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Úvod

Kriminalita a bezpečnost občanů patří trvale k oblastem, které jsou veřejností vnímány jako 
jedny z nejzávažnějších společenských problémů.

Průzkum veřejného mínění k územnímu plánu a kvalitě života ve městě Olomouci zjistil,
že občané města Olomouce pociťují největší potřebu zlepšení v těchto šesti oblastech: 
bezpečnost (52%), doprava (45,7%), bydlení (43,1%), životní prostředí (40,6%), zdravotnictví 
(38,8%) a sociální služby (34,3%). Předkládaný výzkum neanalyzoval jmenované oblasti 
do detailů. Můžeme se tedy pouze dohadovat o důvodech poměrně vysokých 
bezpečnostních obav občanů. Nevíme, zdali se bezpečnost stává prioritou občanů
na základě osobních zkušeností s kriminalitou, nebo spíše na základě obecnějších nálad
prezentovaných např. médii. Bylo by určitě zajímavé realizovat na pocit bezpečnosti občanů 
ve městě samostatný výzkum. Zejména s ohledem na skutečnost, že i v některých dřívějších 
průzkumech toto téma figuruje na prvním místě1.

Nejefektivnější a nejlevnější metodou k řešení tohoto fenoménu je účinná prevence.
Definice:
Prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika výskytu trestných činů, 
jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost včetně strachu z kriminality. 
Prevence kriminality se snaží působit na různorodé příčiny kriminality. Prosazování práva        
a trestní sankce jsou v této souvislosti ponechávány stranou, navzdory jejich potenciálně 
preventivním účinkům2.

1 Průzkum veřejného mínění k územnímu plánu a kvalitě života ve městě Olomouci, SocioFaktor s.r.o., 2009, 
str.59-60
2 12. Kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici, Salvador, Brazílie, 12. – 19. dubna 2010

.  
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A. DOKUMENTACE SOUČASNÉHO 
STAVU PREVENCE KRIMINALITY

A. DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU PREVENCE 
KRIMINALITY

Statutární město Olomouc bylo jedním z prvních měst, která se zúčastnila přípravy 
a realizace Komplexních součinnostních programů prevence kriminality a sociální patologie 
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na místní úrovni. Reagovalo tak na usnesení vlády č.341 ze dne 15. června 1994, kterým byl 
schválen „Program sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska 
do roku 1996“ a na usnesení vlády č.491 ze dne 25. září 1996, kterým vláda schválila 
„Systém sdružování a vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu na programy 
sociální prevence, prevence kriminality a prevence drogových závislostí“ a „Pravidla 
pro poskytování účelových dotací obcím v rámci Programu sociální prevence a prevence 
kriminality“.
Komplexní součinnostní program prevence kriminality a sociální patologie na místní úrovni 
pod názvem „Naše město“se od roku 1996 stal nedílnou součástí sociální politiky města.
Od roku 2004 statutární město Olomouc realizovalo tento program v inovované podobě 
pod názvem „Program prevence kriminality – PARTNERSTVÍ“. 
V roce 2008 to byl „Městský program prevence kriminality“, uskutečňovaný na základě 
„Strategie prevence kriminality na léta 2008 – 2011“ schválené usnesením vlády České 
republiky ze dne 15. října 2007 č.1150.

Dne 14.prosince 2011 byla usnesením vlády České republiky č. 925/2011 schválena 
Strategie prevence kriminality České republice na léta 2012 až 2015 (dále jen 
„Strategie“), která 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.

Přistoupením statutárního města Olomouce do lokální úrovně, která představuje jeden 
ze základních pilířů systému prevence kriminality v České republice, se statutární město 
Olomouc zavazuje zpracovat Plán preventivních aktivit na léta 2012-2015 (dále jen „Plán“). 

Plán vychází z Metodiky přípravy plánu prevence kriminality obce na léta 2012 – 2015
a navazuje na schválenou Strategii. Tvorba plánu byla do značné míry ovlivněna dříve 
vypracovanou Koncepcí města Olomouce na léta 2009 – 2011.
Plán je členěn do dvou částí – Dokumentace současného stavu prevence kriminality, Plán 
preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 – 2015. 
Plán konkretizuje klíčové oblasti Strategie, které rozvíjí do jednotlivých cílů a současně 
definuje nezbytné aktivity pro naplnění opatření včetně popsané spolupráce, očekávaných 
výstupů a finančních prostředků.

Na vypracování Plánu preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 – 2015
se podílela pracovní skupina složená ze zástupců odborné veřejnosti.
Byli jimi zejména zástupci analytického oddělení Policie ČR správy Olomouckého kraje 
a zástupci analytického oddělení Policie ČR územního odboru Olomouc, kteří se podíleli 
na zpracování analýzy vybraných aspektů kriminality. Dalšími členy pracovní skupiny byli 
zástupci Městské policie Olomouc, odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, 
Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci, Českého statistického úřadu Olomouc 
a Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost. Všichni členové se při kompletaci 
navržených cílů a priorit nového Plánu opírali nejen o své dosavadní zkušenosti, ale 
především o údaje sociálně demografické analýzy, přehledu institucí a vývoje trestné činnosti 
na území města.
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1. Dosavadní výstupy prevence kriminality města

Graf č.1- Projekty Městského programu prevence kriminality v letech 1996 - 2011
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Zdroj: Statutární město Olomouc

Komentář ke grafu č.1
V rámci programů prevence kriminality bylo na území města za období let 1996 – 2011  
realizováno celkem 237 projektů. Z grafu je patrné, že největší podíl představovaly projekty 
sociální prevence. K nejúspěšnějším programům v této oblasti patří:

a) nízkoprahová klubová zařízení pro neorganizovanou mládež,
b) zpřístupnění školních hřišť pro aktivity mimo školní výuku,
c) podpora vzniku Domova pro ženy a matky s dětmi,
d) podpora vzniku Lanového centra Proud, 
e) akreditované programy z oblasti specifické primární prevence, 
f) podpora  projektů Střediska Samaritán pro lidi bez domov,
g) probační program,
h) projekt E-Bezpečí. 

Z pohledu hlubší analýzy a evaluace je důležité přihlížet i k délce trvání jednotlivých projektů, 
která vypovídá o tom, zda se jedná:

a) spíše o jednorázové aktivity reflektující nějakou momentální potřebu, 
b) nebo o kontinuální dlouhodobý preventivní systém akceptující určitou trvalou

poptávku z hlediska prevence kriminality. Takovým příkladem jsou nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež , projekty Střediska Samaritán po lidi bez domova atp.

Zdařilým projektem situační prevence je městský kamerový dohlížecí systém, který obsahuje
20 stacionárních kamer a 4 mobilní kamery a je nepostradatelným pomocníkem při dohledu 
nad veřejným pořádkem. 
Jeho rozmístění na území města je zobrazeno na straně č. 7.



Plán preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 - 2015

7



Plán preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 - 2015

8

Graf č.2 - Finanční náklady na projekty prevence kriminality v letech 1996 – 2010*
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Zdroj: Statutární město Olomouc
* vyúčtování roku 2011 je doposud neuzavřeno

Komentář ke grafu č.2
Finanční náklady na dosavadní realizaci programů prevence kriminality jsou zobrazeny 
v grafu č. 2. Z něho je patrné, že největší podíl představovaly ostatní zdroje, kterými jsou 
vlastní zdroje realizátorů, dotace ministerstev, dotace od sponzorů, evropské zdroje, dotace 
Olomouckého kraje, příspěvky nadací a další. 
Prostředky města vložené do programu prevence kriminality se mu mnohanásobně 
vrací v jiných dotacích (včetně MV ČR), a i když ne přímo do rozpočtu města, tak na 
území města, v jehož rámci jsou jednotlivé programy  realizovány.

Graf č.3

Zdroj: Policie ČR,  územní odbor Olomouc, skupina případových analýz
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Graf č.4
Zdroj: Policie ČR,  územní odbor Olomouc, skupina případových analýz

Komentář ke grafu č. 3 a č. 4
Grafy č. 3 a č. 4  o nápadu trestné činnosti nám částečně odpovídají na možnou hypotézu 
o tom, zda dosavadní aktivity v oblasti prevence znamenaly eliminaci kriminality.
Je zřejmé, že ve skutečnosti o toto nemůže jít, i když to můžeme považovat za „ideální cíl“.
V uvedeném kontextu považuje předkladatel za vhodnější nahradit slovo „prevence slovem 
„kontrola“.
V tomto smyslu by se prevence kriminality mohla týkat pokusů „kontrolovat“ neboli „zvládat“ 
páchání trestné činnosti, a prevence kriminality by mohla být považována za úspěšnou, 
pokud dojde k poklesu kriminality, nebo je-li nárůst kriminality menší, než kdyby k intervenci 
vůbec nedošlo.

2. Analýza vybraných aspektů kriminality za období 20010 – 2011
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Analýza vybraných aspektů kriminality je složena ze dvou částí. První část vychází z údajů  
Policie ČR, územního odboru Olomouc, skupiny případových analýz a druhá část je 
zaměřena na informace Městské policie Olomouc o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti 
a veřejného pořádku  na území města Olomouce za rok 2011.

2.1. Údaje Policie ČR, územního odboru Olomouc, skupiny případových analýz

Nápad trestné činnosti a objasněnosti podle trestných činů v letech 2010/2011, Olomouc
2010

(nápad/
objasněno)

2011
(nápad/

objasněno)

Změna 
v nápadu TČ
v procentech

2010/2011

Změna 
v objasněnosti* 

TČ 
v procentech

2010/2011
Celková TČ 4239 / 1597 4091 / 1465 -8 -2
Obecná TČ 3304 / 894 3320 / 955 +5 +2
Násilná TČ celkem 289 / 170 232 / 138 -20 0
Vražda 2 / 2 1 / 1 N N

Loupež 94 / 23 70 / 25 -26 +12

Úmyslné ublížení na zdraví 68 / 43 73 / 49 -7 +4

Mravnostní TČ celkem 22 / 12 23 / 14 -4 +6

Znásilnění 10 / 6 6 / 4 -4 +6

Pohlavní zneužívání celkem 6 / 2 7 / 3 -40 +10

Majetková TČ celkem 2742 / 551 2778 / 614 +1 +2

Krádež vloupáním 679 / 89 634 / 99 -6 +3

Vl. obchody + výkladní skříně 53 / 7 35 / 7 -34 +7

Vl. rest., jídelny, apod. 47 / 6 35 / 7 -12 +7

Vl. do bytů a rod. domů 76 / 17 52 / 12 -24 +1

Vl. do chat 8 / 1 3 / 0 -26 -13

Vl. do ostatních objektů 442 / 44 469 / 65 +6  +1

Krádež prostá 1739 / 377 1814 / 416 +4 +1

Kapesní 217 / 17 229 / 16 +5 -1

Odcizených motorových 
vozidel celkem

169 / 12 177 / 26 +5 +8

Věcí z auta  548 / 31 620 / 28 +11 -1
Jízdní kola 150 / 14 126 / 18 -16 +5
Ohrožování mravní výchovy 
dětí a mládeže

11 / 6 6 / 6 -45 +44

Kriminalita spojená s drogami 26 / 23 27 / 21 +8 -11
Požáry a výbuchy 22 / 3 24 / 0 +8 -14
TČ na úseku dopravy 84 / 64 98 / 79 +14 +5
Interetnické konflikty 2 / 0 1 / 0 N N
Ostatní TČ celkem 251 / 161 287 / 189 +13 -24
Hospodářská TČ celkem 544  / 356 346 / 147 -36 -23
Tabulka č. 1
Zdroj: Policie ČR, územní odbor Olomouc, skupina případových analýz
Legenda: TČ = trestná činnost

* ) rozdíl (2011 - 2010)  poměru objasněnosti k nápadu TČ
N - příliš malá četnost, nelze hodnotit změnu

Index kriminality a podíl majetkové a násilné trestné činnosti v letech 2010/2011, Olomouc
2010 2011

Index nápadu TČ 423 409
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Podíl majetkové TČ v % 65 68

Podíl násilné TČ v % 7 6

Tabulka č. 2
Zdroj: Policie ČR, územní odbor Olomouc, skupina případových analýz
Legenda: Index nápadu TČ = celkový nápad trestné činnosti x 10 000 / počet obyvatel obce

Komentář k tabulkám č. 1 a č. 2:
Celkový nápad (výskyt) trestných činů ve městě Olomouci v roce 2011 poklesl ve srovnání 
s rokem 2010 o 8%, při současném snížení objasněnosti nápadu trestné činnosti o 2%. Je 
pozitivní, že nápad nejzávažnější trestné činnosti (vraždy, ublížení na zdraví, loupeže, 
znásilnění ve všech jednotlivých druzích významně poklesl, i když u méně četných trestných 
činů může jít spíše o náhodné kolísání, než o trend.

Nejvýznamnější nárůsty můžeme pozorovat u některých druhů majetkové trestné činnosti -
zejména vloupání do automobilů, krádeží motorových vozidel nebo kapesních krádeží.
Z hlediska jednotlivých druhů trestných činů zvýšení nápadu trestné činnosti se projevilo
u majetkové trestné činnosti celkově, zejména u krádeží věcí z aut. Naopak, snížení nápadu 
trestné činnosti nastalo u násilné trestné činnosti.

Za další výrazně pozitivní trend můžeme považovat výrazné snížení počtu vloupání do bytů 
a rodinných domů, lze to interpretovat jako důsledek větší odpovědnosti občanů při zajištění 
bezpečnosti svých obydlí.

Podíl majetkové trestné činnosti na celkovém nápadu trestné činnosti se zvýšil o 3% 
a představuje nyní 68% z veškeré trestné činnosti.
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Složení pachatelů trestné činnosti v letech 2010/2011, Olomouc

2010 2011

Stíháno, vyšetřováno osob 
celkem

1393 1392

Recidivisté 768 739

Věk 0-14 let 13 15

Věk 15-18 let 33 31

Věk 18 a více let 1347 1346

Tabulka č.3
Zdroj: Policie ČR, územní odbor Olomouc, skupina případových analýz

Komentář k tabulce č. 3:
Celkový počet pachatelů trestné činnosti zůstal v roce 2011 na úrovni roku 2010. 
Ve složení pachatelů trestné činnosti nastal v kategorii recidivistů pokles o celkem 29 osob, 
tudíž musel stejnou měrou vzrůst počet prvopachatelů. Z pohledu věkového složení 
pachatelů trestné činnosti se mírně zvýšil jejich počet u věkové kategorie 0-14 let (o 2 
osoby), naopak se mírně snížil počet pachatelů ve věkové kategorii 15 - 18 let (o 2 osoby). 

Struktura přestupků evidovaných Policií ČR v letech 2010/2011, Olomouc
Přestupky – absolutní 

počet
Index na 10 tis. obyvatelDRUH

2010 2011 změna 
proti 
roku 
2010

2010 2011 změna 
indexu

(procenta)

Evidovaných přestupků celkem 10 179 9 972 -207 1018 997 -2
Proti veřejnému pořádku 154 140 -14 15 14 -9
Proti občanskému soužití 1 019 923 -96 102 92 -10
Proti majetku 2 723 2 745 +22 272 275 +1
Na úseku ochrany před alkoholismem 
a jinými toxikomaniemi

30 23 -7 3 2 - 23

Tabulka č. 4
Zdroj: Policie ČR, územní odbor Olomouc, skupina případových analýz

Komentář k tabulce č. 4:
U všech evidovaných druhů přestupků došlo ve srovnání s předchozím rokem 2010 
k poklesu, vyjma přestupků proti majetku.
Vzhledem k vysokému počtu případů lze za nejvýznamnější považovat snížení výskytu 
přestupků proti občanskému soužití o 10%. 

Počet přestupků a trestných činů (více jak 20 případů) dle jednotlivých ulic 
v letech 2009-2011, Olomouc
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 Ulice 2009 2010 2011

1. máje 45 35 24
17. listopadu 66 64 61
Brněnská 79 65 56
Březinova 27 22 27
Černá cesta 60 77 57
Dobrovského 31 33 20
Foerstrova 63 68 63
Havlíčkova 23 21 22
Heyrovského 44 50 42
Hněvotínská 41 50 55
Holická 82 75 103
Hraniční 39 26 44
Hynaisova 49 60 43
I. P. Pavlova 109 94 76
Jeremenkova 239 198 202
Jílová 40 28 33
Kafkova 140 104 148
Kateřinská 30 32 32
Kmochova 35 49 61
Komenského 56 129 84
Lazecká 76 74 88
Litovelská 32 30 35
Masarykova 93 85 71
Na Střelnici 52 35 31
Náves Svobody 28 25 36
Palackého 38 41 44
Pasteurova 56 53 51
Pavelčákova 32 28 37
Polská 55 68 38
Pražská 202 141 141
Riegrova 106 98 88
Rooseveltova 83 98 86
Schweitzerova 71 69 72
Sladkovského 24 44 41
Sokolská 47 39 42
Stiborova 37 53 42
Stupkova 24 22 26
Štursova 98 88 91
Tovární 47 64 52
Trnkova 41 45 60
tř. Kosmonautů 117 97 143
tř. Míru 87 93 80
tř. Spojenců 21 23 26
tř. Svobody 207 205 219
tř. Svornosti 45 66 53
U Cukrovaru 40 31 55
U Kovárny 43 28 25
Tabulka č. 5
Zdroj: Policie ČR, územní odbor Olomouc, skupina případových analýz

Komentář k tabulce č. 5
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Nejvíce zatíženou ulicí z hlediska počtu přestupků a trestných činů v letech 2009 – 2011 jsou 
ulice – Jeremenkova, tř. Svobody, Pražská, Kafkova. V těchto ulicích dosáhl počet přestupků 
a trestných činů v letech 2009 – 2011 průměrné hodnoty  179 událostí za rok.

Struktura obětí domácího násilí v letech 2010/2011, Olomouc

Rok Děti (0 - 18) Ženy Osoby starší 65
let 

Celkem 

2010 2 24 3 31 
2011 2 11 1 14 
Tabulka č. 6
Zdroj: Policie ČR, územní odbor Olomouc, skupina případových analýz

Komentář k tabulce č. 6
V roce 2011 se počet obětí domácího násilí v Olomouci snížil o více jak o polovinu celkového 
počtu roku 2010. Početně nejvíce zastoupenou kategorií zůstávají ženy. 

2.2. Informace Městské policie Olomouc o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti 
a veřejného pořádku

Výsledky činnosti Městské policie Olomouc za rok 2011 ve srovnání s předchozími lety

2008 2009 2010 2011
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PŘEHLED O CELKOVÉM POČTU UDÁLOSTÍ 38 366 38 869 44 892 53 995

z toho řešených přestupků 32 405 31 299 37 012 45 231
z toho počet domluv 16 739 18 532 21 301 27 932
z toho řešeno blokově 10 398 10 607 12 608 14 760
uložené blokové pokuty v Kč 5 078 500 4 446 020 5 362 900 6 316 600
výše průměrné pokuty v Kč 488 419 425 428

PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PŘESTUPKŮ

   vyhlášky 6% 12% 4% 3%

   přestupky 94% 88% 96% 97%
ZPŮSOBY ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ
   domluva 52% 59% 58% 62%
   bloková pokuta 29% 31% 31% 30%
   bloková pokuta na místě nezaplacená 3% 3% 3% 3%
   oznámení správnímu orgánu 15% 7% 8% 5%
   jiné opatření 2% 0,3% 0,0% 0,2%

PODÍL PŘESTUPKŮ NA ÚSEKU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A DOPRAVY

   doprava 59% 70% 67% 65%
   ostatní 41% 30% 33% 35%

ODCHYTY ZVÍŘAT

počet zvířat odchycených a převezených                               
do útulku 

443 494 493 509

   poraněné či uhynulé zvíře 47 15 36 68

PŘEHLED PŘEDANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ 

podezření z TČ 264 267 286 317
počet zadržených pachatelů TČ 191 197 192 224

POČTY ASISTENCÍ REVIZORŮ DPMO 671 1080 671 521
POČTY POUŽITÍ DONUCOVACÍCH 
PROSTŘEDKŮ

50 48 37 47

POČTY ŘEŠENÍ NEPOVOLENÉHO 
PLAKÁTOVÁNÍ

2 680 928 1 821 920

POČTY ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ MAJITELŮ PSŮ 900 1038 1 473 1 399
POČET PŘEDVEDENÝCH OSOB
(VČETNĚ  HLEDANÝCH A 
POHŘEŠOVANÝCH )

117 101 133 278

POČET NALEZENÝCH ODCIZENÝCH 
VOZIDEL

3 2 3 2

POČTY PŘILOŽENÝCH BLOKOVACÍCH 
ZAŘÍZENÍ

5 792 6 272 6 729 6 961

POČTY ODESLANÝCH BODOVÝCH 
PŘESTUPKŮ                   

1 547 916 1 496 2 829

POČTY MĚŘENÍ RYCHLOSTI 711 126 450 461

bloková pokuta 583 53 345 326
bloková pokuta na místě nezaplacena 37 52 22 23
oznámení správnímu orgánu 91 21 83 112

CELKEM V KČ 620 000 105 000 367 000 341200
POČTY AKCÍ                              1 391 1 211 599 421

počet přítomných strážníků       4 072 3 832 2 797 1 812
Tabulka č. 7
Zdroj: Městská policie Olomouc

Komentář k tabulce č. 7:
Celkový počet řešených událostí vykazuje od roku 2008 trvalý nárůst. V roce 2011 se jedná 
již o 53 995 řešených událostí. Velký podíl na tomto nárůstu má počet řešených dopravních 
přestupků - i v souhrnném hodnocení přestupků zůstává nadále vyšší podíl řešených 
dopravních přestupků (65,37%) vůči přestupkům na úseku veřejného pořádku (34,63%). 
Ve srovnání s předchozími lety vzrostl i počet odchytů zvířat a počet řešených přestupků 
majitelů psů.
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Způsob řešení přestupků byl adekvátní závažnosti jednotlivých událostí, z pohledu prevence 
je pozitivním zjištěním vzrůstající trend řešení přestupků domluvou.

V oblasti dopravy byly realizovány pravidelné kontrolní akce zaměřené na měření rychlosti 
vozidel, a to výhradně v úsecích, kde jsou školy, předškolní zařízení, či zařízení sociálních 
služeb pro seniory. Jedná se o místa, kde se pohybuje větší počet chodců, kteří jsou 
potenciálně ohroženi rychle jedoucími motorovými vozidly.

Přestupky na úseku veřejného pořádku v roce 2011/2010
přestupky – absolutní 

počet
Index na 10 tis. obyvatelDRUH

2010 2011 změna 
proti 
roku 
2010

2010 2011 změna 
indexu

(procenta)

Evidovaných přestupků celkem 37 096 45 234 + 8 138 3709 4521 +18
Proti veřejnému pořádku 8 985 12 077 + 3 092 896 1207 +26
Proti občanskému soužití 143 217 + 74 14 22 +34
Proti majetku 1 476 1 512 + 36 147 151 +2
Na úseku ochrany před alkoholismem a 
jinými toxikomaniemi

751 892 + 141 75 89 +16

Tabulka č.8
Zdroj: Městská policie Olomouc

Komentář k tabulce č. 8:
Celkový počet řešených přestupků na úseku veřejného pořádku se v roce 2011 výrazně 
zvýšil, nejvyšší podíl přestupků je v souvislosti se znečišťováním veřejného prostranství, 
vandalismu a negativních projevů osob bez přístřeší. 
V návaznosti na tyto problémy byla připravována a posléze přijata obecně závazná vyhláška 
SMOl o zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích. Vzhledem 
k tomu, že schválená vyhláška nabyla účinnosti 1. 1. 2012, bude možné zhodnotit její dopad 
na oblast veřejného pořádku až v příštím roce.
Za účelem sjednocení přístupu a zlepšení komunikace při řešení problematiky osob bez 
přístřeší byly Charitou Olomouc realizovány kurzy pro strážníky MPO a příslušníky Policie 
ČR. Tato aktivita bude pokračovat i v následujícím období.
Z hlediska prevence je důležitým faktorem při dohledu nad veřejným pořádkem Městský 
kamerový dohlížecí systém. V roce 2011 bylo z dotace poskytnuté v rámci Městského 
programu prevence kriminality pořízeno klimatizované úložiště dat nahrávaných městskými 
kamerami.
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3. Analýza vybraných sociálně – demografických aspektů

Analýza vybraných sociálně – demografických aspektů poskytuje údaje o počtu obyvatel, 
o vývoji nezaměstnanosti a o trendu v poskytování sociálních dávek závislých na výši příjmu.
Tyto údaje souvisí s potenciální kriminalitou zejména majetkovou a dalším protiprávním 
jednáním, na základě nich lze předvídat možné trendy ve výskytu trestné činnosti pro příští 
období.

3.1.  Počet a věkové složení obyvatel města Olomouce

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 – 2011
rok Počet obyvatel rok Počet obyvatel

1996 105 990 2004 100 752
1997 104 380 2005 100 381
1998 103 372 2006 100 168
1999 103 015 2007 100 373
2000 102 702 2008 100 373
2001 102 246 2009 100 362
2002 101 624 2010 100 233
2003 101 268 2011

1
100 043

Tabulka č.1
Zdroj: Český statistický úřad, Olomouc

1
) údaj ze sčítání lidu, domů a bytů 2011 – předběžné výsledky

Vývoj počtu obyvatel dle věkových kategorií v letech 2009 – 2011

Věková skupina rok 2009 rok 2010 rok 2011
1

0-14 13 321 13 539 13 606

15 – 64 70 753 70 192 69 652

65+ 16 288 16 502 16 785

Celkem 100 362 100 233 100 043

Tabulka č.2
Zdroj: Český statistický úřad, Olomouc

1
) údaj ze sčítání lidu, domů a bytů 2011 – předběžné výsledky

Komentář k tabulce č. 1 a č. 2:
Z údajů je zřejmý trvalý trend poklesu celkového počtu obyvatel, což by mohlo 
do budoucna znamenat, v souvislosti s poklesem počtu obyvatel města pod hranici 100 tisíc 
osob, zánik postavení města jako „statutárního“. Pro zvýšení počtu obyvatel je důležité 
vytvořit jednak podmínky pro mladé rodiny, ale také realizovat opatření pro zvýšení 
zaměstnanosti pro udržení populace v produktivním věku.
Z hlediska věkové struktury zaznamenáváme trvalý nárůst počtu obyvatel ve věkové 
kategorii 65-ti let a více, což je obecný trend v ČR. Pozitivním demografickým ukazatelem je 
nárůst počtu obyvatel ve věkové kategorii 0 - 14 let, ovšem za předpokladu, že příslušníci 
této věkové kategorie zůstanou součástí dospělé populace města.
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3.2.  Zaměstnanost ve městě Olomouci

Počet nezaměstnaných v letech 2010 – 2011 - Olomouc
nezaměstnanost Index na 10 tis. obyvatel

2010 2011 změna 
proti 
roku 
2010

2010 2011 změna 
indexu

(procenta)

Počet nezaměstnaných - Olomouc 5 593 5 264 -329 559 526 -6
Počet uchazečů na 1 pracovní místo 20,6 29,7 +9,1 - - -
Počet nezaměstnaných (%) 10,0 9,4 -0,6 - - -
Tabulka č.3
Zdroj: Úřad práce ČR, krajská pobočka Olomouc 

Komentář k tabulce č. 3:
Celkový počet nezaměstnaných ve městě Olomouci v roce 2011, ve srovnání s rokem 2010, 
poklesl, a to o 329 osob. Toto číslo je však třeba vnímat v kontextu s úbytkem ekonomicky 
aktivních osob, nelze jej interpretovat pouze pozitivně.
Výrazně se zvýšil počet uchazečů na jedno pracovní místo, z 20 na téměř 30 osob. To může, 
kromě jiného, znamenat zvýšený tlak na psychiku nezaměstnaných.

3.3. Sociální dávky

Počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu v letech 2011/2010 v Olomouci
Vyplacené sociální dávky 

závislé na výši příjmu
Index na 10 tis. obyvatel

2010 2011 změna 
proti 
roku 
2010

2010 2011 změna 
indexu

(procenta)

Dávky pomoci v hmotné nouzi: 

Příspěvek na živobytí 1164 1510 +346 116 151 +23
Doplatek na bydlení 244 348 +104 24 35 +30
Mimořádná okamžitá pomoc 276 486 +210 28 49 +21
Dávky státní sociální podpory:
Sociální příplatek 2055 257 -1798 205 26 -87
Příspěvek na bydlení 2048 3501 +1453 204 350 +41
Tabulka č.4
Zdroj: Úřad práce ČR, krajská pobočka Olomouc, Magistrát města Olomouce – odbor sociálních věcí

Komentář k tabulce č. 4:
U všech sociálních dávek došlo v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 k výraznému nárůstu. 
Výjimku představuje pouze sociální příplatek, kdy došlo ke snížení počtu vyplacených dávek 
z důvodu legislativních změn. Od 1. 1. 2011 mají na sociální přípatek nárok pouze ty rodiny, 
kde rodiče pečují alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, 
dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, nebo je-li 
alespoň jeden z rodičů dlouhodobě těžce zdravotně postižený.

3.4. Sociálně vyloučené lokality
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Po roce 1990 docházelo k sestěhování romských rodin do okrajových částí města, kde tvoří 
část obyvatelstva ve dvou sociálně vyloučených lokalitách:

a) dům Přichystalova 70, Olomouc - Nový Svět, z původně 300 obyvatel zůstalo pouze 
161 obyvatel. Aktuálně probíhá ještě 12 žalob na vyklizení bytu. Lidé se postupně 
přesouvají do podnájmů různě po městě – zejména k nádraží, na ubytovny (Hotelový 
dům), případně k rodině. Nájemníci mají problém s placením nájemného, s udržením 
pořádku v domě a v bezprostředním okolí.

b) Holická 51 (holobyty), z původně 120 obyvatel zůstalo pouze 60 obyvatel. Nájemníci 
mají problém s udržením pořádku v domě a v bezprostředním okolí. Nepořádek byl 
častým předmětem kritiky občanů města.  

Od roku 2011 probíhá realizace projektu „Vytvoření a podpora lokálního partnerství 
pro sociálně-vyloučenou lokalitu Přichystalova - Holická“. Projekt vzešel ze skupinové 
diskuse partnerů a dalších významných subjektů z oblasti sociální integrace, kteří deklarovali 
potřebu zkvalitnit poskytované sociální služby a hledat komplexnější řešení, které by 
vycházelo z koordinovaného postupu všech zainteresovaných organizací. Takto se zrodila 
představa
o založení „místního partnerství“, formalizované spolupráce subjektů na poli sociální 
integrace.

4. Institucionální analýza

Rámcově lze konstatovat, že na území města Olomouce je rozsáhlé pokrytí preventivních 
služeb a organizací, které se v jakékoli podobě mohou na preventivních činnostech podílet. 
A to jak z pohledu primární prevence (jsou zde Pedagogicko-psychologická poradna
Olomouckého kraje, občanské poradny, neziskové organizace zabývající se specifickou 
primární prevencí apod.), tak i z pohledu sekundární prevence (policie, orgány sociálně-
právní ochrany, azylové domy, zařízení pro prevenci a léčbu závislostí apod.) nebo terciární 
prevence (Probační a mediační služba ČR), vězeňská zařízení, pomoc obětem trestné 
činnosti, občanská sdružení zabývající se postpenitenciární péčí pod.).
Následující přehled je pouze orientační, protože aktivity jednotlivých institucí představují 
dynamický proces, který je proměnlivý v čase  a také v obsahovém zaměření poskytovaných 
služeb. 
Jiné členění poskytovatelů preventivních aktivit na území města nabízí "Katalog 
poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci" 
na www.olomouc.eu/kpss/, který je rovněž průběžně aktualizován jako součást komunitního 
plánování sociálních služeb na území města.

4.1 Státní organizace 

Krajský úřad Odbor sociálních věcí - poskytuje poradenství
o službách sociální prevence  
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v Olomouckém kraji

- činnost krajského 
manažera prevence kriminality

Odbor školství, mládeže a 
tělovýchovy 

 prevence sociálně 
patologických jevů na školách 
a školských zařízeních 
prostřednictvím krajského 
koordinátora prevence sociálně-
patologických jevů.

Pedagogicko-psychologická 
poradna Olomouckého kraje 

 zajišťuje školám 
poradenství a spolupráci 
při prevenci, identifikaci 
a ošetření výskytu sociálně 
patologických jevů 
prostřednictvím individuální 
práce s dítětem a jeho rodiči. 
Pomáhá včasnou diagnostikou, 
krizovou intervencí a 
doporučením vhodných 
výchovných postupů.

Dětský domov Olomouc  vykonává soudem 
uloženou ústavní výchovu u dětí 
a mládeže

Dům dětí a mládeže  nabízí volnočasové
aktivity, víkendové 
a prázdninové pobyty 
pro děti a mládež, soutěže 
a akce celorepublikového 
dosahu, průběžné vzdělávání 
pedagogických pracovníků

Informační centrum pro 
mládež 

 poskytuje databáze 
informací z oblastí práce, 
volnočasových aktivit, akcí, 
soutěží, cestování, prevence 
sociálně-patologických jevů, 
sociálních věcí

Olomouckého kraje

Středisko sociální 
prevence Olomouc 

 je zařízením pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc. 
Organizace zajišťuje krizovou 
pomoc, telefonickou krizovou 
pomoc, preventivní pobyty, 
výchovně-rekreační tábory, 
sociálně-aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi. V jeho 
prostorách je intervenční 
centrum pro osoby ohrožené 
domácím násilím. Poskytuje 
odborné sociální poradenství -  
síť poraden pro rodiny 
Olomouckého kraje.

Magistrát města 
Olomouce

Odbor sociálních věcí
Domov pro ženy a matky 
s dětmi 

- poskytuje krátkodobé 
ubytování pro ženy a matky 
s nezletilými dětmi 
a pro těhotné ženy starší 18-ti 
let, které se ocitly v mimořádně 
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Terénní sociální práce 

Orgán sociálně právní 
ochrany dětí – OSPOD 

Oddělení  sociální prevence.

obtížné životní situaci. Dále 
nabízí obecné a speciální 
poradenství, služby sociální 
intervence, zprostředkování 
kontaktu s odborníky

- nabízí poradenství, s cílem 
zabránit sociálnímu vyloučení 
osob v jejich přirozeném 
sociálním prostředí.

- uskutečňuje výkon 
sociálně právní ochrany dětí a 
mládeže, sociálně právní 
poradenství, sociální práci 
s problémovými rodinami, 

skupinami nebo jednotlivci.

- zajišťuje m.j. sociální 
prevenci formou konzultací 
s pedagogickými pracovníky 
školských zařízení, realizaci 
programů pro základní a střední 
školy v oblasti právního vědomí 
a prevence sociálně-
patologických jevů. Řídí 
a koordinuje projekt „SYSTĚM 
VČASNÉ INTERVENCE“. 
Zajišťuje koordinaci poskytování 
služeb a odborného sociálního 
poradenství osobám ohroženým 
sociálním vyloučením z důvodu 
předchozí ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo výkonu 
trestu, jejichž způsob života 
může vést ke konfliktu 
se společností.

Městská policie Olomouc - realizuje přednášky pro žáky 
základních škol z oblasti 
prevence kriminality, dopravní 
výchovy, osobní  bezpečnosti a 
další osvětové a prezentační 
akce včetně propagačních 
materiálů. Kromě toho je 
realizátorem samostatných 
projektů, které jsou součástí 
programů prevence kriminality 
města od roku 1996.

Policie ČR, územní 
odbor Olomouc

Preventivně informační 
skupina

- realizuje programy a besedy 
pro žáky základních škol na 
téma práce policie, bezpečnosti 
dětí, trestné činnosti mládeže 
apod. Kromě toho je 
realizátorem samostatných 
projektů, které jsou součástí 
programů prevence kriminality 
města od roku 1996.

Základní  a střední školy - uskutečňují dle možností 
a v souladu se zákonem 
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minimální preventivní program

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

- Zřizovatelem je Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy. Jde o školské 
zařízení pro výkon ústavní či 
ochranné výchovy pro děti, 
které nemají ukončenou 
povinnou školní docházku.

4.2. Nestátní organizace 

Bílý kruh bezpečí, o.s. - je občanským sdružením, které nabízí právní a 
psychologické poradenství obětem trestné 
činnosti, přednáškovou činnost v rámci prevence 
páchání trestné činnosti zejména 
na rizikových skupinách obyvatelstva jako jsou 

děti, ženy, senioři.
Centrum pro rodinný život, o.s. - je občanským sdružením, které zahrnuje 

rodinnou poradnu, mateřské centrum pro matky 
na rodičovské dovolené, klub pro ženy v obtížné 
situaci, poradenskou činnost, pobyty 
pro rodiny, seniory.

Člověk v tísni, o.p.s.
.

- je obecně prospěšnou společností s programy 
sociální integrace, terénní sociální práce 
a právního poradenství

Fond ohrožených dětí – pobočka 
Olomouc, o.s.

- je občanským sdružením, které poskytuje:
psychologické poradenství a krizovou intervenci, 
sociální poradenství, vyhledávání dětí, na něž se 
zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí, 
pořádání přednášek a kurzů, 
pomoc rodičům při řešení výchovných nebo 
jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě, asistenci u předávání kontaktů dětí 
s rodiči, mediaci rodinných problémů.

Charita Olomouc - je  církevní organizací, která poskytuje několik 
služeb v oblasti prevence-školka Khamoro je 
zaměřena na předškolní přípravu romských 
a sociálně znevýhodněných dětí, komunitní 
centrum Khamoro je nízkoprahovým zařízením 
pro děti a mládež a orientuje se na  doučování 
dětí, kulturní a volnočasové aktivity,poradna 
poskytuje sociální poradenství se zaměřením na 
rodinnou a bytovou problematiku, pracovně -
právní a mezilidské vztahy, Středisko Samaritán 
pro lidi bez domova realizuje preventivní aktivity 
v oblasti bezdomovectví

Internet Poradna, o.s.  je občanským sdružením, které nabízí 

poradenství prostřednictvím internetu.

ISIS – občanské sdružení pro pomoc 
náhradním rodinám 
.

 poskytuje pomoc dětem žijícím mimo 
vlastní rodinu, zaměřuje se na prevenci problémů 
náhradních rodin a mladých dospělých 
z náhradních rodin

JIKA - Olomoucké dobrovolnické 
centrum, o.s.

 je občanským sdružením, které nabízí 
výkon dobrovolnické služby pro osoby 
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v přechodné či dlouhodobé krizi formou osobní 
asistence, volnočasových aktivit a  poradenství.

P-centrum Olomouc, o.s.  je občanským sdružením, které realizuje 
komplexní preventivní program pro děti
 a mládež založený na principu prožitkové 
pedagogiky. Prostřednictvím aktivit Rodinného 
centra U Mloka nabízí pomoc rodinám s dětmi 
ve věku od 6 do 15 let na území města s cílem 
sanace rodin ohrožených sociálním vyloučením. 

Sdružení D , o.s.  je občanským sdružením, které uskutečňuje 
interaktivní zážitkové programy pro žáky a
 studenty základních a středních škol, a to 
formou hraných příběhů zaměřených na oblast
závislostí a šikany.

Sdružení Podané ruce, o.s.  je občanským sdružením, které nabízí 
službyterénního programu a nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež s názvem KudyKam.

Sdružení Pro Vás  je občanským sdružením, které se 
zaměřuje na děti, mládež, rodiny a lidi v nouzi, 
prevenci sociálně patologických jevů, využívání 
volného času dětí a mládeže, podchycení 
rizikových skupin, pomoc v obtížných životních 
situacích., poskytování sociálních služeb a 
odborného poradenství a provozuje 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
s názvem Klub Zóna

4.3.  Údaje orgánů sociálně právní ochrany dětí – OSPOD

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Olomouce, tedy oddělení sociální  
prevence a oddělení péče o rodinu a děti, odboru sociálních věcí provádí výkon sociálně-
právní ochrany na území obce s rozšířenou působností. Poskytováním sociálně-právní 
ochrany pracovníky příslušného OSPOD se rozumí zejména:

a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a další.

Kriminalita páchaná mládeží se řadí do oblasti obecné kriminality. Nejvyšší procento tvoří 
majetková trestná činnost, a to jak u dětí, tak i u mladistvých pachatelů. Děti vykazují 
nejvýraznější účast na krádežích prostých a krádežích vloupáním. 
             
Nezletilí páchají trestnou činnost ve větším procentu v partě, společně s mladistvými, 
přičemž jsou motivováni vidinou finančního zisku, dobrodružstvím, či protizákonným 
jednáním. Recidiva kriminálního jednání se objevuje u nezletilých pachatelů minoritních 
skupin, rovněž u dětí vyrůstajících v kritických sociálních podmínkách, ale není ojedinělé 
také u materiálně dobře situovaných rodin.
U mladistvých pachatelů jsou rovněž nejpočetnější skupinou kriminální činy majetkového 
charakteru. 

Podíl nezletilých a mladistvých na páchání trestné činnosti v letech 2008 – 11/2011
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Kategorie/ 
rok 

2008 2009 2010   11/2011

nezletilí 31 45 32 23

mladiství 144 117 84 86

celkem 175 162 116 109

Tabulka č.1
Zdroj: Policie ČR 
                                                      

Trestnou činností mladistvých a nezletilých pachatelů se zabývá soud, který, dle zákona 
č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech 
mládeže, ve znění pozdějších předpisů, po projednání jednotlivých skutků přijímá adekvátní 
opatření, jež mají výchovně působit na mládež.

Návrhy  na uložení opatření nezletilým dle zákona č. 218/2003 Sb. v letech 2008 -2011
2008      2009 2010 2011

Činy jinak trestné, počet návrhů 52 35 36 32

Tabulka č .2
Zdroj: Statistika Okresního soudu Olomouc

Obžaloby týkající se trestné činnosti mladistvých v letech 2008-2011
2008      2009 2010 2011

  Trestná činnost mladistvých   65 47 30 45

Tabulka č. 3
Zdroj: Statistika Okresního soudu Olomouc

Nezletilí se nejčastěji dopouštějí trestného činu (jednání jinak trestného) krádeže, 
poškozování cizí věci a úmyslného ublížení na zdraví. Mladiství se rovněž nejčastěji 
dopouštějí trestného činu krádeže, za kterými následuje výtržnictví a poškozování cizí věci. 

Dalším subjektem, který se zabývá problematikou protiprávního jednání nezletilých, je již 
v úvodu zmiňované oddělení sociální prevence a  oddělení péče o rodinu a děti odboru 
sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, která navazují kontakty s mládeží 
s patologickými projevy chování a která vykonávají v souladu s platnou legislativou výkon 
sociálně-právní ochrany dětí.

Počet klientů kurátorů pro mládež Magistrátu města Olomouce v letech 2008 - 2010

2008 2009 2010
nezletilí 198 176 203

mladiství 284 286 264

celkem 482 462 467

Tabulka č. 4
Zdroj: statistika OSPOD Magistrátu města Olomouce    

Klientem kurátora pro mládež se stává dítě či mladistvý, který vykazuje ve svém chování 
a jednání různé rozpory s běžně respektovanými společenskými a morálními normami, 
případně i se zákonem. 

Kurátor pro mládež v rámci výkonu sociálně-právní ochrany pracuje s dětmi a mladistvými, 
kteří vykazují různorodé výchovné problémy (záškoláctví, toulky a útěky z domu, 
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nerespektování výchovných autorit, agresivní projevy, experimentování s návykovými 
látkami, prostituci, zahálčivý způsob života), ale i trestnou činnost a páchání  přestupků. 

 Počet klientů s výchovnými problémy kurátorů pro mládež Magistrátu města Olomouc v letech 
2008 – 2010

2008 2009 2010
nezletilí 103 121 151
mladiství 88 62 85
celkem 191 183 236
Tabulka č. 5
Zdroj: statistika OSPOD Magistrátu města Olomouce    
   

Z uvedených údajů vyplývá, že v dlouhodobějším horizontu se výchovných problémů častěji 
dopouštějí nezletilí.  

Kriminalita páchaná na mládeži představuje sice kvantitativně nevelký podíl na odhalené 
celkové trestné činnosti, vyznačuje se však vysokou společenskou nebezpečností. Bez 
povšimnutí by nemělo zůstat, že kriminalita páchaná na mládeži způsobuje následky, které 
mohou mít krátkodobý, ale i dlouhodobý negativní vliv na zdravý vývoj poškozených dětí. Jde 
zejména o vystavování dětí nouzi, ohrožení, strachu a o nebezpečí návyku k násilnému, také 
sexuálně motivovanému kriminálnímu chování, k alkoholismu, drogovým závislostem 

Specifickou kategorií jsou pachatelé trestného činu zanedbání povinné výživy, které lze 
charakterizovat jako osoby pocházející převážně z rodin s nižší sociální a kulturní úrovní, 
jejichž hierarchie hodnot a životní postoje se spíše blíží pachatelům méně závažných 
trestných činů především majetkové povahy, než k hodnotám a postojům ve společnosti 
obvyklým. 
Registrovaná data naznačují pouze vrchol ledovce, neboť je třeba vzít v úvahu, že trestná 
činnost vůči dětem se odehrává především v rodině a je tedy vysoce latentní. Nadále se 
projevuje neochota k oznamování trestných činů páchaných na dětech. 

Zlepšení péče o ohrožené děti  a  řešení  sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže má 
v celorepublikovém měřítku pomoci Systém včasné intervence. (dále SVI), který se zavádí 
v celé ČR v rámci Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče 
o ohrožené děti (NAP) na období 2009 - 2011. Cílem je ukotvení standardů, síťování 
a optimalizace služeb pro ohrožené a rodiny. Důraz zde je kladen na primární prevenci, 
sjednocení postupu pracovníků při řešení konkrétní situace ohroženého dítěte.

Na místní úrovni je založen především na spolupráci orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
a mládeže  s Policií ČR, městskou policií, okresním státním zastupitelstvím, okresním 
soudem, střediskem probační a mediační služby, základními a středními školami, 
zdravotnickými zařízeními. Zástupci těchto institucí tvoří Tým pro mládež, který má za úkol 
koordinovat vzájemnou spolupráci. Dalšími spolupracujícími subjekty jsou pedagogicko-
psychologická poradna, neziskové organizace, které se účastní komunitního plánování  
sociálních služeb. Mezi tyto subjekty patří Fond ohrožených dětí, o.s; Dům dětí a mládeže,  
Spolu, o.s; Pro Vás, o.s;  Sdružení Podané ruce, o.s; Člověk v tísni,o.p.s; Charita, 
P – centrum, o.s..  Jedním z cenných výstupů komunitního plánování je analýza stávajícího 
stavu, rozsahu, poskytovatelů, kapacit a poptávky terénních programů pro děti a mládež 
ohrožené rizikovým chováním na území města Olomouce., která bude sloužit jako podklad 
pro zkvalitnění nabídky služeb a preventivních aktivit pro tuto cílovou skupinu.

Důležitou součástí SVI je informační systém, který je vytvořen jako webový a všichni 
uživatelé do něj přistupují přes jediné společné rozhraní podle různých oprávnění k práci. 
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Tím je zaručeno, že daná skupina uživatelů má umožněn přístup jen k předem určeným 
funkcím a příslušným datům. Aplikace SVI bude od roku 2012 součástí jednotného 
informačního systému MPSV v sociální oblasti. Cílovou skupinou projektu jsou děti 
s nahromaděnými závažnými výchovnými problémy, ohrožené zanedbáváním péče, týráním 
a zneužíváním, děti s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, na útěku 
ze zařízení, nebo děti, které se dopustily protiprávního jednání bez ohledu na pozdější 
kvalifikaci skutku a podobně. 

SVI má za úkol dosáhnout stavu, kdy budou rychle předávány informace, a to jakmile 
vznikne podezření na týrání nebo zneužívání dětí, toulání, šikanu, záškoláctví, výchovné 
problémy a páchání trestné činnosti. 

Tímto rychlým, čili včasným jednáním je možné:

a) snížit míru a závažnost delikvence dětí,
b) odklonit dětské delikventy od kriminální kariéry,
c) posílit postavení obětí trestných činů při řešení delikvence dětí,
d) vytvořit komplexní a funkční systém péče o ohrožené děti na lokální  úrovni,
e) prevence v dané lokalitě.

Kurátoři pro mládež i sociální kurátoři spolupracují se zařízeními pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními 
úřady, okresními a krajskými soudy, státním zastupitelstvím, Policií ČR a městskou policií.

4.4. Informace o činnosti Probační a mediační služby

Probační a mediační služba ČR byla zřízena k 1.1.2001 na základě zákona č. 257/2000 Sb., 
o Probační mediační službě, ve znění pozdějších předpisů. Probační a mediační služba 
je organizační složkou státu a je součástí systému trestní justice. Probační a mediční služba 
(dále jen PMS) provádí úkony probace a mediace, popř. plní další úkoly v trestním řízení 
a vykonává oprávnění vymezená v trestním zákoně, trestním řádu a zákoně o PMS, 
případně dalších zákonech.

Úkolem Probační a mediační služby je přispívat a asistovat při naplňování trestní 
spravedlnosti v České republice především vytvářením podmínek pro uplatňování  
alternativních postupů v trestním řízení, zejména tzv. odklonů a zajištění efektivního výkonu

alternativních trestů včetně nalezení účinné reakce na spáchaný trestný čin. Za tím účelem 
provádí PMS probaci a mediaci, podílí se na řešení sporů mezi obviněnými a poškozenými. 
Usiluje o urovnání konfliktních stavů v souvislosti s trestním řízením a o obnovení respektu 
ke společenským normám. Nedílnou součástí poslání PMS je prevence a snižování rizik 
opakování trestné činnosti. 

4.5. Informace o činnosti Nadace Bezpečná Olomouc

Nadace Bezpečná Olomouc byla založena v listopadu 1994. Nadace vychází z přesvědčení, 
že kvalitní práce Policie ČR a Městské policie v Olomouci je základním předpokladem 
pro dobrou bezpečnostní situaci v našem městě. Nadace je přesvědčena, že bezpečnost je 
věcí každého občana, a proto se snaží vyjít vstříc všem, kdo pro bezpečnost chtějí a mohou 
něco udělat.
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Nadace Bezpečná Olomouc si stanovila za cíl oslovit co největší počet občanů města 
a podnikatelských subjektů působících na jeho území, získat si jejich důvěru a podporu 
pro svoji činnost a shromažďovat finanční prostředky a věcné dary pro zlepšení materiální 
a technické základny Městské policie a Policie ČR v Olomouci. Zkvalitnit výkon služby 
strážníků a policistů zvyšováním úrovně jejich vzdělání, podporou a organizací školících 
a výcvikových aktivit. 

Nadace Bezpečná Olomouc si uvědomuje, že prevence kriminality je efektivnější než 
represe po vykonání trestného činu, proto velkou část svého úsilí vynakládá na prevenci 
a osvětu, především mezi dětmi a mládeží.
Podporujeme a aktivně se podílíme na projektech Městské policie a Policie ČR v Olomouci 
a navázali jsme také výbornou spolupráci se Statutárním městem Olomouc i dalšími 
subjekty. Ve městě Olomouci tak vzniklo v mnoha ohledech jedinečné spojení partnerů -
Statutárního města Olomouc, Městské policie Olomouc, Policie České republiky v Olomouci 
a Nadace Bezpečná Olomouc.
Za dobu svého působení Nadace Bezpečná Olomouc zrealizovala nebo podpořila řadu 
projektů, především Městské policie a Preventivně informační skupiny Policie ČR 
v Olomouci, zabývajících se bezpečností našeho města. Nadace rozdělila již více než 2,3 
miliony korun a stala se tak významným partnerem v programu zlepšování bezpečnosti 
města Olomouce. 
Základní myšlenkou, která stála u zrodu Nadace Bezpečná Olomouc, bylo přispět 
ke zlepšení situace v oblasti kriminality a jejího dopadu na každodenní život občanů 
Olomouce. Nadace Bezpečná Olomouc vznikla proto, že její zakladatelé byli a jsou 
přesvědčení, že nejen oni sami, nýbrž každý z nás může pro bezpečnost místa, v němž žije, 
něco udělat.
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B. PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 
MĚSTA OLOMOUCE NA LÉTA 

2012 - 2015

B. PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTA OLOMOUCE 
NA LÉTA 2012 – 2015

Plán preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 – 2015 představuje obecněji pojatý 
dokument popisující identifikované problémy a navrhující jejich řešení, včetně všech 
potřebných zdrojů.
Plán preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 – 2015 vychází z Metodiky přípravy 
plánu prevence kriminality obce na léta 2012 – 2015 a navazuje na schválenou Strategii 
prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015, která definuje základní priority, 
principy a okruhy prevence kriminality a představuje určitý doporučený rámec pro tvorbu 
strategie prevence kriminality města.

1. SWOT analýza

Do tvorby Plánu preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 - 2015 byla v závěru 
analytické fáze zařazena SWOT analýza, která identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti 
i hrozby městské preventivní politiky.
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Při tvorbě byla použita již zpracovaná SWOT analýza z Koncepce prevence kriminality 
na léta 2009 – 2011, některé výstupy SWOT analýzy Olomouckého kraje, některé výstupy 
dílčích SWOT analýz jednotlivých pracovních skupin 2. Komunitního plánu sociálních služeb 
města Olomouce a připomínky odborníků, kterých se prevence kriminality v jakémkoli směru 
dotýká.

Komentář k cílové skupině
Cílovou skupinou jsou především mladiství a nezletilí pachatelé, kteří se dopouštějí  širokého 
spektra protiprávního jednání od problémového chování až po trestné činy krádeží, 
poškozování cizí věci, výtržnictví a úmyslného ublížení na zdraví.
Specifické skupiny, které vyžadují specifické přístupy jsou zástupci cizinců, menšin 
a recidivisté jednající v rozporu se zákonem, zadlužené a předlužené osoby, dále pak osoby 
ohrožené návykovým chováním a lidé bez domova.
Rozsáhlou problémovou skupinu tvoří také osoby závislé na alkoholu a patologičtí hráči. 
V souvislosti se všemi uvedenými skupinami je třeba mít na paměti i jejich rodinné prostředí 
a řešení zde způsobených škod.
Jako protipól k těmto cílovým skupinám je prevence kriminality zaměřena na ochranu všech 
bezúhonných občanů města a jeho návštěvníků, a to zejména na veřejných místech, dále 
pak na osvětu v různých konceptech bezpečného chování a technického zabezpečení.
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SILNÉ  STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI

1. Aktivní zájem samosprávy o oblast prevence 
kriminality

2. Dostatečná podpora statutárního města 
Olomouc vyjádřená zařazením prevence 
kriminality do personální struktury činnosti 
samosprávy

3. Dostatečná podpora statutárního města 
Olomouc vyjádřená zřízením poradního orgánu  
Rady města Olomouce – Komise pro prevenci 
kriminality a bezpečnost

4. Stabilní systém financování prevence 
kriminality jako samostatné oblasti podpory 
ze strany statutárního města Olomouce

5. Spolupráce s Krajským úřadem Olomouckého 
kraje v oblasti prevence kriminality

6. Existence Probační a mediační služby 
Olomouc, Nadace Bezpečná Olomouc, 
Preventivně informační skupiny Policie ČR, 
Preventivně informační skupiny Městské policie 
Olomouc

7. Rozsáhlá síť městského kamerového 
dohlížecího systému včetně mobilních kamer

8. Dostatečné množství státních i nestátních 
organizací plnících roli primární, sekundární 
i terciární prevence  kriminality a sociální 
patologie

9. Existence Systému včasné intervence jako 
důležitého nástroje meziresortní spolupráce 
v oblasti prevence kriminality a sociální 
patologie  mladistvých a nezletilých pachatelů

10. Existence 2. Komunitního plánu sociálních 
služeb v Olomouci jako důležitého nástroje 
plánování sociálních služeb a souvisejících 
služeb ve všech oblastech a úrovních prevence 
sociálně-patologických jevů na území města.

1. Zintenzivnění práce s orgány samosprávy 
města v oblasti prevence kriminality

2. Strategické propojení jednotlivých subjektů 
za účelem vytvoření efektivního systému 
prevence kriminality ve městě

3. Zintenzivnění spolupráce s Nadací bezpečná 
Olomouc

4. Využít stávající systém prevence kriminality 
v ČR k získání „maxima možného“ v rámci 
dotace poskytované MV, Odborem prevence 
kriminality prostřednictvím Krajského úřadu 
Olomouckého kraje

5. Využít cíle a opatření 2. Komunitního plánu 
sociálních služeb města Olomouce
k prosazování prevence kriminality na území 
města

6. Odpovídající prezentace příkladů dobré praxe 
z oblasti prevence kriminality  v rámci PR

7. Odpovídající prezentace a využití výstupů 
městského kamerového dohlížecího systému 
směrem k veřejnosti

SLABÉ   STRÁNKY OHROŽENÍ

1. Neexistence systémové práce odborné 
pracovní skupiny zainteresovaných subjektů –
řešení ad hoc

2. Absence evaluace a indikátorů kvality 
programů prevence kriminality – srovnání 
nákladů a výstupů

3. Neodpovídající průběžný informační servis 
Policie ČR mapující nápad trestné činnosti 
v jednotlivých lokalitách města – řešení ad hoc

4. Neexistence kvalitativních údajů o vnímání 
pocitu bezpečí ze strany občanů města 

5. Neodpovídající průběžný informační servis 
Městské policie Olomouc mapující stav 
veřejného pořádku v jednotlivých lokalitách 
města

6. Nesystémová informační síť z oblasti prevence 
kriminality

1. Obtížné rozkrytí latentní kriminality a nových 
jevů v oblasti sociální patologie

2. Udržitelnost projektů v rámci Programu 
prevence kriminality

3. Snížení finanční podpory města v oblasti
prevence kriminality a sociální patologie

4. Rozpad institucí zajišťujících preventivní 
aktivity

5. Změna programových záměrů a aktivit 
samosprávy

6. Nárůst počtu sociálně vyloučených osob 
a vznik segregovaných skupin participujících 
na zvýšené kriminalitě

7. Nárůst sociálně patologických jevů a kriminality 
u nezletilých a mladistvých
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2. Identifikace cílů 

2.1. Obecné cíle
Hlavním obecným cílem navrhovaného Plánu preventivních aktivit města Olomouce na léta 
2012 – 2015 (dále jen Plán) je předcházet  vzniku kriminality a reagovat na takové aktuální 
problémy, které mohou být včasnou preventivní službou minimalizovány.

Pro splnění tohoto obecně definovaného požadavku jsou obecnými cíli Plánu:

a) Posilovat odpovědnost a působnost města v oblasti prevence kriminality. Vytvářet 
podmínky pro trvalé začlenění víceletého Programu prevence kriminality 
do sociálního programu města Olomouce, včetně financování, bez ohledu na změnu 
programových záměrů a aktivit nových samospráv.

b) Vytvářet a podporovat nové vlastní preventivní projekty celoměstského charakteru.

c) Využít dostupných finančních nástrojů podpor Evropské unie a Ministerstva vnitra  
České republiky pro oblast prevence kriminality  a sociálně patologických jevů, 
k realizaci  preventivních aktivit statutárního města Olomouce.

d) Vyčlenit dostatek vlastních finančních prostředků z rozpočtu statutárního města 
Olomouce pro oblast prevence kriminality.

e) Metodicky a organizačně zajišťovat vyhlašování a naplňování programů prevence 
kriminality města na jednotlivá léta. Podporovat vznik víceletých preventivních 
akreditovaných programů.

f) Podporovat partnerskou realizaci preventivních programů za úzké spolupráce více 
subjektů. Prohlubovat vzájemnou spolupráci  a strategicky propojit jednotlivé 
organizace působící v oblasti prevence kriminality. Zavést pravidelnou týmovou práci 
v rámci odborné pracovní skupiny zainteresovaných subjektů.

g) Vytvořit systém hodnocení kvality programů prevence kriminality. Připravit minimální 
standardy kvality poskytovaných služeb v oblasti prevence kriminality a zavázat 
realizátory podpořených projektů  k jejich dodržování.

h) Akceptovat právo na informace a mediální prezentaci. Zpracovat jednotný systém 
informačního servisu Policie ČR, Městské policie Olomouc a neziskových organizací, 
který by mapoval výskyt, vývoj a strukturu trestné činnosti  ve vztahu k výši 
poskytnutých dotací a způsobu preventivních opatření.

i) Rozvíjet spolupráci v oblasti prevence kriminality na mezinárodní úrovni. Za tímto 
účelem posoudit zapojení statutárního města Olomouce do Evropského fóra 
pro městskou bezpečnost.

2.2. Specifické cíle
Specifické cíle Plánu byly formulovány na základě dosavadních výstupů prevence kriminality 
města a popisují již identifikované problémy.

a) Ovlivnit a případně snížit výskyt delikventní činnosti a protiprávního jednání 
u rizikových skupin dětí a mládeže, u zadlužených osob, u recidivistů, lidí 
bez domova,



Plán preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 - 2015

32

b) Ovlivnit a případně snížit výskyt návykového chování, zejména u dětí a mládeže 
(alkoholové, nealkoholové drogy, gambling),

c) Ovlivnit a případně snížit výskyt závadového chování u dětí a mládeže (šikana, 
záškoláctví, anorexie, vztahové a osobnostní problémy),

d) Zvýšit pocit bezpečí veřejných prostranstvích,
e) Zvýšit bezpečí  v prostoru virtuální komunikace u ohrožených skupin obyvatel (děti, 

mládež, senioři),
f) Ovlivnit a případně snížit výskyt delikventního a protiprávního jednání na ohrožených 

skupinách obyvatel (senioři, děti),
g) Snížit výskyt delikventní činnosti a protiprávního jednání u recidivistů, osob 

propuštěných z výkonu trestu,
h) Sanace rodin ohrožených sociálním vyloučením,
i) Ovlivnit a případně snížit výskyt závadového chování a protiprávního jednání u lidí 

bez domova,
j) Rozšiřovat nabídku získání kvalifikace dobrovolníka u dlouhodobě  nezaměstnaných,
k) Podporovat činnost dobrovolníků u rizikových skupina obyvatelstva (ohrožené 

rizikové skupiny dětí a mládeže  v zařízeních  typu azylový dům, dětský domov, 
senioři v zařízeních  sociálních a zdravotnických služeb).

4. Priority

Priority návrhu Plánu preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 – 2015 byly 
formulovány na základě:

a) Programového prohlášení Rady města Olomouce,
b) Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 schválené

usnesením vlády České republiky č. 925/2011 dne 14. prosince 2011 (dále jen 
„Strategie“), 

c) Analýzy vývoje vybraných aspektů kriminality zpracované ve spolupráci s Policií ČR 
a Městskou policií Olomouc,

d) Analýzy vývoje vybraných sociálně – demografických aspektů,
e) Hodnocení efektivity dosavadních preventivních opatření realizovaných od roku 1996 

v rámci programů prevence kriminality města,
f) Výsledků spolupráce s Komisí pro sociálně právní ochranu dětí, Komisí pro prevenci 

kriminality a drogových závislostí Olomouckého kraje, Nadací Bezpečná Olomouc a 
některých pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb 
v Olomouci,

g) Spolupráce mezi Městskou policií Olomouc, Policií ČR - územním odborem Olomouc, 
nestátními neziskovými organizacemi, Krajským úřadem Olomouckého kraje, 
Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého a dalšími právnickými subjekty,

h) Spolupráce s Nadací Bezpečná Olomouc,
i) Předpokládané výše finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce.

Priority návrhu Plánu preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 – 2015 jsou členěny 
do tří základních oblastí  tak, jak je uvedeno v tabulce č. 1. Nositelem těchto priorit budou  
dílčí projekty, nestátních neziskových organizací, republikové a městské policie, Nadace 
Bezpečná Olomouc a dalších právnických osob.
Navrhované schéma uvedené v tabulce č. 1 vychází z hodnocení efektivity dosavadních 
preventivních opatření. Je možné, že bude v průběhu let 2012 – 2015 modifikováno, a to dle 
aktuálních potřeb v oblasti prevence kriminality, nebo dle aktuálních výsledků hodnocení 
efektivity jednotlivých preventivních opatření.
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Oblasti, priority,realizátoři Plánu preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 - 2015

OBLASTI PRIORITY REALIZÁTOR

Specifická primární prevence 
drogových závislostí 
a návykového chování

Sdružení D, o.s.
P-centrum, o.s.

Informační aktivity orientované 
na veřejnost a zvlášť zranitelné, 
ohrožené a rizikové skupiny

Preventivně informační skupina 
Policie ČR, územní odbor Olomouc
Preventivně informační skupina 
Městské policie Olomouc
Nadace Bezpečná Olomouc

Prevence negativních jevů 
ve virtuální komunikaci

Mgr.Kamil Kopecký, Ph.D.-fyzická 
osoba

Prevence zadlužování Sdružení SPES, o.s.
Charita Olomouc
Poradna pro oddlužení, o.s.

A: Vzdělávání, prevence a 
poradenství

Prevence majetkové trestné 
činnosti

Preventivně informační skupina 
Policie ČR, územní odbor Olomouc
Preventivně informační skupina 
Městské policie Olomouc
Nadace Bezpečná Olomouc

Projekty kamerových systémů Městská policie Olomouc,
Sigma Olomouc, a.s.

Zabezpečení objektů Právnické a fyzické subjekty dle 
aktuální potřeby města

B: Situační prevence

Aplikace  mechanických 
zábranných prostředků (oplocení, 
bezpečnostní dveře)

Právnické a fyzické subjekty dle 
aktuální potřeby města

Programy nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež

Sdružení Podané ruce, o.s.
Společenství Romů na Moravě, o.s.
Pro Vás, o.s.
Charita Olomouc

Aktivity terénních programů Sdružení Podané ruce, o.s.
Společenství Romů na Moravě, o.s.
Magistrát města Olomouce, odbor 
sociálních věcí
Charita Olmuoc
Amaro Foro, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.

Programy postpenitenciární péče,
prevence recidívy

Sdružení Podané ruce, o.s.
Člověk v tísni, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby 
poskytované rodinám s dětmí
 se zvýšeným rizikem sociálního 
vyloučení

P-centrum, o.s.

Preventivní aktivity v oblasti 
bezdomovectví

Charita Olomouc
Městská policie Olomouc

C: Sociální prevence –
práce s rizikovými 
skupinami

Poskytování služeb dobrovolníků JIKA-Olomoucké dobrovolnické 
centru, o.s.
Maltézská pomoc, o.p.s.

Tabulka č. 1
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5. Organizační a personální zabezpečení Plánu

Dne 14. prosince 2011 byla usnesením vlády České republiky č. 925/2011 schválena 
Strategie prevence kriminality České republice na léta 2012 až 2015 (dále jen 
„Strategie“), která 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.

Přistoupením statutárního města Olomouce do lokální úrovně, která představuje jeden 
ze základních pilířů systému prevence kriminality v České republice, se statutární město 
Olomouc zavázalo zpracovat Plán preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012-2015. 
Další z podmínek stanovené Strategie pro zařazení obce do systému prevence kriminality 
na lokální úrovni je:

- zajistit institucionální předpoklady k realizaci Programu prevence kriminality 
(vytvoření komise prevence kriminality, pověření pracovníka zodpovědného 
za prevenci kriminality/manažera).

Následující tabulka č. 2 zobrazuje způsob organizačního a personálního zabezpečení Plánu.

Organizační a personální zabezpečení Plánu preventivních aktivit města Olomouce 
na léta 2012 - 2015

AKTÉŘI ROLE

Statutární město Olomouc  garant Programu prevence kriminality, 
zadavatel,
 zadavatel realizace jednotlivých aktivit 
Programu prevence kriminality
 poskytovatel finanční a jiné podpory 
nutné pro realizaci aktivit Programu prevence 
kriminality

Manažer prevence kriminality  pracovník zodpovědný za realizaci 
prevence kriminality ve městě (koncepční 
materiály, koordinace preventivních aktivit 
ve městě, metodická a konzultační činnost, 
medializace preventivních aktivit ve městě, 
tajemník odborné skupiny)
 kontaktní osoba pro odbor prevence 
kriminality MV, Policii ČR, manažera prevence 
kriminality příslušného Krajského úřadu 
Olomouckého kraje

Komise pro prevenci kriminality  pracovní skupina prevence kriminality,
ve které jsou zastoupeni pracovníci, kteří se 
problematikou bezpečnosti, veřejného pořádku 
a sociálně patologickými jevy profesionálně 
zabývají

Policie ČR, územní odbor Olomouc  odpovídá za zpracování podrobných 
analýz trestné činnosti, 
 odpovídá za formulaci a iniciaci návrhů 
řešení identifikovaných problémů,
 zpracovává stanoviska k předkládaným 
projektům z oblasti situační prevence,
 vedoucí Policie ČR, územního odboru 
Olomouc je členem Komise pro prevenci 
kriminality.
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Městská policie Olomouc  odpovídá za zpracování informací 
k situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 
pořádku města,
 odpovídá za provoz a rozvoj Městského 
kamerového dohlížecí systému,
 odpovídá za formulaci a iniciaci návrhů 
řešení identifikovaných problémů v oblasti vnitřní 
bezpečnosti, veřejného pořádku a v oblasti, 
prevence,
 ředitel Městské policie Olomouc je 
členem Komise pro prevenci kriminality

Státní organizace, církevní organizace, 
nestátní neziskové organizace a další 
právnické subjekty

 realizují preventivní aktivity na území 
města (stručný přehled a popis jejich kompetencí 
je uveden v kapitole Institucionální analýza).

Nadace Bezpečná Olomouc  realizuje preventivní aktivity na území 
města
 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí 
nadačních příspěvků na projekty prevence 
kriminality a bezpečnosti na území města 
Olomouce,(Nadace přerozděluje výnosy 
z prostředků získaných z NIF),
 realizace projektu Cena NBO, který 
spočívá v každoročním oceňování policisty Policie 
České republiky v Olomouci, strážníka Městské 
policie Olomouc a civilní osoby, vždy za právě 
uplynulý rok.

Probační a mediační služba Olomouc  prevence a snižování rizik opakování 
trestné činnosti (viz. kapitola Institucionální 
analýza).

Tabulka č.2

6. Kvantifikace nároků na finanční zdroje

Na základě objektivně zjištěných faktů, které jsou uvedeny v kapitole Dosavadní výstupy 
prevence kriminality města – graf č. 2,  je předpoklad zachování financování preventivních 
aktivit města ze tří základních zdrojů tak, jak je uvedeno v následujících grafech č. 1 a č. 2
a tabulce č. 3.

Finanční náklady na projekty prevence kriminality v letech 1996 – 2010 v procentuálním 
vyjádření - skutečnost

23%

14%63%

SMOL MV ČR ostatní

Graf č. 1 
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Kvantifikace nároků na finanční zdroje na Plán preventivních aktivit na léta 2012-2015

Zdroj 2012 2013 2014 2015 celkem

Statutární město 
Olomouc

1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 4 800 000

Ministerstvo vnitra 1 046 000 1 046 000 1 046 000 1 046 000 4 184 000

Ostatní 10 906 522 10 906 522 10 906 522 10 906 522 43 626 088

Celkem 13 152 522 13 152 522 13 152 522 13 152 522 52 610 088

Tabulka č. 3

Komentář ke grafu č. 1 a k tabulce č. 3
Východiskem pro konstrukci grafu byl procentuální výpočet poměru  finančních nákladů 
na projekty prevence kriminality v letech 1996 – 2010, které jsou zobrazeny v grafu č. 2 
na str. č. 8.

Údaje v tabulce č.3 vycházejí z plánu roku 2012 – Příloha č. 3 DZ – Program prevence 
kriminality města Olomouce na rok 2012. Z tohoto pohledu tvoří plánované náklady 
na finanční zabezpečení Programu prevence kriminality na rok 2012 pomyslné minimální 
náklady na programy prevence kriminality v následujících letech 2013 – 2015.
Jiné zdroje tvoří dotace nadací, ministerstev, Olomouckého kraje, evropské fondy, vlastní 
zdroje, dary apod.

Plánovaný podíl  tří základních zdrojů je zobrazen v grafu č. 2.

Finanční náklady na Plán preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 – 2015
v procentuálních vyjádření - plán

9%
8%

83%

SMOL MV ČR ostatní

Graf č.2
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Závěr

Identifikace cílů a priorit, jako i kvantifikace nároků na finanční zdroje a organizační 
a personální zabezpečení Plánu preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 – 2015
vyjadřují zájem předkladatele pokračovat v realizaci preventivních aktivit na území města
i v nadcházejících čtyřech letech.
Dokladem toho je také podrobná analýza východisek, která dokumentuje současný stav 
prevence kriminality města.
Předložený Plán preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 – 2015 představuje 
obecněji pojatý dokument popisující identifikované priority a cíle, včetně potřebných zdrojů.
Součástí – podmnožinou Plánu – je Program prevence kriminality města Olomouce 
na rok 2012, který obsahuje již konkrétní dílčí projekty prevence kriminality. Na podporu 
realizace Programu  včetně jeho dílčích projektů je požadována státní účelová dotace 
od Ministerstva vnitra, a to prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje.




