
II. krajská konference prevence kriminality  

a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 



Období 2009 - 2011 
Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na 
léta 2009 – 2011...... 

 

Krajský program prevence kriminality Karlovarského 
kraje….. 

 

Městský program prevence kriminality …. 

      

             …….K O N Č Í.  



Současný stav aneb čeho jsme dosáhli.. 

Posílení kompetencí kraje v oblasti prevence 
kriminality 

Města a obce Karlovarského kraje zapojena do systému 
prevence kriminality 

Zvyšující se zájem místních samospráv řešit 
bezpečnostní situaci ve svých obcích 

Navázání spolupráce s nestátními neziskovými 
organizacemi v oblasti prevence 



Co se podařilo realizovat aneb pozitiva kam 
se podíváš   

 
Projekty situační prevence 

(Aš, Horní Slavkov, Jáchymov, Kynšperk nad Ohří..) 
 

Projekty zaměřené na rizikovou mládež 
(Aš, Hazlov, Krásná, Kynšperk nad Ohří, Teplá..) 
 

Probační programy pro dospělé  
(projekt Mentor – Sdružení pro probaci a mediaci v justici o.s.) 
 

Informování občanů a mapování aktuálních problémů 
(Sokolov, Rotava..) 
 

Pracovní skupina pro realizaci prevence kriminality v  kraji 
 



…a další pozitiva  
 

Dotační titul kraje               podpora neziskovým 
organizacím 

 

(Český západ o.s. Dobrá Voda, Kotec o.s.,PaCiHol 
o.p.s. Aš, Útočiště o.p.s. Cheb..) 

 



Vynaložené finanční prostředky v období 2009 - 
2011 

 
Kapitola MV ČR        Krajský program prevence kriminality a 
Městské programy prevence kriminality měst Karlovy Vary a 
Cheb       obce            6.130.000,-Kč. 
 
Celkem podpořeno 28 projektů z 19 měst.  

 
Rozpočet Karlovarského kraje        Příspěvek na podporu 
aktivit v oblasti prevence kriminality      neziskové organizace                
 349.920,-Kč. 
 
Celkem podpořeno 8 projektů z 5 organizací. 
 

  

   
   

   



Neúspěchy aneb co se nepodařilo .… 

 

Průzkum pocitu bezpečí občanů v kraji 

Krajský projekt prevence kriminality 

 

        VAROVÁNÍ : Problematika sociálně vyloučených 
lokalit  Karlovarského kraje 



 

Dotační politika v oblasti prevence kriminality v 
období 2012 - 2015 

Krajský program prevence kriminality 

Městský program prevence kriminality 

!!změna!! 

Nové 3 úrovně: 

republiková  

krajská 

lokální  

 

Obce (popř. kraj) žádají o dotace Ministerstvo vnitra přímo a 
jejich výběr je prováděn na základě „rizikovosti“ lokality                     
 provádí pracovní skupina. 



Stanovení rizikovosti územních jednotek kraje 
MV ČR, Odbor prevence kriminality         rizikovost  
územních jednotek (okresů)           kraj           rizikovost 
územních jednotek (obcí) 

 

Faktory rizikovosti:    

1. Počet nezaměstnaných (index) 

2. Počet trestných činů (index) 

3. Objem vyplacený sociálních dávek (index) 

 
Pozn.: index=počet/10 tis.obyvatel 

Pořadí územních jednotek je sestavováno podle součtu uvedených indexů. 

 



 
 
Územní jednotky (okresy) kraje dle rizikovosti 
      zpracováno dle údajů MV 

 

 

Okres Index 
kriminality 

Index 
počtu 
vyplacených 
sociálních 
dávek 

Index 
nezaměstnanosti 

Výsledné pořadí dle 
rizikovosti 

Cheb 2. 3. 3. 3. 

Sokolov 3. 1. 1. 1. 

Karlovy 
Vary 

1. 2. 2. 2. 



Přehled rizikových okresů dle faktorů rizikovosti 

      zdroj: Ministerstvo vnitra ČR 



 
  Pořadí krajů dle rizikovosti   

 zpracováno dle údajů MV    

 

 Kraj 
počet 

obyvatel 
index 

nezaměstnanosti 

index počtu 
vyplacených 

soc dávek 

index 
kriminali

ty 
součet 

1 Ústecký kraj 836 045 741 3 212 279 4 232 

2 Moravskoslezský kraj 1 243 220 666 1 954 258 2 879 

3 Olomoucký kraj 641 681 656 1 628 160 2 443 

4 Jihomoravský kraj 1 154 654 601 1 599  196 2 395 

5 Plzeňský kraj 572 045 477 1 650 185 2 312 

6 Středočeský kraj 264 978  433 1 378 241 2 052 

7 Karlovarský kraj 307 444 648 1 032 191 1 871 

8 Jihočeský kraj 638 706 463 1 206 180 1 848 

9 Liberecký kraj 439 942 583 917 244 1 744 

10 Zlínský kraj 590 361 566 901 113 1 579 

11 Pardubický kraj 517 164 529 711 125 1 365 

12 Královéhradecký kraj 554 803 445 608 149 1 202 

13 Kraj Vysočina 514 569 572 457 129 1 158 

14 Praha 1 257 158 266 189 505 959 



Postup při výběru projektů obcí 

 

Kritéria: 

 Rizikovost územních jednotek (obcí, lokalit v obci) 

 Kvalita a účel projektu 

 Kritéria stanovená MV ČR, Odborem prevence 
kriminality 

                         …..výběr provádí pracovní skupina 



Obecné cíle koncepce na období 2012-2015 

 

 Eliminovat rizikové jevy snižováním kriminality a 
omezováním příležitostí k páchání trestné činnosti. 

 Zachovat fungující systém prevence kriminality na 
krajské a lokální úrovni. 

 Podporovat  systém kvalitních programů v kraji a 

    koordinaci participujících subjektů. 

 Posilovat odpovědnost a působnost obcí kraje v 
oblasti   prevence (prevence kriminality a sociální 
prevence). 

 

 

 



Typy projektů, které budou v období 2012-2015 
podporovány 

1. Sociální prevence – probační a resocializační 
programy, nízkoprahová a poradenská zařízení, 
cílená práce s rizikovou mládeží, multikulturní 
tábory, asistenti prevence kriminality, apod.. 

2. Situační prevence – MKDS, pulty centralizované 
ochrany, oplocení, mříže, ochranné folie, osvětlení 
rizikových míst, zabezpečení bytů, domů a dalších 
objektů, apod.. 

3. Informování občanů – tiskový materiál, semináře, 
přednášky, besedy, apod.. 

 



Děkuji za pozornost 
 

Ing. Bc. Šárka Benešová 

sarka.benesova@kr-karlovarsky.cz 

Tel.:  354 222 575 

      Mobil:   +420 739 604 886 
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