Účinná sociální prevence se proto musí 

realizovat na základě velmi kvalitní komplexní analýzy sociální situace a musí se 

kombinovat s dalšími druhy prevence.24 

                                                 
22 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 191. 
  
23 Tomášek, J.: Úvod do kriminologie. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. s. 188. 
 
24 Holcr, K. a kol.: Kriminologie. Praha: Leges, 2009. s. 173. 
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2.1.2 Situační prevence 

 

Teorie situační prevence vychází z poznatků, podle kterých určité druhy 

kriminality a jiných sociálněpatologických jevů mají své časové a prostorové 

zákonitosti. Přitom předpokládá, že velká část kriminality je uskutečňována na základě 

racionální úvahy potenciálního pachatele, který váží klady a zápory zamýšlené 

kriminální aktivity a zjistí-li, že námaha a riziko spojené s provedením jsou větší než 

očekávaný prospěch, upustí od svého záměru.25  

 

Situační prevence se tedy zabývá okolnostmi, za nichž jsou trestné činy 

nejčastěji páchány. Snaží se tyto okolnosti zobecnit a posléze pozměnit tak, aby se 

spáchání ztížilo nebo dokonce znemožnilo. Neorientuje se na pachatele a jeho osobnost, 

ale soustředí se především na přímé odstraňování příležitostí pro páchání trestných činů. 

Nepátrá po příčinách kriminality.  

 

Situační prevence kalkuluje s předchozími zkušenostmi, že se určité druhy 

kriminality vyskytují v určitých oblastech, v určitou dobu a za určitých podmínek. 

Pachatelé si většinou místa pro spáchání svého činu nevybírají náhodně, ale zohledňují 

celou řadu faktorů např. úroveň osvětlení, frekventovanost místa, možnost úkrytu, 

stupeň zabezpečení apod. Existují místa, časy a situace, které jsou pro páchání 

jednotlivých deliktů příhodnější než jiná. Pokud je však problémovým lokalitám 

věnovaná patřičná pozornost, je možné množství kriminálních činů výrazně snížit. 

Z těchto zjištění plyne potřeba důkladné znalosti všech relevantních okolností trestné 

činnosti v místě. Preventivním opatřením, zejména pokud se jedná o opatření situační 

prevence, proto musí předcházet získání podrobných dat o kriminalitě, jejich analýza 

a interpretace. 26 

 

                                                 
25 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 192. 
 
26 Večerka, K. a kol.: Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 1996. s. 82, 83. 
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Výsledkem analýzy by měla být zpráva, ve které budou patřičně shrnuta 

nejdůležitější zjištění, jako jsou nejčastěji se vyskytující problémy, nejzávažnější 

problémy, problémy týkající se největšího počtu lidí a případně odhadované trendy ve 

zjištěných údajích.27 Jedině náležitá znalost místních podmínek a znalost 

pravděpodobného chování pachatelů umožňuje tvorbu kvalitních programů situační 

prevence. 

 

 Opatření situační prevence mají převážně charakter technický, organizační 

a administrativní. Snižují kriminalitu tak, že zabezpečovacími prostředky kriminální 

aktivitu znemožní nebo znesnadní, že policii i dalším činitelům kontroly kriminality 

umožní kriminální aktivitě zabránit nebo ji alespoň pachateli prokázat či minimalizovat 

prospěch z ní plynoucí.28 Sociální prevence zahrnuje široké spektrum různorodých 

aktivit, je nemožné jednotlivé činnosti taxativně vyjmenovat, ale ráda bych zmínila 

několik základních skupin, do kterých můžeme opatření situační prevence rozdělit. 

 

Je možné rozeznávat pět základních kategorií. První kategorii tvoří opatření 

vedoucí ke zvýšení ochrany objektů, osob a věcí, kterým hrozí kriminální útok. Může jít 

o zajištění pomocí bezpečnostních zámků a bezpečnostních dveří, nerozbitným sklem 

oken, mřížemi, hlídacími psy, poplašným zařízením, ale i o službu vrátných, recepčních, 

hlídačů, napojení na centralizované pulty ochrany objektů, vybavení technickými 

prostředky za účelem kontroly vstupu a přístupu apod. 

 

Do druhé kategorie můžeme zařadit aktivity, které spočívají v přemístění 

ohrožených věcí na bezpečnější místo. Může jít o ukládání peněz v bankách 

a spořitelnách a rozšiřování bezhotovostního platebního styku, parkování automobilů 

v garážích a na hlídaných parkovištích, odnášení autorádií a jiných cenných věcí ze 

zaparkovaných vozidel aj. 

 

                                                 
27 Večerka, K. a kol.: Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 1996. s. 84. 
 
28 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 193. 
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Další kategorie se zaměřuje na ztížení přístupu k prostředkům vhodným pro 

spáchání trestného činu. Jedná se o uplatňování zákonných předpisů o prodeji střelných 

zbraní a o jejich držení, o právní režim výbušnin, jedů a drog, o kontrolu zavazadel na 

letištích atd. 

 

Čtvrtá kategorie shrnuje aktivity, které mají zmenšit očekávaný prospěch 

z trestného činu a zvýšit rizika pro pachatele. Sem patří především různé způsoby 

označování ohrožených věcí, které ztěžují spáchání trestné činnosti, komplikují další 

prodej věcí překupníkům a zvyšují riziko odhalení pachatele. Může se jednat o těžce 

odstranitelná výrobní čísla automobilů, o registraci a značkování jízdních kol, 

o značkování a katalogizaci uměleckých předmětů a starožitností a pořizování jejich 

fotodokumentace, o elektronické etikety zboží prodávaného v obchodních domech aj. 

 

Poslední skupinou jsou opatření, která zlepšují dohled nad lokalitou. Dohled se 

v rámci situační prevence uskutečňuje v celé škále forem, patří sem aktivity pořádkové 

a hlídkové služby policie, soukromých bezpečnostních služeb, placených hlídačů, 

vrátných, dohled zaměstnanců v samoobslužných obchodech a jiných provozovnách 

služeb, řidičů městské hromadné dopravy i běžný a přirozený dohled lidí v lokalitách 

pracujících či bydlících. Možnosti rozšiřují také kamerové televizní systémy. Ke 

zlepšení dohledu může přispět i zlepšení viditelnosti odstraněním překážek a řádnou 

údržbou veřejného osvětlení.29 

 

Situační prevence je velmi účinným prostředkem v boji proti kriminalitě. 

Účinnost jednotlivých opatření se projevuje zvláště u některých typů deliktů, především 

u majetkové trestné činnosti a tzv. pouliční kriminality.30 Tento druh prevence má 

mnoho předností, jako největší výhodu však vidím téměř okamžitě viditelné a dobře 

měřitelné výsledky. Právě viditelnost a měřitelnost výsledků je důležitá zejména jako 

důkaz pro občany, že preventivní akce nejsou jen zbytečně investované peníze. Mnohá 

opatření situační prevence také poskytují jednotlivcům přímý pocit bezpečí, např. více 

                                                 
29 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 193 – 195. 
 
30 Večerka, K. a kol.: Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 1996. s. 80. 
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policejních hlídek na ulici, dobré osvětlení, bezpečnostní agentury apod. Jako další 

výhody mnoho autorů zmiňuje například relativně nízké náklady nebo relativní 

jednoduchost provedení.  

 

Nelze ovšem vyzdvihovat pouze klady. Situační prevence má nepochybně 

i celou řadu nedostatků. Velkým nedostatkem je, že účinnost situačních opatření je 

často pouze krátkodobá či nestálá nebo jednotlivá opatření situační prevence mohou 

vést k přesunu kriminality.31 

 

Termínem přesun kriminality jsou vyjadřovány nechtěné důsledky působení 

programů především právě situační prevence, kdy se trestná činnost z místa působení 

přesouvá do okolí. 32 Odradit pachatele od útoku na určitý objekt je možné. Otázkou 

však zůstává, jak se zachová následně, zda opravdu definitivně upustí od úmyslu 

spáchat trestný čin.33 V některých případech ano. Jindy si pouze najde jiný cíl, vrátí se 

na vytipované místo v jinou dobu, či použije k trestnému činu jiných prostředků. 

 

Rozeznáváme pět různých forem přesunu. Teritoriální spočívá v přemístění 

kriminality do jiné lokality; časový přesun, kdy si pachatel vybírá příhodnější dobu na 

témže místě; přesun v taktice spočívající v hledání a použití nových prostředků ke 

spáchání téhož deliktu; přesun v objektu, kdy se mění volba oběti v téže oblasti; 

a poslední je funkční přesun, který je charakterizován přechodem pachatele na jiný typ 

deliktů.34  

 

Opatření situační prevence ovšem nelze automaticky spojovat s přesunem 

kriminality. Je však užitečné mít tuto eventualitu na paměti a při plánovaní jednotlivých 

aktivit se pokusit riziko přesunu minimalizovat. Logicky vyplývá, že nejlepší volbou by 

                                                 
31 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 199. 
 
32 Večerka, K. a kol.: Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 1996. s. 108. 
 
33 Tomášek, J.: Úvod do kriminologie. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. s. 191. 
 
34 Večerka, K. a kol.: Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 1996. s. 108, 109. 
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bylo vhodným způsobem rozšířit množství a rozsah preventivních aktivit, což by 

potenciálním pachatelům značně zúžilo možnost volby jiných variant trestné činnosti. 

Většinou proto není vhodné zavádět ojedinělá opatření bez komplexního zohlednění 

dalších okolností. 

 

2.1.3 Viktimologická prevence 

 

 Viktimologická prevence se koncentruje na využití viktimologických 

poznatků.35 Mnohé tyto poznatky mají svůj význam pro prevenci kriminality a lze je 

uplatnit při tvorbě preventivních programů. Viktimologická prevence se ovšem do 

určité míry překrývá s prevencí sociální a s prevencí situační. Je orientována především 

na potenciální a skutečné oběti trestných činů.36 Hlavní úsilí je věnováno tomu, aby se 

jednotlivec nestal obětí trestného činu, čili se pokouší zabránit viktimizaci. Snaží se 

hledat zákonitosti, díky kterým se člověk stává obětí, na tyto zákonitosti se zaměřit 

a následně je využít při tvorbě preventivních programů.  

  

Základem viktimologické prevence je informovat širokou veřejnost nebo určité 

ohrožené skupiny o nebezpečích, které s sebou kriminalita přináší. Osvětová činnost 

vštěpuje poučení o tom, jak se mají lidé chovat, aby sebe a svůj majetek zbytečně 

nevystavovali zvýšenému nebezpečí napadení, jednak o tom, jak se mají bránit před 

útokem, případně jak se chovat během útoku i po něm. Vedle informačních, osvětových 

či poradenských činností sem řadíme i kurzy sebeobrany, terapeutické a rehabilitační 

zacházení po přestálém útoku i prevenci orientovanou na nebezpečí viktimologické 

recidivy.37 

 

                                                 
35 Viktimologie je velmi zjednodušeně řečeno, věda o obětech trestných činů. Zabývá se osobností oběti, 
typologií obětí a dále důvody, proč se lidé oběťmi stávají, jak se obětí nestát, rolí obětí v odhalování 
trestných činů a také možností a způsoby pomoci obětem kriminálního chování.  
 
36 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 199, 200. 
 
37 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 200. 
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Viktimologická prevence má podat pravdivý obraz o možném riziku spojeném 

s kriminalitou, ovšem v rozumné míře. Pokud budou občané na každém kroku 

atakováni znepokojivými informacemi o všech eventuálních hrozbách, spojených 

s kriminalitou, může se snadno stát, že se začnou přehnaně obávat o své zdraví, životy 

či majetek. Určitá míra ostražitosti je zcela na místě, ale zbytečně vyvolávaná panika 

směřuje spíše k izolaci jedinců a tím i k narušení přirozených vazeb ve společnosti. 

 

Viktimologická prevence předpokládá pozitivní a aktivní postoje občanů 

k vlastní bezpečnosti. 

 

2.2 Klasifikace dle okruhu adresátů 

 

 Druhým aspektem komplexnosti prevence kriminality, je že sociální, situační 

i viktimologická prevence se může z hlediska stádia kriminálního problému realizovat 

jako primární, sekundární, terciární.38 Rozhodující je tedy šíře okruhu adresátů. 

 

2.2.1 Primární prevence 

 

Co se týká okruhu adresátů mají opatření primární prevence nejširší pole 

působnosti. Preventivní aktivity jsou adresovány veškerému obyvatelstvu, ať již celého 

státu, nebo některého města či místa, nebo některým demograficky vymezeným 

skupinám obyvatel, např. mládeži, ženám, etnickým menšinám.39 Primární prevence se 

tedy vztahuje na každého, bez ohledu na to, zda již přišel do styku s kriminálním 

chováním či do jaké míry je konkrétní jedinec ohrožen. 

 

Primární prevence se snaží na kriminalitu působit prostřednictvím mnoha 

oblastí, jako je hospodářská a sociální politika, politika zaměstnanosti, urbanismus, 

                                                 
38 Bubelíni, J.: Prevencia kriminality (Vybrané otázky teórie, metodiky a praxe). 
Bratislava: Vydavatel´stvo Gabriela Gajdošová Policajný inštitút AFG, 1998. s. 13. 
 
39 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 200. 
 



24 
 

územní plánování aj. Toto působení má často charakter strategie nepřímé, protože je 

třeba zohledňovat mnohem více aspektů než jen kriminálněpreventivní účinky, tudíž 

omezení kriminality nemůže být hlavním cílem. Preventivní aktivity usilují o celkové 

zlepšení situace ve společnosti, o posílení její soudržnosti a o udržení přirozených vazeb 

mez lidmi. Jedině tak je možné zmenšit prostor pro negativní společenské jevy, mezi 

které kriminalita nepochybně patří. 

 

2.2.2 Sekundární prevence 

 

 Poněkud užší okruh adresátů mají opatření sekundární prevence, která jsou již 

zaměřena na rizikové skupiny a jedince, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se 

stanou buď pachateli, nebo naopak oběťmi trestných činů. Soustřeďuje se tedy na 

potenciální pachatele a potenciální oběti.40  

 

Sekundární prevence vychází z kriminologických poznatků a zkušeností, že 

určití lidé v určitých životních situacích mají větší sklony setkat se s kriminálním 

chováním, ať už jako pachatelé nebo jako oběti. Může se jednat o určité skupiny 

obyvatel, kteří jsou blíže vymezeni věkem, určitou sociální situací, životním stylem 

nebo třeba druhem ohrožení. Hlavním úkolem je správně odhalit a upozornit na všechny 

faktory, které mohou rizikovost jednotlivých osob či skupin způsobovat či zvyšovat. 

Preventivní aktivity by pak měly přesně cílené a mělo by být pamatováno na to, aby 

nedocházelo ke stigmatizaci klientů.41 Jedná se totiž pouze o rizikovost kriminálního 

jednání, většina klientů se s kriminalitou vůbec setkat nemusí, proto je nežádoucí, aby je 

opatření sekundární prevence jakkoliv poznamenávala do dalšího života. 

 

                                                 
40 Zapletal, J. a kol.: Kriminologie – díl I. Praha: Policejní Akademie ČR, 2004. s. 102. 
 
41 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 202. 
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2.2.3 Terciární prevence 

 

 Vyznačuje se nejužším okruhem adresátů. Zaměřuje se na skupiny a jednotlivce, 

kteří se již dopustili trestné činnosti nebo se stali jejími oběťmi.42 Je zaměřena hlavně na 

předcházení kriminální recidivě u pachatele a viktimologické recidivě u oběti.43 

Předpokládá již konkrétní osobní zkušenost s trestným činem. Snaží se zasáhnout tak, 

aby se trestná činnost neopakovala. 

 

2.3 Klasifikace dle jiných kritérií 

 

 Klasifikovat preventivní aktivity je možné dle mnoha jiných, než výše 

zmíněných, kritérií. V odborné literatuře můžeme najít například členění na prevenci 

predeliktní a postdeliktní. Toto členění je dáno časovým hlediskem. Směrodatné je, zda 

se preventivní aktivity uskutečňují před spácháním trestného činu nebo až jako následná 

snaha zabránit recidivě. 

 

 Dle úrovně, ve které se aktivity realizují, můžeme rozeznávat prevenci v měřítku 

místním, regionálním či celostátním. 

 

 Klasifikace na právní a mimoprávní, zohledňuje prostředky, které prevence 

kriminality využívá. 

 

 Z různých hledisek bývají členěny také druhy preventivních opatření. Můžeme 

rozlišovat opatření povahy organizační, kterým se například zřizuje krizové centrum pro 

ohrožené děti. Dále opatření technické povahy, kam můžeme zařadit například 

používání bezpečnostních zámků u domovních dveří. Existují také opatření personální, 

jako příklad je možné uvést výběr vhodných kandidátů na určité funkce. Jako poslední 

                                                 
42 Holcr, K. a kol.: Kriminologie. Praha: Leges, 2009. s. 176. 
 
43 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 202.  
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bych zmínila opatření výchovná, kam můžeme zařadit třeba osvětovou činnost ve 

školách apod.44 

 

 Je nutné poznamenat, že uvedené klasifikace se v preventivní praxi mohou 

prolínat, velmi často totiž dochází ke kombinaci aktivit z různých kategorií prevence. 

 

 

 

                                                 
44 Zapletal, J. a kol.: Prevence kriminality. Praha: Policejní Akademie ČR, 2008. s. 11. 
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3. Vývoj prevence kriminality 

 

 Do roku 1989 měla na podobu prevence kriminality velký vliv Komunistická 

strana Československa a její orgány. Určovala nejen směr trestní politiky, ale také 

vymezovala strategii boje proti kriminalitě. Systém prevence byl u nás založen na 

dominantní pozici prokuratury, která měla zejména koordinující úlohu. Prevence byla 

zaváděna centrálně a rozvíjela se především v ústředí státních a společenských institucí. 

Konkrétní preventivní práci však prováděly okresní či městské správy Sboru národní 

bezpečnosti a příslušné komise národních výborů. 

 

 V 80. letech se projevovala snaha zvýšit pružnost systému a přenést prevenci 

více na místní úroveň. Za tímto účelem probíhal experiment sociální prevence například 

v okrese Mělník, dále preventivní program v Pardubicích a další projekty.45 I přes určité 

dílčí úspěchy zůstal tehdejší systém prevence dosti formální, rigidní a nekomplexní.  

 

V důsledku politických změn se formálně organizovaná prevence kriminality po 

listopadu 1989 zcela rozpadla. Možná i proto, že došlo k zániku celé řady subjektů. 

V České republice nezůstala ani právní norma, která by problematiku prevence 

kriminality upravovala. V osmdesátých letech sice byl v Československu připravován 

návrh zákona o prevenci kriminality, nebyl však nikdy přijat.46 Na počátku 90. let tedy 

vyvstal úkol vytvořit zcela nový systém prevence kriminality, který by reflektoval nově 

vzniklou situaci.  Nové uspořádání společnosti s sebou přineslo také řadu nových 

orgánů a institucí, převážně nevládních. Rozšířila se tak potenciální základna 

preventivních subjektů. Tato skutečnost po celou dobu významně ovlivňovala podobu 

nově vznikajícího systému prevence.47  

 

                                                 
45 Zapletal, J. a kol.: Kriminologie – díl I. Praha: Policejní Akademie ČR, 2004. s. 109. 
 
46 Zoubková, I., Moulisová, M.: Kriminologie a prevence kriminality. Praha: Armex Publishing s.r.o., 
2004. s. 82. 
 
47 Zapletal, J. a kol.: Kriminologie – díl I. Praha: Policejní Akademie ČR, 2004. s. 110. 



28 
 

Reakcí na mimořádný vzestup kriminality počátkem 90. let byl dokument, Právo 

občanů na bezpečnost v právním státě, přijatý Československým helsinským výborem. 

Samotnému přijetí předcházeli expertizy předních kriminologů. V tomto dokumentu 

byla rozpracována základní kriminálněpolitická a trestněpolitická doporučení pro novou 

společenskou situaci.48 Významný byl především požadavek na vytvoření Výborů pro 

prevenci kriminality, jako meziresortních orgánů při federální vládě, ale i při vládě 

české a slovenské. Jejich hlavním úkolem měla být příprava preventivních programů.  

 

Česká republika postupně začínala nahlížet na řešení problémů spojených 

s kriminalitou v širším společenském kontextu. Impulsem ke zpracování koncepčních 

přístupů k prevenci se stala vládní usnesení z roku 1993. Vláda uložila ministrovi vnitra 

rozpracovat návrh programů sociální prevence a prevence kriminality a ministrovi práce 

a sociálních věcí navrhnout program sociální prevence a program péče o osoby 

propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. Zpočátku se tedy připravovaly dva relativně 

nezávislé programy – sociální prevence a prevence kriminality. Později však došlo na 

podnět poslanecké sněmovny ke sloučení do jednoho dokumentu s názvem Program 

sociální prevence a prevence kriminality – aktuální stav a východiska do roku 1996. 

V této podobě byl vládním usnesením přijat. Vláda současně uložila jednotlivým 

ministerstvům vyhotovit rezortní programy prevence kriminality.49 

 

V roce 1993 také česká vláda rozhodla o vytvoření Republikového výboru pro 

prevenci kriminality, zřízením byl pověřen ministr vnitra.50 Tento orgán se stal 

základnou pro mezirezortní spolupráci a stal se koordinátorem a iniciátorem 

preventivních činností na úrovni ústředních orgánů státní správy. Prvním úkolem 

zmiňovaného Výboru bylo vypracovat návrh systému prevence kriminality v České 

                                                 

48 Novotný, O.: Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2009 [cit. 2010-07-29]. Dokument “Právo 
občanů na bezpečnost v právním státě“ (1991) a jeho osudy. Dostupné 
z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/dokument-pravo-obcanu-na-bezpecnost-v-pravnim-state-1991-a-
jeho-osudy.aspx>. 

49 Bubelíni, J.: Prevencia kriminality (základy kriminálnej prevencie a preventológie s aplikáciami na 
činnosť verejnej správy a polície). Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, sekretariát Rady vlády SR 
preprevneciu kriminality, 2001. s. 163, 164. 
 
50 Zřízen usnesením vlády ze dne 3. 11. 1993 č. 617. 
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republice. Výbor tvořili zástupci ministerstva vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních 

věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, obrany, zdravotnictví a zástupce prokuratury. 

Složení tedy nebylo příliš široké, ale zahrnovalo klíčové rezorty.  

 

Velmi pozitivně ovlivnilo vývoj prevence kriminality v Čechách usnesení vlády 

č. 418/1995, jímž poprvé nařizovala vyčlenění účelových finančních prostředků na 

realizaci Programu sociální prevence a prevence kriminality v návrhu státního rozpočtu 

na rok 1996.51 

 

Při realizaci celospolečenského Programu sociální prevence a prevence 

kriminality, ale i jednotlivých rezortních programů, vystupovala stále více do popředí 

skutečnost, že nezastupitelné místo v tomto směru mají obce, které jsou 

zprostředkovatelem aktivního zapojení občanů do prevence a že co do účinnosti jsou 

nejefektivnější komplexní programy prevence na místní úrovni. Již od roku 1996 se 

prioritou Republikového výboru pro prevenci kriminality stala prevence ve městech, 

realizovaná prostřednictvím Komplexního součinnostního programu prevence 

kriminality na místní úrovni. Ze strany republikového výboru a vlády šlo zejména 

o iniciování a finanční podporu aktivit sociální a situační prevence orgánů státní správy, 

samosprávy, policie a mimovládních organizací, zaměřených na snížení kriminality 

ve městech nad 30 tisíc obyvatel.52 Za realizaci programu prevence kriminality v rámci 

Komplexního součinnostního programu nesla odpovědnost obecní zastupitelstva. Pro 

usnadnění přípravy preventivních programů v jednotlivých městech byla Republikovým 

výborem pro prevenci kriminality vypracována a schválena Metodika přípravy 

komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni a Model 

zabezpečení a organizace preventivní práce na místní úrovni. Tedy jakýsi návod na 

zpracování programů, který obsahoval metodiku přípravy, zpracování a hodnocení 

programů a projektů, pravidla poskytování dotací, zásady výběru měst apod.  

                                                 
51 Dané prostředky získává v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu. 
 
52 Bubelíni, J.: Prevencia kriminality (základy kriminálnej prevencie a preventológie s aplikáciami na 
činnosť verejnej správy a polície). Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, sekretariát Rady vlády SR pre 
prevneciu kriminality, 2001. s. 182. 
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Komplexní součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni, 

resp. Program prevence kriminality na místní úrovni od roku 2001 je základem Strategií 

prevence kriminality na léta 1997 až 2000, ale i na léta 2001 až 2003 viz. dále. 

 

Na léta 1997 až 2000 byla v České republice přijata Strategie prevence 

kriminality. Hlavní cíle byly snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zvyšování 

pocitu bezpečí občanů a jejich aktivní účast na omezování příčin kriminality, začlenění 

prevence kriminality do generelů rozvoje obcí a integrace Policie ČR do preventivních 

systémů, spolupráce mezi orgány státní správy, samosprávy, Policií, občany 

a mimovládními organizacemi včetně účelného využívání finančních zdrojů.  

 

Na základě vyhodnocení preventivní politiky formulované ve Strategii prevence 

kriminality na léta 1997 - 2000 a zohlednění očekávaného vývoje kriminality, byla 

v roce 2000 usnesením vlády přijata Strategie prevence kriminality na léta 2001 až 

2003. Zaměřená především na rozvoj systému prevence kriminality na místní úrovni.  

 

Další strategie prevence kriminality byla schválena na léta 2004 až 2007, 

tentokrát zaměřená na omezování příležitostí k páchání trestných činů. Samozřejmě 

opět reflektovala zkušenosti z předcházejících let z oblasti prevence kriminality. 

 

Od roku 2004 je také realizován program Partnerství, který je jakousi inovací 

Programu prevence kriminality na místní úrovni. Jednalo se o program, který měl za 

úkol, po úspěchu preventivních aktivit ve větších městech, rozšířit preventivní 

programy také do menších měst, kde by byly na místní úrovni řešeny specifické lokální 

problémy. Důvodem byl nárůst evidované trestné činnosti v malých obcích a na 

venkově. Podstatou nového programu určeného pro menší obce a mikroregiony se stala 

úzká partnerská spolupráce Policie ČR s obcemi a s dalšími partnery při přípravě 

a realizaci cílených opatření (projektů), která měla za úkol minimalizovat lokální 

kriminogenní podmínky, zvyšovat riziko pro pachatele a snižovat potenciální zisky 

z trestné činnosti. Jednalo se o komplexní řešení dílčích jevů kriminality. Těžiště metod 
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předcházení trestné činnosti spočívalo zejména v situačních aspektech prevence.53 

Řešení lokálních problémů s kriminalitou v menších obcích vyžadovalo rozhodování 

jiných než ústředních orgánů. Spolupráce s krajskými úřady je sice nezastupitelná, 

protože prevence kriminality je nedílnou součástí bezpečnostní politiky krajů, ale pro 

efektivní řešení bylo nutné aby, podněty přicházeli od orgánů, které jsou co možná 

nejblíže konkrétním problémům, takovým orgánem je Policie ČR. 

 

 Dlouholetá realizace preventivní politiky státu dokazuje, že dlouhodobá 

metodická, konzultační a finanční podpora samosprávám ze strany státu přinesla efekt 

v podobě integrace preventivní politiky do sociální, vzdělávací, zdravotní 

a bezpečnostní politiky měst. 54 

                                                 
53 Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2003 [cit. 2010-08-02]. Program partnerství. Dostupné 
z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/ksp/system/partner.htm>. 
 
54 Usnesení vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007 - Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. 
s. 7. 
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4. Prevence kriminality v České republice 

 

4.1 Základní zásady prevence kriminality v České republice 

 

 Prevence kriminality v České republice vychází z několika základních zásad. 

První důležitou zásadou nezbytnou pro účinnost prevence je, aby preventivním 

aktivitám předcházely kriminologické výzkumy a bezpečnostní analýzy na místní 

a celostátní úrovni. Dále současná preventivní politika klade velký důraz na preventivní 

aktivity na místní úrovni, kde jsou koordinovány místními orgány. Je tak možné více 

respektovat místní potřeby. Dochází tedy k omezování zásahů z centra. Centrální 

orgány pak poskytují místním většinou jen metodické vedení, informace a částečnou 

ekonomickou podporu. Neexistují ani vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi 

centrálními a místními orgány. Při realizaci konkrétních programů dochází k propojení 

profesionálního a laického prvku. Dalším typickým znakem je zvyšování významu 

situační prevence, která se pokouší vytvářet bariéry znesnadňující páchání trestné 

činnosti. Je také nutné zmínit, že úspěšnost preventivních programů je podmíněna 

veřejnou podporou a informovaností.55 

 

4.2 Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 

 

 Již od roku 1996 jsou v České republice přijímány střednědobé strategické 

materiály pro oblast prevence kriminality, které zaručují kontinuitu realizace 

preventivní politiky státu, její zkvalitňování a usměrňování podle vývoje trestné činnosti 

a potřeb praxe.56 

 

                                                 
55 Zapletal, J. a kol.: Prevence kriminality. Praha: Policejní Akademie ČR, 2008. s. 44 a 45. 
 
56 Usnesení vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007 - Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. 
s. 1. 
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Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 byla schválena vládním 

usnesením č. 1150/2007. Navazuje na předchozí strategie a klade si za cíl dále zvyšovat 

pocit bezpečí občanů a snižovat míru a závažnost trestné činnosti. Vláda v ní definuje 

základní priority, principy a okruhy prevence kriminality a představuje doporučený 

rámec pro tvorbu a uskutečňování strategií prevence kriminality všech článků veřejné 

správy na úrovni ústředních správních úřadů, krajů a obcí.57 

 

Strategie vychází z vědeckých poznatků a výzkumů, ale také zúročuje zkušenosti 

z preventivní praxe z předchozích let. Strategie si klade za cíl zejména snižovat 

majetkovou a násilnou kriminalitu, odstraňovat či regulovat kriminálně rizikové jevy, 

omezit příležitosti k páchání trestné činnosti, zvyšovat rizika dopadení pro pachatele, 

zajistit informování občanů o možnostech ochrany před kriminalitou. V centru zájmu se 

ocitá jak mládež ohrožená sociálně patologickými jevy, tak mládež s kriminální 

zkušeností dále prvopachatelé trestných činů i recidivisté a sociálně vyloučené 

komunity.  

 

4.3 Systém prevence kriminality dle Strategie prevence kriminality na léta 

2008 až 2011 

 

 Aktuální systém prevence kriminality je dle Strategie prevence kriminality na 

léta 2008 až 2011 organizován do tří úrovní - republikové, krajské a městské. Jednotlivé 

úrovně se liší svým teritoriálním vymezením, typem realizátorů, mírou kompetencí 

klíčových partnerů, postupy při zpracování analýz, zpracováním rozdílných 

koncepčních materiálů a způsoby vyhodnocování své činnosti.58 Funkci koordinátora 

jednotlivých aktivit na všech úrovních plní Republikový výbor pro prevenci kriminality.  

 

                                                 
57 Usnesení vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007 - Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. 
s. 10. 
 
58 Usnesení vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007 - Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. 
s. 20. 
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4.4 Republiková úroveň prevence kriminality 

 

Republiková úroveň prevence kriminality je nepostradatelná pro udržení 

základní linie preventivní politiky státu. Obecně mají celorepublikové aktivity zaručit 

jednotný výkon státní politiky v oblasti prevence. Umožňují totiž ústředním orgánům 

státní správy a dalším členům Republikového výboru pro prevenci kriminality 

uskutečňovat meziresortní a víceoborové aktivity, které z různých důvodů není možné 

uskutečnit pouze v rámci jednotlivých resortních programů či v rámci aktivit jiných 

orgánů veřejné správy, nebo na nižší úrovni.  

 

I v případě problémů s kriminalitou platí, že jedině celostátní úroveň umožňuje 

realizovat dlouhodobý, systémový a komplexní přístup k řešení problémů. Činnost 

jednotlivých subjektů, které působí v oblasti prevence, je třeba sladit, aby nedocházelo 

k nežádoucímu překrývání aktivit na různých úrovních nebo naopak k mezerám, které 

by nezohledňoval žádný ze subjektů. Je tedy nutné vytvořit pravidla, která budou 

fungovat pro celou soustavu preventivních subjektů. Proto se na republikové úrovni 

zpracovávají metodické pokyny a realizuje se konzultační činnost vůči nižším úrovním, 

tedy krajům a velkým městům zařazeným do městské úrovně prevence. Mezi další 

úkoly na republikové úrovni patří také vyhodnocovací a kontrolní činnost dodržování 

podmínek stanovených ve Strategii a jednotlivých metodikách. 

 

4.4.1 Orgány působící na republikové úrovni 

 

Prevence kriminality v České republice se uskutečňuje prostřednictvím vládních 

usnesení. I Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 má podobu usnesení 

vlády. Vláda také každý rok schvaluje zaměření a priority prevence kriminality pro 

daný rok. 

 

Vrcholnou institucí odpovědnou za vytváření plánů preventivní politiky vlády 

České republiky je Republikový výbor pro prevenci kriminality. Jeho zřízením v roce 

1993 byly vytvořeny institucionální základy pro rozvoj preventivní politiky. 
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Republikový výbor funguje jako meziresortní, iniciační, koordinační a metodický orgán 

při Ministerstvu vnitra.  

 

 Republikový výbor má dnes 19 členů, předsedá mu ministr vnitra a výkonným 

místopředsedou je 1. náměstek ministra vnitra. Dalšími členy jsou zástupci Ministerstva 

financí, spravedlnosti, obrany, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví a vnitra, dále dva zástupci z Ministerstva práce 

a sociálních věcí jeden za odbor rodinné politiky a druhý za odbor sociálních služeb. 

Své zástupce ve Výboru má také Nejvyšší státní zastupitelství, Generální ředitelství 

Vězeňské služby České republiky, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

Policejní prezidium České republiky, Probační a mediační služba České republiky dále 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rady vlády České republiky pro 

záležitosti romské komunity a Soudcovská unie České republiky. 

 

Republikový výbor se řídí svým statutem a jednacím řádem schváleným vládou. 

Činnost sekretariátu zabezpečuje odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, který 

zároveň plní funkci zprostředkovatele mezi Republikovým výborem pro prevenci 

kriminality a obecními zastupitelstvy, nevládními organizacemi a dalšími institucemi 

vyvíjejícími aktivity v oblasti prevence kriminality.59 Jako poradní orgán 

Republikového výboru byla zřízena Komise pro výběr projektů Městského programu 

prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu. 

 

Předmětem činnosti Výboru je vytváření koncepce preventivní politiky vlády 

České republiky na meziresortní úrovni a její konkretizace na úrovni krajské a místní. 

Odpovídá za zpracování Strategie a dalších koncepčních materiálů, za metodické vedení 

vyšších územně správních celků a místních orgánů při realizaci Strategie. Dále 

odpovídá za vyhodnocování účinnosti preventivních programů, koordinaci činnosti 

příslušných resortů v oblasti prevence kriminality, spolupracuje s nestátními 

neziskovými organizacemi a hromadnými sdělovacími prostředky. V rámci mezinárodní 

                                                 
59 Zapletal, J. a kol.: Kriminologie – díl I. Praha: Policejní Akademie ČR, 2004. s. 111. 
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spolupráce plní také úkoly vyplývající z účasti České republiky v nadnárodních 

a mezinárodních organizacích zabývajících se prevencí kriminality.60 

 

Výsledkem činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality je dobrá 

meziresortní spolupráce a vybudovaný systém prevence kriminality v ČR, který se opírá 

o resortní preventivní projekty, programy prevence kriminality na místní úrovni, 

aktivity Policie České republiky, obecních policií, nestátních neziskových organizací 

i podnikatelských subjektů.61 

 

Na republikové úrovni působí také jednotlivá ministerstva a další členové 

Republikového výboru. Všechny resorty se ovšem do prevence kriminality nezapojují 

stejně intenzivně. Resortní programy prevence kriminality vycházejí z věcné působnosti 

jednotlivých ministerstev, rozšiřují jejich běžné činnosti o preventivní prvky a přístupy 

a ovlivňují tvorbu legislativy v příslušných oblastech.62 Jednotlivé resorty odpovídají za 

realizaci svých preventivních opatření a jejich plnění každoročně předkládají 

Republikovému výboru.  

 

V celorepublikové souvislosti, můžeme zmínit Parlament České republiky, který 

svou zákonodárnou činností vytváří právní rámec pro veškeré preventivní aktivity. 

Poslanecká sněmovna také projednává Zprávu o plnění Strategie prevence kriminality 

za uplynulý rok a Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na 

území ČR. 

 

                                                 
60 Usnesení vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007 - Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. 
s. 21. 
 
61 Kocábek, P.: Systém prevence kriminality v České republice slaví 15. narozeniny. Pražský strážník. 
2008/březen. s. 16 – 18. 
 
62 Zapletal, J. a kol.: Prevence kriminality. Praha: Policejní Akademie ČR, 2008. s. 47. 
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4.4.2 Aktivity na republikové úrovni 

 

 Činnosti realizované na republikové úrovni, které zmiňuje Strategie prevence 

kriminality na léta 2008 – 2011 můžeme rozdělit do několika skupin.  

 

Jako první bych zmínila vzdělávání odborníků pracujících v oblasti prevence 

kriminality, prevence sociálně patologických jevů a v bezpečnostní problematice. Jedná 

se například o příslušníky Policie ČR, zaměstnance obecních a městských policií, 

manažery prevence kriminality krajů, měst a obcí, odborníky v sociální sféře, 

pracovníky ve školské oblasti, pracovníky ve vězeňství, státní zástupce, soudce, 

úředníky Probační a mediační služby apod. Vzdělávání má být zaměřeno na předávání 

zkušeností, na komplexní a součinnostní řešení problémů, na tvorbu preventivních 

projektů, práci se statistikami a analýzami, na tvorbu bezpečnostního auditu, šíření 

domácích i zahraničních novinek a trendů, zavádění nových zákonů do praxe apod.63 

 

Druhou skupinou jsou celorepublikové preventivní projekty, které mají buď 

celostátní význam a jsou uskutečňované na celém území České republiky nebo se jedná 

o aktivity s mezinárodním prvkem. Podle Strategie je nutné na celorepublikové úrovni 

realizovat minimálně projekty ochrany oběti a svědka, obchodování s lidmi, podpory 

protikorupčních opatření, podpory zavádění stylu práce Community policing do praxe 

Policie ČR dále také Systém včasné intervence, prevence zadlužování a prevence 

hospodářské trestné činnosti v rámci sociálně vyloučených skupin populace a připouští 

i další typy projektů. 

 

Další oblastí, kterou je vhodné realizovat celorepublikově je bezesporu 

výzkumná činnost, zejména sociologické výzkumy vnímání pocitu bezpečí občanů, 

spokojenost obyvatel s prací policie, kriminologické či viktimologické studie apod. 

Provedená hodnocení preventivních aktivit jsou velmi důležitá, protože na základě 

zjištěných skutečností je možné vhodně upravovat další postupy při realizaci 

jednotlivých projektů. 

                                                 
63 Usnesení vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007 - Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. 
s. 22. 
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Na republikové úrovni jsou také organizovány informační kampaně, jejichž 

cílem je informovat veřejnost o trestné činnosti a o možnostech ochrany před 

jednotlivými druhy trestných činů. Vytváří se také tištěné i audiovizuální materiály, 

které jsou distribuovány cílovým skupinám v rámci České republiky.64 

 

4.5 Krajská úroveň prevence kriminality 

 

O přistoupení kraje do systému prevence kriminality rozhodovala krajská 

zastupitelstva v samostatné působnosti. Přistoupením potvrdila zájem o aktivní účast na 

preventivních aktivitách a také potvrdila připravenost respektovat základní podmínky 

pro organizaci, přípravu, realizaci i finanční zabezpečení programu. Pro zapojení krajů 

do krajské úrovně bylo stanoveno několik podmínek. Základní podmínkou bylo 

zpracování koncepce prevence kriminality kraje na léta 2009 až 2011. Dále bylo 

stanoveno, že kraj musí, dle doporučení Republikového výboru pro prevenci 

kriminality, zpracovat bezpečnostní analýzu, zřídit funkci manažera prevence 

kriminality, dále vytvořit pracovní komisi a komisi pro výběr projektů a samozřejmě 

také zabezpečit financování krajského programu prevence kriminality, vyčleněním 

vlastních peněžních prostředků z rozpočtu kraje. 

 

Úkolem krajů je realizovat a koordinovat rozvoj preventivní politiky na krajské 

úrovni.65 V tomto ohledu byl důležitý rok 2008, v jehož průběhu došlo k převedení 

kompetencí z republikové úrovně na krajskou úroveň. Strategie prevence kriminality tak 

zdůraznila samosprávnou roli krajů a umožnila jim realizovat vlastní preventivní 

politiku ve svém správním území. 

 

Jednou z podmínek pro zapojení se do krajské úrovně prevence kriminality, jak 

již bylo zmíněno výše, bylo vypracování a schválení krajské koncepce prevence 

                                                 
64 Usnesení vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007 - Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. 
s. 23. 
 
65 Vzhledem ke svému postavení v rámci územního členění je za kraj považováno i hl. m. Praha. 
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kriminality na období 2009 až 2011. Tato koncepce představuje základní dokument, 

který vymezuje okruhy a postupy preventivních opatření. Vytváří obsahový 

a organizační rámec pro zpracovávání krajských programů prevence kriminality. 

 

Krajské programy prevence kriminality se zpracovávají každoročně a jsou 

hlavním nástrojem krajské preventivní politiky. Za přípravu a realizaci krajského 

programu odpovídá komise pro prevenci kriminality. Tato skupina je složena 

z profesionálních pracovníků, kteří mají zkušenosti z oblasti bezpečnosti a sociálně 

rizikových jevů. Důležité postavení má manažer prevence kriminality, jmenovaný 

komisí pro prevenci kriminality. Manažer je zodpovědný za prevenci kriminality, 

metodické vedení a koordinaci preventivních aktivit v kraji. Odbor prevence kriminality 

Ministerstva vnitra poskytuje krajům metodickou a konzultační činnost. 

 

Pro vlastní výběr a posuzování projektů kraje nebo obcí, je na krajích za tímto 

účelem ustavena výběrová komise, která je odpovědná, že výběr projektů bude 

v souladu se Strategií i koncepcí prevence kriminality.66 

 

Krajský program prevence kriminality se má zaměřovat na koncepční řešení 

bezpečnostní situace a problémů spojených s trestnou činností na regionální i místní 

úrovni. Program může zahrnovat projekty jak z oblasti situační a sociální prevence, tak 

také projekty z oblasti informování občanů o možnostech ochrany před trestnou 

činností.67  

 

Krajský program může být realizován na území celého kraje, jeho části nebo na 

území obcí. Krajský program může být také kombinací krajských a obecních projektů. 

 

                                                 
66 Metodika přípravy krajského programu prevence kriminality a programu hl. m. Prahy na rok 2010. 
Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2009. s. 5. 
 
67 Metodika přípravy krajského programu prevence kriminality a programu hl. m. Prahy na rok 2010. 
Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2009. s. 2. 
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Programy jednotlivých krajů usilují zejména o zamezování páchání trestné 

činnosti, omezování příležitostí ke kriminálnímu chování a zvyšování pocitu bezpečí 

a tím i větší spokojenosti občanů.  

 

4.6 Městská úroveň prevence kriminality 

 
Urbanizace a soustředění obyvatel do velkých měst s sebou přináší větší počet 

příležitostí pro páchání trestných činů, velké množství obětí, kumulaci sociálně 

patologických jevů a kriminality a tedy i vyšší obavy z kriminality mezi občany.68 

 
 Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 proto zařadila do systému 

prevence kriminality vedle republikové a krajské úrovně, také městskou úroveň, která je 

zaměřena na koncepční řešení bezpečnosti ve vybraných lokalitách a řešení místních 

problémů s kriminalitou. Pro účinný boj s trestnou činností je totiž nutné mít k dispozici 

dostatečně rozvinutou institucionální infrastrukturu organizací, působících v oblasti 

prevence kriminality. V této infrastruktuře mohou působit právní subjekty samosprávy 

či veřejné správy, ale i nestátní neziskové organizace, církevní organizace i další 

podnikatelské subjekty působící v dané oblasti. Důležitou roli pro fungování městského 

systému prevence kriminality má bezesporu funkční obecní policie a Policie ČR. 

 

 Strategie prevence kriminality počítá se zapojením několika desítek velkých 

měst do čtyřleté systematické a soustavné činnosti v oblasti prevence kriminality. Jako 

základní kritérium pro výběr měst bylo stanoveno územně správní členění a dalším 

kritériem se stal počet obyvatel města. Muselo se tedy jednat o obce s rozšířenou 

působností a počet obyvatel musel přesahovat 25 tisíc. Na základě velkého nárůstu 

protiprávní činnosti může Republikový výbor pro prevenci kriminality do městské 

                                                 
68 Metodika přípravy Městského programu prevence kriminality na rok 2010. Praha: Ministerstvo vnitra 
ČR, 2009. s. 2. 
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úrovně ve výjimečných případech rozhodnout i o zařazení obcí s nižším počtem 

obyvatel. Účast na městské úrovni prevence kriminality byla nabídnuta 47 městům.69 

 

O zapojení do městské úrovně rozhodovala zastupitelstva jednotlivých měst 

v samostatné působnosti. Podobně jako u krajů, bylo pro zapojení měst do městské 

úrovně nutné dodržet některé podmínky. Nezbytnou podmínkou bylo zpracování 

koncepce prevence kriminality měst na léta 2009 až 2011 a její následné schválení 

zastupitelstvem města. Stejně jako kraje musela města též zpracovat důkladnou 

bezpečnostní analýzu a vyčlenit určitou část finančních prostředků na realizaci 

prevence. Dalším předpokladem bylo zřízení funkce manažera prevence kriminality 

a vytvoření komise prevence kriminality.  

 

V komisi prevence kriminality mají působit kvalifikovaní odborníci. Výběr 

manažera prevence kriminality je důležitým krokem. Funkce manažera je totiž pro 

zdárnou realizaci preventivních aktivit často velmi důležitá, protože sehrává prvořadou 

roli při vlastní přípravě preventivních programů a projektů a při jejich provádění, a měl 

by se tedy orientovat v celé řadě společenskovědních disciplín. 70 

 

Na základě již zmíněné koncepce prevence kriminality na léta 2009 až 2011 se 

každoročně zpracovává městský program prevence kriminality, který navazuje na 

dlouholeté zkušenosti získané v dosavadních programech prevence kriminality na 

místní úrovni, na ověřenou, propracovanou metodiku přípravy, zpracování i hodnocení. 

Reaguje na výsledky sociologických šetření a výzkumů týkajících se pocitu bezpečí 

občanů, práce policie a jednotlivých oblastí prevence kriminality. Program se sestává 

z jednotlivých dílčích projektů.71 Za přípravu, realizaci a hodnocení městského 

programu odpovídají manažer prevence kriminality a komise prevence kriminality. 

                                                 
69 Městům Brno, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek - Místek, Havířov, 
Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, 
Kladno, Kolín, Krnov, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, Nový Jičín, Olomouc, Opava, 
Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Prostějov, Přerov, Příbram, Šumperk, Tábor, Teplice, Trutnov, 
Třebíč, Třinec, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín, Znojmo. 

 
70 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 206. 
 
71 Metodika přípravy Městského programu prevence kriminality na rok 2010. Praha: Ministerstvo vnitra 
ČR, 2009. s. 3. 
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4.7 Financování preventivních aktivit 

 

 Na oblast prevence kriminality jsou každoročně ze státního rozpočtu v kapitole 

Ministerstvo vnitra vyčleňovány finanční prostředky. Tyto prostředky jsou dále 

přidělovány na podporu jednotlivých úrovní prevence kriminality.  

 

 O finanční podpoře aktivit na republikové úrovni rozhoduje Republikový výbor 

pro prevenci kriminality.  Aktivity na republikové úrovni jsou financovány ze státního 

rozpočtu, z prostředků jednotlivých resortů a z prostředků plynoucích do České 

republiky z fondů Evropské unie.  

 

Na podporu krajských programů prevence kriminality se pravidelně vyčleňuje 

určitá procentuální část z celkového objemu finančních prostředků určených na 

prevenci kriminality v rozpočtové kapitole Ministerstvo vnitra.  Tyto finance jsou dále 

rozdělovány mezi jednotlivé kraje podle velikosti, počtu obyvatel, míry zatížení 

trestnou činností a dalších kriminálně rizikových jevů. Jedná se o účelově vázané 

finanční prostředky, které jsou převedeny na účet kraje, který je rozděluje v samostatné 

působnosti formou vlastních dotačních systémů. Krajům je při dodržení Strategie 

a jejích prováděcích dokumentů zaručena možnost čerpat státní dotace. Pokud kraj 

využije účelovou státní dotaci v rozporu se Strategií a Zásadami pro poskytování dotací, 

nebude mu pro příští rok dotace poskytnuta. Kraje se na financování jednotlivých 

projektů podílí, Strategie určuje minimální podíl 20%. 

  

Financování městského programu je zajištěno stejně jako u krajů dotacemi, které 

představují určitou procentuální část z celkového objemu finančních prostředků 

určených na prevenci kriminality v rozpočtové kapitole Ministerstvo vnitra. Dále 

z městských i krajských finančních zdrojů, z grantů státních i nestátních a z fondů 

Evropské unie.  

Dílčí projekty krajského i městského programu prevence kriminality musí být 

v souladu s prioritami Strategie prevence kriminality, pokud je na ně žádána státní 

účelová dotace. To znamená, že jde o projekty, které spočívají ve snižování majetkové 
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a násilné trestné činnosti, v eliminaci kriminálně rizikových sociálně patologických 

jevů, v omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, ve zvyšování rizika pro 

pachatele, že bude dopaden, a v informovanosti občanů o legálních možnostech ochrany 

před trestnou činností. Priority jsou dále zpřesněny stanovením cílových skupin, které 

představují v první řadě mládež ohrožená sociálně rizikovými jevy nebo již s kriminální 

zkušeností, prvopachatelé trestných činů, recidivisté a sociálně vyloučené komunity. 72  

 

4.8 Subjekty participující na systému prevence kriminality 

 

V rámci prevence kriminality může působit celá řada subjektů. Každý z nich plní 

důležitou a nezastupitelnou funkci. 

 

4.8.1 Speciální úloha Policie ČR  

 

Zákon o Policii České republiky uvádí, že Policie slouží veřejnosti. Jejím 

úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné 

činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku 

a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 

nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.73  

 

Policie České republiky má mezi subjekty prevence kriminality výjimečné 

postavení. V mnoha ohledech má nezastupitelnou roli. Základní prvky prevence 

můžeme hledat již v samotné náplni práce policie. Zejména pravděpodobnost odhalení 

trestného činu a jeho pachatele, je důležitým faktorem, který potenciální pachatele 

ovlivňuje v rozhodování, zda trestný čin spáchat nebo ne. Velmi zjednodušeně můžeme 

dovodit, že čím vyšší objasněnost trestné činnosti, tím méně se bude potenciálním 

                                                 
72 Metodika přípravy krajského programu prevence kriminality a programu hl. m. Prahy na rok 2010. 
Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2009. s. 3. 
 
73 Česká republika. Zákon o Policii České republiky 273/2008 Sb., § 2. 
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pachatelům trestná činnost vyplácet. Velká pravděpodobnost dopadení a potrestání, 

může spoustu případných pachatelů od kriminálního jednání odradit. 

 

Od roku 1995 byly postupně zřizovány preventivně informační skupiny Policie 

ČR. Specializovaná pracoviště Policie ČR na úrovni okresních, městských nebo 

obvodních ředitelství, jejichž posláním je komunikace a spolupráce s místními orgány 

a institucemi, sdělovacími prostředky i občany. Cílem bylo integrovat Policii ČR do 

preventivních aktivit měst, poskytovat informace pro plánování preventivních opatření 

a informovat občany o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností.74 

Hlavním důvodem byla skutečnost, že Policie ČR disponuje nejúplnějšími 

a nejobjektivnějšími informacemi o trestné činnosti a jejích vývojových trendech.75 

Tyto informace je nutné poskytnout i jiným orgánům či institucím pro jejich vlastní 

potřeby preventivního působení. Proto je Policie ČR také pro orgány územní veřejné 

správy hlavním partnerem při zpracování analýz trestné činnosti a při formulování 

návrhů na řešení identifikovaných problémů. Dále se podílí na tvorbě koncepce 

prevence kriminality včetně stanovení priorit, jimiž je třeba se na místní úrovni zabývat. 

Zástupci Policie ČR jsou stabilními členy komisí pro prevenci kriminality i výběrových 

komisí. Policie ČR může být také sama realizátorem či partnerem konkrétního 

preventivního projektu. Zákon o obcích přímo obsahuje ustanovení, podle kterého může 

starosta obce požadovat po Policii ČR pomoc při zabezpečování místních záležitostí 

veřejného pořádku.76 

 

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 v souvislosti s městskou 

úrovní prevence zmiňuje, že Policie ČR se bude orientovat na metodu práce ve smyslu 

Community policing. Tento pojem nemá přesnou a výstižnou definici. Je to tím, že se 

jedná spíše o filozofii než taktiku nebo nějaký specifický přístup. Jde o policejní práci 

orientovanou na službu veřejnosti. Zatímco předmětem zájmu tradičních policejních 

                                                 
74 Ministerstvo vnitra České republiky [online]. [cit. 2010-08-08]. Preventivně informační skupiny Policie 
ČR. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/preventivne-informacni-skupiny-policie-cr.aspx>. 
 
75 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, 2008. s. 211. 
 
76 Usnesení vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007 - Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. 
s. 27. 
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strategií je protiprávní chování, předmětem zájmu Community policing jsou následky, 

které kriminalita způsobuje, vzniklé škody a potenciální hrozby. Budou-li se všichni 

chovat modelově podle filozofie Community policing, pak policie bude s veřejností 

aktivně komunikovat a nebude reagovat pouze na trestné činy, které již byly spáchány 

a veřejnost pak přijme svůj díl odpovědnosti za vlastní bezpečnost a bezpečnost celého 

společenství.77 

 

4.8.2 Úloha obecní policie 

 

 Policie ČR na místní úrovni úzce spolupracuje s obecní policií. Obecní policii 

může, již od roku 1992, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku zřídit 

v samostatné působnosti obec. Za dobu své existence se obecní policie stala důležitým 

činitelem ovlivňujícím pořádek a bezpečnost v obcích. V mnoha městech je obecní 

policie hlavním nositelem preventivních opatření. 

 

4.8.3 Úloha komerčního sektoru 

 

Svou roli v prevenci kriminality hrají také podnikatelské subjekty, jejichž 

aktivity se soustředí hlavně na oblast situační prevence a na podněcování veřejnosti 

k využívání technického zabezpečení k ochraně majetku. Jedná se zejména o výrobce 

i distributory zabezpečovací techniky, komerční bezpečnostní služby, pojišťovny apod. 

Jejich podíl na realizaci preventivní politiky je uskutečňován prostřednictvím Poradního 

sboru ministra vnitra pro situační prevenci, v němž jsou tyto subjekty zastoupeny 

prostřednictvím svých vrcholných orgánů. Vedle představitelů Ministerstva vnitra 

a Policie ČR zde působí Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, 

Česká asociace pojišťoven, Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, ASIS ČR78, 

                                                 
77 Veselá, M. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. [cit. 2010-08-08]. Prevence. Dostupné 
z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-557663.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d>. 
 
78 Je významné mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů z celého světa. Základní vizí je rozvoj 
celosvětové bezpečnosti.  
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Česká asociace bezpečnostních manažerů, Česká pošta, s. p., Městská policie 

hl. m. Prahy.79 Poradní sbor například zpracovává seznamy certifikovaných produktů 

z oblasti zabezpečovací techniky, pořádá tematicky zaměřené semináře či konference 

k jednotlivým tématům situační prevence apod. 

 

Vedle odborného potenciálu, tyto subjekty disponují také značným finančním 

kapitálem, který se využívá ke sponzorování různých projektů situační i sociální 

prevence. 

 

4.8.4 Úloha neziskových organizací 

 

Nestátní neziskové organizace úzce spolupracují s orgány působícími na všech 

úrovních veřejné správy v oblasti prevence kriminality. Prostřednictvím neziskových 

organizací se mohou lidé angažovat v problémech, které nejsou státem řešeny vůbec 

nebo jsou řešeny nedostatečně. Neziskový sektor pokrývá celou řadu různorodých 

aktivit jako je kultura, výzkum, vzdělávání, ochrana životního prostředí apod. Některé 

aktivity se snaží řešit problémy, které vznikají v souvislosti s pácháním trestné činnosti, 

jako například organizace zabývající se pomocí obětem trestné činnosti. Některé svým 

zaměřením přímo působí preventivně, zde je možné zmínit například organizování 

volnočasových aktivit pro děti či rizikovou mládež nebo zřizování domů na půli cesty, 

které se u nás zaměřují na mladé lidi v obtížné životní situaci. Většinou se jedná 

o prevenci sociální. V neziskovém sektoru se můžeme setkat více typy nestátních 

neziskových organizací, k základním patří občanská sdružení, nadace či nadační fondy, 

obecně prospěšné společnosti nebo církevní právnické osoby.80 

                                                 
79 Usnesení vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007 - Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. 
s. 27. 
 
80 Občanská sdružení jsou registrována podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů; nadace 
a nadační fondy dle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech; obecně prospěšné 
společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech; církevní právnické osoby 
dle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech. 
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4.8.5 Úloha veřejnosti 

 

Nezastupitelnou úlohu mají také občané. Jsou významným partnerem veřejné 

správy i Policie ČR v oblasti prevence kriminality. Představují totiž zpětnou vazbu, 

která odráží úspěšnost konkrétních preventivních opatření a také přináší informace 

o postoji veřejnosti ke kriminalitě. Prostřednictvím prováděných sociologických 

výzkumů veřejného mínění k problematice prevence je možné zjistit, zda se občané cítí 

bezpečně, z jakých druhů kriminality mají největší obavy, zda zavádění jednotlivých 

preventivních opatření snižuje jejich strach z kriminality, poznatky o viktimizaci 

respondentů, významné jsou též názory na otázku, které programy prevence v daném 

regionu preferují, spokojenost s prací Policie ČR apod. 

 

Samozřejmě je nutné zmínit, že prevence kriminality počítá i s aktivní účastí 

a osobní zodpovědností občanů za svůj majetek a zdraví. 
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5. Typy projektů prevence kriminality 

 

Prostředkem k naplňování cílů jednotlivých programů prevence kriminality je 

volba vhodných preventivních opatření a jejich realizace v podobě konkrétních dílčích 

projektů.81 Následující příklady projektů sociální, situační i viktimologické prevence se 

vztahují zejména k místní úrovni prevence kriminality, kde pomáhají řešit konkrétní 

bezpečnostní problémy v jednotlivých lokalitách.  

 

Každý projekt musí být náležitým způsobem popsán, aby bylo jasné, ke kterému 

cíli má směřovat, musí být zřejmé, na koho je zaměřen, tedy určit cílovou skupinu. Dále 

je potřeba určit realizátora projektu, nutné je také vybrat vhodné metody k dosažení cíle, 

zajistit materiální a personální zabezpečení a zpracovat rozpočet projektu. V neposlední 

řadě je žádoucí určit kritéria a způsob hodnocení projektu a způsob kontroly. 

 

5.1 Projekty sociální prevence 

 

 Projekty sociální prevence se orientují na proces socializace a sociální integrace 

jedince. Jedná se o aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských či 

ekonomických podmínek, které by mohly být příčinou k páchání trestné činnosti. 

Projekty tohoto druhu se proto orientují především na potenciální nebo již skutečné 

pachatele trestné činnosti, na kriminogenní prostředí či na sociálně znevýhodněné 

skupiny obyvatel.82 

 

                                                 
81 Typy projektů prevence kriminality. Policista. 2008/2, Příloha. 
 
82 Typy projektů prevence kriminality. Policista. 2008/2, Příloha. 
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5.1.1 Sportovní aktivity 

  

Častým projektem sociální prevence je organizace sportovních aktivit či 

zřizování sportovních areálů. Cílovou skupinu tvoří zejména děti a mládež, nevhodně 

trávící volný čas, děti a mládež ze sociálně slabého nebo kriminálně rizikového 

prostředí, případně děti, mládež i dospělí ze zanedbaných lokalit s nízkou možností 

nebo bez možnosti sportovního vyžití. Trávení volného času ve městech je 

charakterizováno několika negativními rysy, jako je sdružování se dětí v různých 

partách, ohrožení drogami, provozování netradičních sportů v nevhodném 

prostředí apod. Realizací sportovních projektů dochází k řešení více problémů zároveň, 

nejen že se rozšíří možnosti aktivního a kvalitnějšího trávení volného času, zároveň jde 

o prospěšné podchycení zájmu o sport, nenásilný způsob výchovy k respektování 

daných pravidel, zpřístupnění sportovních aktivit i zájemcům ze sociálně slabého 

prostředí a v neposlední řadě je zajištěn alespoň minimální dohled nad mládeží a jejich 

aktivitami. Nutnost těchto opatření se jeví, jako důležitá zejména v oblastech s nízkou 

úrovní občanské vybavenosti či nedostatkem možností ke sportovnímu vyžití. 

 

Nejčastěji realizovanými projekty v minulých letech, ze skupiny sportovních 

aktivit, bylo v prvé řadě vybavení skate a in-line areálů překážkami a zřízení půjčoven 

sportovních potřeb. Součástí těchto projektů se stalo zajištění sociální asistence, 

optimální je účast akreditovaného streetworkera, případně jiné vhodné osoby, která je 

schopná zajistit přirozený dohled.  

 

Dalším frekventovaným projektem se stalo zpřístupňování školních sportovišť 

k využívání zejména mládeži a dětem v době mimo vyučování. Zde je dobré při 

přípravě projektu zohlednit zájem uživatelů a upřednostnit jimi preferované sportovní 

aktivity. Dále je užitečné zajistit vedoucí sportovních kroužků z řad aktivních 

sportovců, zajistit dozor nad provozem hřiště a též zajistit provoz půjčovny sportovních 

potřeb. 
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Realizace projektů sportovních plácků spočívá ve výstavbě menších 

meziblokových nebo sídlištních hřišť pro míčové hry, ať už se jedná o fotbal, nohejbal, 

hřiště na streetball či pořizování betonových stolů na stolní tenis.  

 

Pro větší efektivitu projektů sportovních aktivit je důležitý výběr lokality, aby 

uživatelé areálu nebyli rušeni okolím a zároveň, aby okolí nebylo rušeno uživateli. 

Velmi efektivní se jeví zapojení budoucích uživatelů zařízení do přípravy projektu 

a i do následné péče o zařízení a jeho správu. 

 

5.1.2 Zájmové aktivity 

 

Další kategorií, vedle projektů sportovních aktivit, nabízející možnost 

kvalitnějšího trávení voleného času jsou projekty jiných volnočasových zájmových 

aktivit. Jedná se o projekty, které se snaží překonávat bariéry, jako je chudoba, mentální 

úroveň, sociokulturní a rasové odlišnosti, osobnostní odchylky či sociálně patologické 

handicapy. V praxi se jedná převážně o klubové, technicky nebo umělecky zaměřené 

aktivity, jako jsou malování, modelování, keramika, zpěv, tanec, hra na hudební 

nástroje, společenské hry, společenské zábavy nebo zájmová rukodělná činnost.83 Často 

bývá zájmová činnost klubu doplněna o poradenské služby, vzdělávací činnosti či 

možnost pomoci v tíživých životních situacích. Důležitým principem je, že zde neplatí 

princip exkluzivity a aktivity jsou tedy přístupné všem zájemcům. Určité limity mohou 

představovat pouze prostorové či personální možnosti. Kluby mohou zakládat různé 

instituce, jako například školy, sociální odbory, nestátní neziskové organizace i další. 

 

5.1.3 Nízkoprahová zařízení a streetwork 

 

 Nízkoprahovost zařízení lze definovat jako otevření se a pomoc širokému 

spektru mládeže s různými specifickými problémy bez toho, aby návštěvníci byli 

k těmto zařízením nějakým způsobem vázáni, aniž by museli překonávat bariéru 

                                                 
83 Typy projektů prevence kriminality. Policista. 2008/2, Příloha. 
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„nároku“ na aktivitu, dovednosti, schopnosti nebo pravidelnost návštěv.84 Jedná se tedy 

o aktivity určené širokému okruhu zájemců. Stejně jako u zájmových aktivit jsou zde 

omezení pouze prostorová a personální.  

 

 Hlavním posláním těchto projektů je umožnit smysluplné trávení volného času 

a případné odklonění mládeže od nevhodného prostředí, ve kterém se pohybují, či lidí, 

se kterými se stýkají. Značná část projektů propojuje klubovny s prací terénního 

sociálního pracovníka, s neformálním poradenstvím či vzdělávací činností. Výhodou je 

zejména osobní kontakt navazovaný s uživateli zařízení a získaná důvěra, což výrazně 

zlepšuje možnosti sociální práce.  

  

Nejčastějšími zřizovateli jsou nestátní neziskové organizace, církevní 

organizace, Centra volného času apod. 

 

5.1.4 Poznávací akce, výchovné a terapeutické pobyty 

 

 Jedná se o široké spektrum projektů pro různé cílové skupiny od jednoduchých 

výletů za poznáním nebo za účelem návštěvy kulturních a společenských událostí přes 

víkendové výjezdy do přírody až po specializované déletrvající odborně vedené 

terapeutické pobyty. Společným jmenovatelem projektů této skupiny je změna 

prostředí, zařazení účastníků do kolektivu, nutnost podřídit se nastaveným pravidlům 

chování a vždy jistá úroveň organizovanosti.85 

 

 Podle délky pobytu můžeme rozlišovat jednorázové akce, krátkodobé pobyty 

a dlouhodobé pobyty. Mezi jednorázové akce řadíme různé výlety ať už do přírody nebo 

za historickými památkami, na kulturní vystoupení či sportovní akce. Pro řadu dětí, 

zejména ze sociálně handicapovaných, dysfunkčních rodin či ze znevýhodněného 

prostředí, jsou podobné výlety velmi přínosné, pomáhají jim prohlubovat znalosti, 

setkávat se s novými společenskými situacemi a celkově rozšiřovat obzory.  
                                                 
84 Typy projektů prevence kriminality. Policista. 2008/2, Příloha. 
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 Krátkodobé pobyty trvají maximálně týden. Podobně jako jednorázové akce 

mohou mít různé zaměření, jako je turistika, poznávání přírodních či kulturních 

památek apod. Tyto akce představují přirozený a nenásilný způsob osvojování nových 

společenských a sociálních dovedností. Tento typ projektu ve většině případů obohacuje 

pravidelnou klubovou činnost, nebo je její běžnou součástí.  

 

 Více než týdenní akce jsou považovány za dlouhodobé pobyty. Podle náplně 

pobytu bývají zaměřovány na různé cílové skupiny. Může se jednat o turistické tábory, 

vodácké výcviky, klasické letní tábory, zimní lyžařské kurzy apod. Často představují 

celoroční vyvrcholení klubové činnosti. Pobyty mají vedle rekreační funkce plnit i další 

úkoly, jako je například osvojování základů společenského chování, propagace 

zdravého životního stylu, debaty o volbě povolání, diskuze o drogách i jiných 

návykových látkách nebo rozpravy o kriminalitě. 

 

5.1.5 Krizová a azylová zařízení 

 

Projekty krizových a azylových zařízení převážně spadají do kategorie 

sekundární prevence. Poskytují specifické programy a služby zaměřené na 

problematické sociální či psychosociální jevy. Pod pojem azylové bydlení patří celá 

řada různých zařízení, které svou funkcí reagují na specifické potřeby klientely. 

Základními typy těchto zařízení jsou zejména noclehárny pro bezdomovce, azylová 

bydlení pro osoby bez přístřeší, azylová bydlení pro matky s dětmi v tísni, krizová lůžka 

pro děti a mládež, chráněná bydlení a domy na půl cesty. 86 

 

Důležitým posláním těchto institucí, vedle poskytnutí bydlení a základních 

potřeb, je další sociální práce s klientem, která ho má vést a motivovat k tomu, aby sám 

usiloval o zlepšení své nepříznivé životní situace.  Jako metody práce jsou využívány 

jak skupinové terapie, tak také individuální poradenství i různé volnočasové aktivity. 

Důležitým posláním sociální práce s klienty je snaha pomoci vypěstovat základní 

                                                 
86 Typy projektů prevence kriminality. Policista. 2008/2, Příloha. 
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sociální návyky, které jsou nezbytné pro běžný život a výrazně usnadňují vlastní 

začleňování do společnosti. 

 

5.1.6 Specifické projekty 

 

 Důležitou součástí prevence kriminality na primární úrovni je zvyšování 

právního vědomí u mládeže všech věkových kategorií. K předávání a vštěpování 

základních společenských i právních norem dochází během jednotlivých předmětů 

v rámci vyučování, ale i distribucí různých informačních materiálů, pořádáním 

tematicky zaměřených výtvarných či literárních soutěží i při speciálních přednáškách, 

besedách či zvláštních edukačních cyklech. Jako významné edukační cykly můžeme 

zmínit například projekt Učíme se s policií nebo Ajaxův zápisník. Ajaxův zápisník je 

významný dlouhodobě a celorepublikově realizovaný preventivní projekt, jehož cílem 

zvyšovat právní vědomí u dětí mladšího školního věku. Cílovou skupinu tvoří žáci 

druhých tříd základních škol. Policejní pes Ajax jim dělá průvodce a zábavnou formou 

je učí, jak předcházet různým sociálně patologickým jevům, jako je šikana, alkohol či 

jiné drogy hazardní hry apod. Vedle toho se také žáci seznamují s běžnými 

každodenními záležitostmi, jako je pohyb v silničním provozu, či zájem o vlastní 

bezpečnost. Žáci dostávají zápisník, se kterým po celý rok za pomoci učitelů a rodičů 

pracují. Policisté pro ně pak pro připravují různé soutěže a testy a přitom zjišťují, co se 

žáci od policejního psa Ajaxe naučili. 87  

  

Nestátní nezisková organizace Partners Czech je důležitým aktérem působícím 

v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, 

příslušníky minorit, úředníky, policisty i jiné neziskové organizace. Významný je 

zejména její projekt Právo pro každý den. Jedná se o interaktivní vzdělávání 

o zákonech, demokracii a lidských právech. Důraz je kladen nejen a rozvoj teoretických 

znalostí, ale zejména na praktické dovednosti, jako je řešení konfliktů, kritické myšlení, 

srozumitelný projev, samostatnost a schopnost nahlížet problémy z více úhlů. Program 

                                                 
87 Policie České republiky [online].[cit. 2010-08-13]. Akce a projekty. Dostupné 
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Právo pro každý den je využíván i na úrovni sekundární prevence ve specifických 

projektech, které jsou zaměřeny proti fenoménu šikany, xenofobie, extremismu a dalším 

projevům nevhodného chování. Poměrně nově je využíván také jako základ 

resocializačního programu pro cílovou skupinu mladistvých pachatelů, kteří jsou klienty 

Probační a mediační služby ČR. Právo pro každý den v modifikaci probačního 

programu se zaměřuje především na odpovědnost za spáchaný čin, na eliminaci 

následků nežádoucího chování a na perspektivu života bez konfliktů se zákonem.88 

 

Mezi specifické projekty můžeme zařadit centrálně vyhlašovaný a podporovaný, 

meziresortní preventivní program Systém včasné intervence. Podstatou je spolupráce 

a koordinace činnosti jednotlivých subjektů, do jejichž působnosti spadá péče o děti 

a mladistvé. Dále je základem, aby systém včasné intervence reagoval včas, nejlépe 

v predelikventním období, tedy před spácháním deliktu nebo aby na delikt reagoval 

bezprostředně. Projekt je založen na třech pilířích. Prvním je již zmíněné vytvoření 

spolupráce a koordinace činnosti mezi institucionalizovanými účastníky Systému 

včasné intervence, jimiž jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR, justiční 

orgány, obecní policie, úřady práce, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení 

a nestátní neziskové organizace. Kvalitní spolupráce umožňuje efektivně a rychle 

pracovat s klientem, jeho rodinou a prostředím, v němž žije. V praxi spolupráci 

realizuje Tým pro mládež. Druhým pilířem je vytvoření jednotného informačního 

prostředí, které výrazně zjednodušuje administrativu a umožňuje včasné získání 

a vyhodnocení relevantních informací, jejich předávání či doplňování mezi jednotlivými 

účastníky participujícími na Systému včasné intervence. Třetí pilíř představují konkrétní 

praktická opatření, která tvoří samotný proces nápravy delikventa. Může se jednat 

zejména o probační resocializační programy, alternativní programy, pedagogicko-

psychologické poradny, speciální programy pro práci s rizikovým klientem apod.89 

 

 Další specifický typ projektu reagoval na nárůst kriminality spojené se 

sportovními akcemi a sportovními utkáními. Jedná se o projekty Jurnior Fan Klubů, 

                                                 
88 Typy projektů prevence kriminality. Policista. 2008/2, Příloha. 
 
89 Usnesení vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007 - Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. 
s. 16. 
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jejichž úkolem je působit na chování nejmladších fanoušků, správně je směrovat 

a pomáhat jim při vytváření hodnotového žebříčku. Pro mnoho mladých chlapců je 

v dnešní době fandovství nejvyšší hodnotou. Princip projektu spočívá ve zřízení 

klubovny pro dětské fanoušky, která slouží jako centrum trávení volného času. Klub 

motivuje dětské fanoušky propracovaným systémem výhod, jako například možnost 

užívat klubovnu, možnost setkat se osobně s hráči, možnost nahlédnout do zázemí 

fotbalu, zlevněné vstupenky, možnost zahrát si na ligové trávě apod. Počítá se také se 

zřízením funkce clubworkera, a v ideálním případě i se spoluprací s vhodnými 

dobrovolníky z řad dospělých příznivců.90  

 

5.2 Projekty situační prevence 

 

 Projekty situační prevence se zaměřují zejména na znesnadňování podmínek pro 

páchání trestné činnosti a ztížení dostupnosti cílů. Dále usilují o zvyšování míry 

objasněnosti trestných činů a zabezpečování zdraví i majetku občanů, usilují také 

o zvýšení pocitu bezpečí občanů a vytváření bezpečných zón. Situační prevence 

využívá různá organizační, ekonomická a technická opatření včetně jejich účelných 

kombinací.  

 

5.2.1 Městské kamerové dohlížecí systémy 

 

 S rozvojem moderních technologií dochází také k rozvoji preventivních 

možností. Za velmi významná opatření situační prevence považujeme instalaci 

městských kamerových dohlížecích systémů. Kamery se instalují ve městech s vysokou 

koncentrací obyvatel a návštěvníků do míst, v nichž je dlouhodobě registrován vysoký 

počet trestných činů. Jedná se zejména o nádraží, velká parkoviště, obchodní zóny, 

náměstí a o další místa, kde jsou soustředěny kulturní, komerční a společenské instituce 

a dopravní uzly.91 Kamerové dohlížecí systémy plní dvě základní funkce. Zejména mají 
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usnadňovat vypátrání pachatele trestného a mají vytvářet bezpečné zóny pro občany 

a přispívat tak k pocitu bezpečí občanů. O tom, že je určitý prostor monitorován, musí 

být všichni občané náležitě informováni. Obrazový materiál není určen pro veřejnost, 

ale pro policii a pro přesně vymezený účel.92 

 

 Vedle stacionárních kamerových systémů je možné využít i tzv. mobilní 

kamerové soupravy. Slouží operativnějšímu použití, zejména na místech kde se velmi 

rychle mění bezpečnostní situace. Časté použití mobilních kamerových soustav je 

například při různých kulturních nebo sportovních akcích, trzích, velkých 

parkovištích.93 

 

 Instalace městských kamerových dohlížecích systémů umožňuje efektivněji 

využít policejní kapacity, protože v monitorovaných oblastech je možné omezit počet 

nasazených policistů a techniky a přesunout je do jiných, potřebnějších, oblastí. 

 

 Projekty městských kamerových dohlížecích systémů jsou považovány za 

nejúčinnější nástroj prevence kriminality, zároveň však patří mezi nejsložitější 

a finančně nejnáročnější preventivní projekty. Vedle nákladů na samotné pořízení, je 

nutné počítat také s náklady na provoz, obsluhu, opravy, modernizaci apod.94 

 

5.2.2 Pult centralizované ochrany 

 

 Pulty centralizované ochrany jsou technická zařízení, která umožňují dálkové 

elektronické střežení objektů. Děje se tak napojením jednotlivých objektů na pulty 

centralizované ochrany, které jsou většinou v nepřetržitém provozu obsluhovány 

městskou policí nebo Policií ČR. Při narušení napojeného objektu dochází k vyslání 

signálu na pult centralizované ochrany. Dispečer vyhodnotí danou situaci a případně se 

                                                                                                                                               
 
92 Typy projektů prevence kriminality. Policista. 2008/3, Příloha. 
 
93 Typy projektů prevence kriminality. Policista. 2008/3, Příloha. 
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spojí s nejbližší hlídkou a vyšle ji na kontrolu ohroženého objektu. Je velmi důležité, 

aby doba od vyslání poplašného signálu do kontroly objektu byla co nejkratší. V dnešní 

době se jedná o jeden z nejspolehlivějších způsobů ochrany majetku. Zkušenosti 

dokládají, že pulty centralizované ochrany pomáhají snižovat počet vloupání a zároveň 

zvyšují úspěšnost dopadení pachatele.  

 

5.2.3 Signál v tísni 

 

Princip signálu v tísni spočívá v tom, že k telefonnímu přístroji osoby, připojené 

k systému, je zapojen speciální přístroj, který je ovládán miniaturním dálkovým 

ovladačem. Stlačením tlačítka dálkového ovládání, které nosí uživatel stále při sobě, je 

na vzdálenost 30 až 50 metrů přístroj aktivován a automaticky se spojí s operačním 

střediskem. Stálá služba tohoto střediska přijme tísňový signál prostřednictvím pultu 

centralizované ochrany, kde jsou uloženy údaje o osobě, která systém používá. Po 

přijetí tísňového signálu zajistí operační středisko výjezd vozidla městské policie a dle 

potřeby i výjezd Rychlé záchranné služby.95 

 

Systém Signál v tísni využívají nejvíce osoby zdravotně tělesně postižené, vážně 

nemocní lidé, osamělí senioři apod. Z provedených průzkumů je tento projekt 

významný především tím, že svým uživatelům pomáhá dodávat větší pocit bezpečí, což 

je zejména u seniorů významný faktor, příznivě ovlivňující kvalitu jejich života. Pokud 

má občan zájem o připojení na Signál v tísni, musí vyplnit a podat žádost, podloženou 

doporučením lékaře, na odbor sociální a zdravotní městského úřadu. 

 

 Projekty zaměřené na podobné služby většinou realizují městské policie 

a nestátní neziskové organizace. 

 

                                                 
95 Typy projektů prevence kriminality. Policista. 2008/3, Příloha. 
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5.2.4 Osvětlení rizikových míst 

 

 Osvětlení samotné či jeho kombinace s technikou hraje důležitou roli v řadě 

opatření situační prevence. Je prostředkem ke zlepšení dozoru nad určitou lokalitou, 

protože pomáhá zpřehlednit problémové prostory. Hlavním cílem je odrazení pachatele 

od kriminálních aktivit, neboť na dobře osvětlených místech je velká pravděpodobnost, 

že bude při činu spatřen, poznán, vyrušen či přímo zadržen. Snižuje se tak možnost 

úspěšného dokončení trestného činu. Vedle odrazení pachatele je významný také vliv na 

psychiku občanů, protože se na dobře osvětlených místech cítí mnohem bezpečněji. 

 

 Problémová místa jsou identifikována na základě statistik či zkušeností Policie 

ČR či obecní policie nebo sociologického šetření vnímání pocitu bezpečí občanů.96 

 

5.2.5 Oplocení rizikových míst 

 

 Patří mezi jednoduchá avšak velmi účinná opatření situační prevence. Hlavním 

úkolem těchto projektů je zajistit ochranu majetku, případně zvýšit bezpečnost osob ve 

vymezených prostorách. Nejúčinněji slouží při zabraňování nebo alespoň 

znesnadňování majetkové trestné činnosti, vandalismu apod. Lokality se, podobně jako 

u projektů osvětlení, vybírají na základě statistik, sociologických šetření či zkušeností 

policie. 

 

5.2.6 Zvýšení bezpečnosti v dopravě 

 

 Cílem těchto projektů je přispět ke zvýšení bezpečí občanů, zejména dětí 

a seniorů. Mezi účinné prostředky patří například komplexně ošetřené přechody pro 

chodce pomocí zvýrazňujících nástřiků na vozovce, příčné prahy, zvýraznění 
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dopravních značek fluorescenčním pokladem, nasvícení přechodů pro chodce, makety 

policistů či měřiče rychlosti.97 

 

5.3 Projekty viktimologické prevence 

 

 Velká část aktivit viktimologické prevence se zaměřuje na zprostředkování 

informací o trestné činnosti a s tím souvisejícími informacemi o možnostech, jak se 

před kriminalitou úspěšně bránit. Obsahově se jedná o široké spektrum informací, které 

se mohou týkat stavu, vývoje a typů kriminality v lokalitách, rizikových způsobů 

chování, vysvětlování smyslu a výhod zabezpečování majetku a pojištění, technického 

řešení zabezpečování majetku, možností spolupráce v komunitě a spolupráce s policií, 

doporučujících modelů bezpečného chování apod. Cílem projektů je zvyšování 

informovanosti obyvatel a motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní 

bezpečnosti a ochraně majetku.98 

 

Realizátory projektů z oblasti informování občanů bývají převážně samosprávné 

orgány nebo Policie ČR prostřednictvím Preventivně informační skupiny Policie ČR, 

v některých případech to ovšem mohou být i nestátní neziskové, církevní nebo i jiné 

specializované organizace.99 

 

5.3.1 Projekty zaměřené na informování občanů 

 

 Mezi frekventované způsoby informování občanů patří jednorázové přednášky 

či celé přednáškové, různě obsáhlé cykly. Mohou být zaměřeny na prevenci sociálně 

patologických jevů, na zvýšení právního vědomí či na bezpečné chování různých 

věkových skupin. Mezi často oslovované skupiny patří bezesporu mládež v rámci 
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přednášek ve školách. Dalšími častými cílovými skupinami, zejména pokud jde 

o informace o základních pravidlech bezpečného chování, jsou ženy a senioři. 

 

 Velmi účinné se jeví také kurzy sebeobrany vedené profesionálními lektory z řad 

Police ČR nebo městské policie. Zájemci si mohou během kurzu osvojit základní 

dovednosti sebeobrany. Kurz se většinou skládá z teoretické části a nácviku na 

modelových situacích. 

 

 Dále je nutné zmínit, že zájem o informace, jak chránit majetek před odcizením 

či poškozením, ze strany veřejnosti, vedl Preventivně informační skupiny Policie ČR za 

podpory měst ke zřizování poradenských center. 

 

5.3.2 Prostředky užívané ke komunikaci s občany 

 

 Hojně využívané prostředky k informování široké veřejnosti i jednotlivých 

specifických cílových skupin jsou tištěné informační materiály, které obsahují 

upozornění na různé formy kriminality a jejich specifika. Dále obsahují návody, jak se 

zachovat v případě setkání s projevy kriminálního jednání a také uvádějí kontakty na 

instituce, na které je možné se obrátit. 

 

 Vedle tištěných informačních materiálů existuje celá řada jiných způsobů, jimiž 

je možné oslovit veřejnost a motivovat ji k zájmu o vlastní bezpečnost i zájmu o veřejné 

záležitosti. Může se jednat o jednorázové aktuální články, pravidelné rubriky nebo 

přílohy v místních novinách, relace ve vysílání obecních, veřejnoprávních i soukromých 

rozhlasových stanic, v pořadech místní kabelové televize, dále promítání snímků 

s tematikou prevence kriminality na vhodných veřejných místech nebo tvorbu tematicky 

zaměřených webových stránek apod.100 

 

 Dalším prostředkem, jak informovat občany na možnost bezprostředního 

nebezpečí na konkrétním místě a konkrétním druhem trestného činu, jsou venkovní 

                                                 
100 Typy projektů prevence kriminality. Policista. 2008/3, Příloha. 
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varovné prostředky. Jejich užití je známe především z projektů, kde informační cedule 

varují uživatele automobilů, aby nenechávali cenné věci viditelně ve vozidlech, když je 

opouštějí. Podobný princip mají i projekty, které upozorňují na možnost kapesních 

krádeží v obchodech nebo v prostředcích MHD. 

 

 Zejména v menších či středně velkých městských komunitách mohou roli 

komunikačního prostředku plnit také schránky důvěry, pokud je reakce policie případně 

zástupců samospráv na podněty občanů rychlá, pravidelná a dostatečně 

medializovaná.101 

 

 Jako poslední bych ráda zmínila akce pro širokou veřejnost nebo pro vymezené 

cílové skupiny, kde státní a městská policie, ale také záchranáři, hasiči případně i jiné 

instituce prezentují svou práci veřejnosti. 

 

5.4 Pomoc obětem trestné činnosti 

 

Lidé, kteří se stanou obětí trestného činu, se často musí vypořádat s mnoha 

nepříjemnými následky. Může se jednat o zranění způsobená trestným činem, o duševní 

šok či psychické následky nebo i situaci, kdy se člověk náhle ocitne bez prostředků. 

Někdy může jít o tak těžkou životní situaci, že oběť trestného činu ji není schopna sama 

vyřešit. Proto by měly existovat instituce, které budou schopné adekvátně reagovat 

a pomoci.  

 

Nejprve tuto pomoc poskytovaly pouze nestátní instituce, nadace a různé 

charity, avšak od 80. let 20. století docházelo k přijímání řady mezinárodních 

dokumentů102, vyzývajících státy ke zlepšení postavení, podpoře a pomoci obětem 

trestných činů. Vycházelo se z názorů, že právní stát, jako nositel moci, má povinnost 

                                                 
101 Typy projektů prevence kriminality. Policista. 2008/3, Příloha. 
 
102 Například v roce 1983 přijala Rada Evropy Evropskou úmluvu o kompenzaci obětí násilných trestných 
činů – Česká republika přistoupila v roce 1999. Dále v rámci evropských aktivit došlo k přijetí 
Doporučení o postavení oběti v rámci trestního práva a trestního řízení a Doporučení o pomoci obětem 
a o prevenci viktimizace. 
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své občany před trestnými činy ochránit. Jestliže stát spáchání trestného činu nedokázal 

zabránit, je alespoň povinen obětem trestných činů poskytnout pomoc.103 

  

Pomoc obětem trestných činů může mít několik základních podob. Velmi 

efektivní může být pomoc poradenská, sociální či terapeutická. Poradenská činnost má 

zpravidla formu psychologické či psychiatrické pomoci, které je však dobré poskytnout 

co nejdříve po tom, co se člověk stane obětí, protože období bezprostředně po činu bývá 

nejnáročnější. Obzvlášť důležitá je tato pomoc u dětí a seniorů. Někdy je potřeba zajistit 

i potřebnou sociální podporu, která může spočívat například v zajištění ubytování 

apod. Další instituce působící v této oblasti jsou například poradny pro rodinu, poradny 

pro partnerské či mezilidské vztahy.  

 

 Služby obětem trestného činu poskytují na místní úrovni některé nestátní 

neziskové a církevní organizace. Celorepublikově u nás od roku 1991 působí poradny 

občanského sdružení Bílý kruh bezpečí. Jeho činnost spočívá v dobrovolné práci lidí 

z mnoha oborů, důležitá je práce právníků, psychologů, lékařů, sociálních pracovníků, 

policistů. Poradny se podílejí vedle státních institucí také na informační činnosti 

veřejnosti tiskem letáků, publikováním článků a poskytováním rozhovorů o možnostech 

obrany před trestnou činností, cílenou osvětou apod.  

 

 Další formu, která by měla zlepšit postavení oběti, představuje pomoc 

realizovaná trestněprávními prostředky. Škodu vzniklou oběti by měl v první řadě 

odčinit sám pachatel. Základní možností je adhezní řízení v rámci trestního řízení, 

během něhož se může oběť domáhat zadostiučinění a náhrady utrpěné škody. V praxi je 

institut adhezního řízení poměrně málo efektivní, protože společenský zájem na 

uplatnění zájmů obětí zde koliduje s požadavky rychlosti a hospodárnosti trestního 

řízení, proto dochází velmi často k odkazování na občanskoprávní řízení. Prostředky 

občanského práva jsou však pro oběti znevýhodňující, zatěžující a zdlouhavé.104  

                                                 
103 Zoubková, I., Moulisová, M.: Kriminologie a prevence kriminality. Praha: Armex Publishing s.r.o., 
2004. s. 32. 
 
104 Zoubková, I., Moulisová, M.: Kriminologie a prevence kriminality. Praha: Armex Publishing s.r.o., 
2004. s. 33. 
 



63 
 

 Poslední formou, kterou bych ráda zmínila je kompenzace škody státem. Česká 

republika se zařadila mezi státy odškodňující oběti trestných činů v roce 1997 zákonem 

číslo 209/1997 Sb. o poskytování peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Tato úprava 

představovala průlom do dosavadní pasivity státu ve vztahu k obětem trestných činů. 105 

                                                 
105 Zoubková, I., Moulisová, M.: Kriminologie a prevence kriminality. Praha: Armex Publishing s.r.o., 
2004. s. 34. 
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Závěr 
 

Systém prevence kriminality v České republice prošel během posledních dvou 

desetiletí složitým vývojem. Postupně docházelo k formování základních zásad 

a principů prevence, k hledání nejvhodnějších metod preventivní práce a v neposlední 

řadě také k ustavení jednotlivých institucí, působících v oblasti prevence kriminality 

a vymezení jejich působnosti. 

 

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 s sebou přinesla nové 

organizační uspořádání prevence kriminality. Rozdělení preventivních aktivit na 

republikovou, krajskou a městskou úroveň vnímám jako velmi pozitivní posun, protože 

přináší větší flexibilitu s tím, že každý stupeň plní svoji funkci. Základní rámec 

představuje republiková úroveň, která je nenahraditelná zejména ve své metodické 

a koncepční činnosti, vedle toho je vytvořen prostor pro činnost krajů a obcí, které zcela 

jistě mají mnohem lepší předpoklady pro řešení místních bezpečnostních problémů. 

Mohou rychleji a pružněji reagovat na místní situaci, zároveň se operativně zaměřit na 

nejpalčivější problémy v konkrétní lokalitě a mohou lépe monitorovat výsledky svého 

snažení. Logicky budou nejefektivnější preventivní programy vytvořené na míru, 

zaměřené na konkrétní problém na konkrétním místě. Toto řešení je možné pouze na 

místní úrovni.  

 

Prevence kriminality, by podle mého názoru, měla být záležitostí celé 

společnosti. Účast a aktivní zapojení, co možná nejširšího okruhu subjektů umožňuje 

efektivnější využití veškerého potenciálu a značně rozšiřuje možnosti pro organizaci 

i realizaci preventivních aktivit. 

 

Dále myslím, že pro efektivitu prevence kriminality by bylo přínosné vzbudit 

větší zájem u samotných občanů, který je podle mého názoru v dnešní době 

nedostatečný, lidská lhostejnost je faktor, se kterým kriminální svět mnohdy oprávněně 

počítá. Za prevenci kriminality by měl samozřejmě odpovídat v první řadě stát, ale 

v různé míře by měla participovat celá společnost. Ze svého okolí jsem vypozorovala, 

že poměrně velká část lidí sice vnímá kriminalitu jako problém, se kterým však 
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jednotlivec nemůže nic moc dělat, že tu prostě byla, je a bude. Přitom zapojení občanů 

by mohlo přinést velké úspěchy v mnoha oblastech prevence kriminality. Já osobně 

vidím, jako jedno z nejúčinnějších řešení, zaměřit se na práci s těmi nejmladšími, tedy 

dětmi a mládeží obecně, protože mají přirozený zájem o věci kolem sebe, jsou zvídavé 

a otevřené k přijímání informací. Děti se nezřídka stávají oběťmi trestných činů, proto 

je dobré je upozornit na existenci a řešení potenciálních nebezpečí, která jim hrozí. 

Může se jednat problém šikany, různé formy zneužívání, týrání, drogovou problematiku 

apod. Děti by se měly postupně a přiměřeně svému věku seznamovat s pojmem právní 

vědomí, s vybranými částmi zákonů, s tím co je porušení zákona a že za toto porušení 

následuje trest.  Je důležité dětem vštěpovat jasná pravidla, avšak nemělo by se to 

omezit pouze na příkazy typu „to smíš a to nesmíš“, ale také na vysvětlení proč tu 

taková omezení jsou. Vzhledem ke skutečnosti, že nezanedbatelný počet dětí vyrůstá 

a je vychováván v prostředí, kde je porušování zákonů považováno za standard a škola 

je tedy jediným nástrojem, jak na děti působit. Jsem přesvědčena, že patřičně 

zformulované učební pomůcky, učebnice a důsledné zavedení problematiky do školních 

osnov, by jistě mělo velký přínos.  

 

Kriminalitě je samozřejmě lépe předcházet než nadměrně užívat prostředků 

represe, avšak systém trestů a systém prevence kriminality by měl být založen 

na rovnováze. Není totiž možné zabránit všem trestným činům a není možné 

preventivně ovlivnit každého jednotlivce. Někteří pachatelé jsou doslova imunní vůči 

veškerým preventivním i represivním aktivitám a k páchání trestné činnosti se neustále 

vracejí, tam je potom na místě zasáhnout důrazněji.  

 

Do budoucna se budou subjekty prevence kriminality potýkat s neustálým 

rozšiřováním obsahu pojmu prevence kriminality, protože s dalším technickým 

a společenským rozvojem se budou objevovat nové jevy a s tím i nové druhy trestné 

činnosti. Bude nutné se vyrovnávat s dokonalejší organizací, promyšlenější přípravou, 

větším ekonomickým zázemím apod.  
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Resumé 
 

This thesis is dedicated to the crime prevention in the Czech Republic. The issue 

of crime prevention is part of the science of crime which deals with crime, its offenders, 

victims and its control. The prevention can be described as the attempt to eliminate 

criminal activity before its own inception or continuation. Delinquency belongs without 

any doubts to negative social phenomenon which is worthy to be prevented because 

criminal activity represents the infringement of laws and values in the society. 

Simultaneously it causes hardly substitutable, even irreplaceable, damages. 

 

The thesis is divided into five chapters. The aim in the first chapter is to 

generally outline the issue of crime prevention, clarify the concept of crime prevention, 

determine necessary terminology and describe the position of crime prevention in terms 

of the crime control. The second chapter deals with the classification of crime 

prevention and its activities pursuant to the most common and used criteria, in particular 

division according to the content focus and division according to the group of 

addressee. The third chapter is of the historical character. For the better understanding 

of the current situation it seems to be necessary to approximate the development of 

prevention, in particular in connection with social changes which happened in our 

territory during last decades. The forth chapter is already focused on the actual system 

of the crime prevention in the Czech Republic. It deals with general principals of 

contemporary preventive policy, it characterizes preventive activities at the level of 

republic, regions and municipalities and it describes the meaning of each subject which 

operates in the area of crime prevention. Recent documents are sources for this chapter, 

especially the Strategy of crime prevention of 2008-2011 and the methodology for the 

preparation of regional and municipal programs. The final chapter is dedicated to the 

most practiced types of crime preventive projects. Mentioned activities are 

systematically divided into three rounds according to their content focus- i.e. projects of 

social, situational and victimologic prevention. The end of this chapter also deals with 

help for victims of crimes.  
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The crime prevention belongs to the overwhelmingly broad and professionally 

demanding area of law that’s why the comprehensive interpretation which would 

provide with all aspects of this issue is not possible. 
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