Koncepce prevence kriminality
ve městě Brně
na léta 2017–2021
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Vize:
Realizovat ve městě Brně prevenci kriminality1 ohrožených a rizikových skupin obyvatel2 jako
prostředek přiblížení se ideálu bezpečného města3.

ÚVOD
Politika prevence kriminality má v ČR několikaletou tradici. Vláda ČR se intenzivně začala
zabývat problematikou prevence kriminality v roce 1993. Od roku 1996 po vzniku Odboru prevence
kriminality MV ČR a ustavení Republikového výboru pro prevenci kriminality se postupně vytváří
další programy prevence kriminality na národní úrovni a také města postupně zakládají své vlastní
pracovní skupiny prevence kriminality, zapojují se do programů, realizují vlastní projekty a přijímají
strategické dokumenty.
Statutární město Brno bylo jedno z prvních měst, které se aktivně zapojilo do prevence
kriminality. V roce 1995 byl Radou města Brna schválen první harmonogram jednotlivých kroků
Koncepce a programu prevence kriminality ve městě Brně – Komunální prevence kriminality. Došlo
ke vzniku Koordinačního centra prevence kriminality (od roku 2009 je název změněn na Koordinační
centrum prevence, neboť se zde řeší i protidrogová prevence), které personálně a administrativně
zajišťuje koordinaci jednotlivých preventivních aktivit na území města. Dalším krokem bylo v roce
1995 vytvoření poradního orgánu pro tuto oblast, tj. Městské rady pro prevenci kriminality, která je
metodickým orgánem Rady města Brna a jejími členy jsou zástupci různých institucí a organizací,
jejichž činnost úzce souvisí s prevencí kriminality.
Od roku 1995 se začala vytvářet nyní již fungující síť spolupracujících organizací. Brno se
aktivně zapojuje do projektů domácích i zahraničních. Daří se zajišťovat finanční prostředky na
realizaci projektů, a to ze státní účelové dotace, z dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a v rozpočtu
města Brna je rovněž každoročně vyčleněna částka na preventivní aktivity. To vše doplňuje kvalitní
práce a nadšení řady aktérů z různých organizací a institucí. Bez jejich elánu a nasazení by nebylo
možné realizovat kvalitní projekty, které jsou udržitelné, přenositelné a jejich výsledky měřitelné.
Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2017–2021 představuje již třetí
strategický dokument k problematice prevence kriminality. Tato koncepce vychází ze Strategie
prevence kriminality v České republice na léta 2016–2020. Jako zdroj byly použity i další strategické
dokumenty, statistiky a další materiály.

Prevence kriminality je ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit zaměřených
na odstranění, blokaci či oslabování příčin kriminality a kriminogenních faktorů. Spočívá ve snaze kriminalitě předcházet,
snížit pravděpodobnost vzniku a výskytu trestné činnosti a redukovat sociálně patologické jevy, které jsou podhoubím
kriminality.
2
Na rizikové a ohrožené skupiny obyvatel se zaměřuje sekundární prevence (jde o vymezení podle věku, druhu ohrožení,
teritoria atd.; usiluje o odvrácení kriminálního jednání a aktivní podporu společensky akceptovatelného chování), ale i
prevence terciární (obsahující resocializační a reintegrační opatření, směřující k těm, kteří trestný čin již spáchali, na
lokality, které již byly kriminalitou zasaženy, a na osoby, které se již staly oběťmi trestných činů).
3
Bezpečné město je takové město, ve kterém nikdo není ohrožen na majetku, na zdraví a na životě, není vydírán
(korumpován) a není vydíratelný (korumpovatelný).
1

3

1 Základní údaje o městě
Statutární město Brno je počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice.
Leží na soutoku řek Svratky a Svitavy v Jihomoravském kraji.
Statutární město Brno je rozděleno do 29 městských části

4

Počet obyvatel byl ke konci roku 2015 celkem 376 915. Brno je centrem soudní moci a sídlí
zde řada orgánů s celostátní působností. Je střediskem vysokého školství, neboť je zde celkem
14 vysokých škol. Kromě studentů vysokých škol dojíždí do Brna pravidelně také celá řada
studentů středních škol a učilišť. Své pracovní uplatnění zde nachází i mimobrněnští obyvatelé,
protože Brno má celou řadu pracovních příležitostí.
Brno je významným regionálním centrem nejen ekonomickým, ale i kulturním a sportovním.
Integrovaný dopravní systém umožňuje dopravní propojení celého kraje. Široké spektrum
nevládních neziskových organizací – tj. spolků, ústavů, nadačních fondů, nadací a obecně
prospěšných společností – v různé míře pokrývá většinu oblastí fungování města. Nejinak je tomu
v oblasti prevence kriminality.
Kvalita života brněnských obyvatel úzce souvisí s prostředím, v němž žijí své pracovní
a soukromé životy. Proto je důležitá oblast bezpečnosti a veřejného pořádku a s tím související
pocit bezpečí ve městě.

2 Bezpečnostní analýza města
2.1 Analýza kriminality na území Brna

Kriminalita (přečiny i zločiny)
Rok

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

2012

15 425

815

76

10 801

2013

15 560

760

80

10 448

2014

13 708

717

103

8 342

2015

12 428

546

89

7 775

Trestné činy – abs. počet
Změna
Rok 2014
13 708

Rok
2015

14–15

12 428

-1 280

index na 10 tis. obyv.
Rok
2014

Rok
2015

363

329

Změna
14–15
(index)
-34
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Pachatelé
Rok

Věk 0–14 let

15–17 let

18 a více let

Recidivisté

2012

65

174

4 373

2 783

2013

61

138 (16–17 let)

4 557

2 886

2014

46

136

4 639

2 746

2015

43

110

4 061

2 335

Oběti
Rok

Děti (0–18 let)

Ženy

Osoby starší 65 let

2012

307

2 239

520 (60 a více)

2013

246

2 148

478 (60 a více)

2014

254

1 558

340 (60 a více)

2015

177

1 275

273 (60 a více)

Označení nejvíce problémových lokalit
-

městská část Brno-sever

-

městská části Brno-střed

-

„HOT SPOTS“ v místech ubytoven pro sociálně slabé občany

Hlavní bezpečnostní problémy:
-

domácí násilí, trestná činnost páchaná rizikovými skupinami obyvatel na rizikových skupinách
obyvatel (děti a mládež, matky s malými dětmi, senioři, oběti trestných činů apod.), zvyšování
agresivity pachatelů trestné činnosti, obavy obyvatel z nárůstu nelegálních imigrantů a obavy
migrantů z trestné činnosti na nich páchané, krádeže, loupeže, drogy, patologické hráčství.

Vzhledem ke struktuře identifikovaných problémů jsou podporovány projekty, které jsou:
-

vztaženy k řešení problematiky rizikových obětí trestných činů i potenciálních obětí trestných
činů, domácího násilí, informační kriminality,
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-

reakcí na zvyšování agresivity pachatelů trestné činnosti a na výchovu k eliminaci důsledků
plynoucích ze zvýšené agresivity pachatelů trestné činnosti,

-

zaměřeny na pomoc s řešením problémů predelikventů a prvopachatelů trestné činnosti,

-

doplněním komplexního přístupu k řešení problematiky domácího násilí,

-

zaměřeny na pomoc zvlášť zranitelným obětem z řad cizinců a osob bez přístřeší.

2.2 Přestupky na území města Brna

Počet obyvatel v roce 2014 byl 377 440.
Pro výpočet byl použit údaj z roku 2014.
Přestupky – abs. počet
Druh
Proti veřejnému
pořádku
Proti
občanskému
soužití
Proti majetku
Na úseku
ochrany před
alkoholismem a
jinými toxikomaniemi
Proti obecně
závazným
vyhláškám
v oblasti
bezpečnosti a
veřejného
pořádku

Rok 2014

Rok 2015

index na 10 tis. obyv.
Změna
Rok
Rok
14–15
2014
2015
(index)

Změna
14–15
(%)

-4 360

209,93

45,00

+154

69,14

74,03

-974

241,56

215,80

-25,76

89,36

+ 2,71

107,85

Změna
14–15

PČR
MP
Σ
PČR
MP
Σ
PČR
MMB
Σ

742
7 183
7 925
2 255
385
2 640
6 125
2 994
9 119

776
2 789
Σ 3 565
2 429
365
Σ 2 794
5 687
2 458
Σ 8 145

PČR
MP
Σ

849
455
1 304

760
646
Σ 1 406

+102

34,54

37,25

MP 3942

+3 557

10,20

104,44

MP

385

94,45

-115,48

+ 4,89

+94,24

107,07

1 023,92
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2.3 Sociologický průzkum vnímání pocitu bezpečí obyvateli města Brna

Shrnutí průzkumu „Vnímání pocitu bezpečnosti občany Brna“ z roku 2015
(vybrané části vztahující se k bezpečnosti a prevenci kriminality)
Názory na bezpečnostní problémy










Respondenti nejvíce pociťují riziko dopravních nehod, obávají se ohrožení dětí návykovými
látkami a o jejich celkovou bezpečnost, výtržnictví a kapesních krádeží. Spíše neutrálně se staví
k riziku přepadení, vykradení bytu a hospodářského zločinu. Naopak nejméně se občané Brna
obávají znásilnění, vraždy a slabší obavy jsou i u krádeže automobilu.
Z hlediska místa bydliště hodnotili respondenti své obavy jako nadprůměrné ve více než 50 %
v těchto oblastech: Brno-střed (dopravní nehody, obavy o bezpečnost dětí, obavy z ohrožení
dětí návykovými látkami), Husovice, Židenice a Zábrdovice (výtržnictví), Královo Pole (obavy
o bezpečnost dětí, obavy z ohrožení dětí návykovými látkami), Bystrc (dopravní nehody). Ve
všech MČ se více než 40 % respondentů nadprůměrně obává výtržnictví. Obava z kapesních
krádeží je nejsilnější v Husovicích, Židenicích, Zábrdovicích (42,6 %).
Oproti předchozím letům došlo ke snížení obav v 7 z 11 zkoumaných oblastí. Trvale sestupnou
tendenci sledujeme již od roku 2002 v případě strachu z přepadení, letos poprvé se koeficient
obav z přepadení posunul do kladných čísel (více osob tedy hodnotí obavy z přepadení jako
podprůměrné než jako nadprůměrné).
Od roku 2005 trvale klesají obavy z krádeže auta, o bezpečnost dětí a z ohrožení dětí
návykovými látkami.
Oproti roku 2015 se také snížily obavy z kapesních krádeží (zde je ze všech typů ohrožení
vůbec největší pokles obav – koeficient obav klesl o více než 30 bodů oproti roku 2012).
Naopak značný nárůst obav oproti roku 2012 je zaznamenán v případě dopravních nehod
a výtržnictví, zvýšily se i obavy ze znásilnění a vražd (tyto dva faktory mají neustále kolísavou
tendenci, možná způsobenou aktuálně řešenými kauzami v médiích).

Názory na vývoj trestné činnosti v Brně a na zdroje ohrožení






Svědkem trestné činnosti se v posledních dvou letech stalo 157 respondentů, případně jejich
rodinných příslušníků, tj. 30,9 % z celkových 508, kteří odpověděli na dotaz. Obětí trestného
činu nebo pokusu o něj se v uplynulých dvou letech stalo 112 respondentů nebo jejich
rodinných příslušníků, tj. 22 %. Oproti roku 2012 tak v obou případech došlo ke snížení,
v případě obětí o 13 %, u svědků o 8,5 %.
Ve srovnání s rokem 2012 klesl podíl osob, které se domnívají, že trestná činnost roste, a mírně
se zvýšil podíl respondentů, kteří mají pocit, že trestná činnost je stále stejná. Výrazně narostl
počet respondentů, kteří vývoj kriminality nedokáží posoudit.
Z 509 respondentů uvedlo 125 (24,6 %), že trestná činnost v Brně v posledních dvou letech
roste, to je o 12 % méně než v roce 2012. Názor, že úroveň trestné činnosti se nemění, mělo
195 respondentů (38,3 %), to je o 2 % více než v roce 2012. Pocit, že v posledních dvou letech
trestná činnost klesla, mělo 20 respondentů (3,9 %), tj. de facto stejně jako při předchozím
šetření (3,6 %).
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Jako zdroj možného ohrožení považovali respondenti nejvíce Romy (42 %). Obavy z ohrožení
ostatními skupinami uváděli respondenti významně méně často. Více než 10 % respondentů se
obává narkomanů, profesionálních zlodějů a recidivistů. Obavy z extremistů letos klesly na
9,7 % a 6,3 % respondentů uvedlo, že v nich nevzbuzuje obavy žádná skupina obyvatel.
Ohrožení jinými skupinami obyvatel uvedlo 4,1 % respondentů, konkrétně uváděli nejčastěji
imigranty (14 respondentů), ostatní skupiny při letošním výzkumu respondenty až tolik netrápí.
Ze srovnání s výsledky anket v roce 1996, 2002, 2005, 2009 a 2012 vyplývá, že u všech skupin
je tendence vývoje kolísavá. Ve srovnání s rokem 2012 opět poklesly obavy z extremistů,
profesionálních zlodějů a narkomanů. Naopak vzrost počet osob, které se cítí být ohroženy
recidivisty. Víceméně stagnaci můžeme sledovat v případě Romů a osob, které se neobávají
žádné skupiny.

Opatření obyvatel pro zvýšení osobní bezpečnosti








Dlouhodobě se vývoj opatření, která přijímají lidé pro zvýšení osobní bezpečnosti
i bezpečnosti majetku, ve většině sledovaných položek stejně jako v předchozích letech
výrazně nemění.
K nejvyužívanějším opatřením pro zvýšení bezpečnosti podle odpovědí respondentů i nadále
patří nepouštět neznámé osoby do bytu (87,6 %) a vyhýbat se nebezpečným místům (73,7 %).
Necelá polovina respondentů také uvedla, že si opatřili bezpečnostní dveře a že si ve večerních
a nočních hodinách chodí naproti, doprovází se. Třetina respondentů uvedla, že večer
nevychází. 28,5 % odpovídajících si pořídilo nějaký obranný prostředek, nikoli však střelnou
zbraň či plynovou pistoli. Osmina respondentů má ke zvýšení bezpečnosti cvičeného psa a
9 % absolvovalo kursy sebeobrany.
18 respondentů (3 %) si zajišťuje vyšší bezpečnost jiným opatřením – nejčastěji respondenti
uvedli, že nosí pepřový sprej (8x), jsou ostražití (3x) a obecně se snaží chovat bezpečně zejm.
ve večerních hodinách – po 1 respondentovi uvedlo, že si hlídá osobní věci, v případě obav
telefonuje, nenosí u sebe moc peněz, chodí potmě jen s doprovodem. 3 respondenti uvedli, že
mají v bytě/domě elektronický zabezpečovací systém.
Při srovnání s předchozími lety došlo ve většině položek k nepatrnému zvýšení (v jednotkách
procent), s výjimkou vyhýbání se nebezpečným místům (téměř beze změny) a počtu lidí, kteří
mají jiný obranný prostředek (ne plynovou pistoli či střelnou zbraň, pokles o 3,2 %)
či cvičeného psa (pokles o 1 %). Největší změna nastala v podílu osob, které z bezpečnostních
důvodů večer nevycházejí – došlo zde k nárůstu o 8 %, čímž se toto bezpečnostní opatření
dostalo na úroveň roku 2002.

Hodnocení výchovného klimatu v rodinách, problematika domácího a sexuálního násilí




Respondenti byli dotazováni, jestli se obávají ohrožení dětí sexuálním násilím, násilí ze
strany blízké osoby a znásilnění. Zajímalo nás také, v jakém prostředí se nejvíc obávají
sexuálního napadení či obtěžování.
Pokud jde o ohrožení dětí sexuálním násilím, největší podíl respondentů se obává
podprůměrně a vůbec (35,6 %), téměř stejný podíl se obává průměrně (34,5 %).
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Nadprůměrné obavy má 29,9 % respondentů. Obavy ze sexuálního obtěžování dětí jsou
vyšší u rodin s dětmi (zejm. s dětmi do 15 let) než u respondentů, co žijí v bezdětné
domácnosti či s dospělými dětmi.
Obavy z násilí ze strany blízké osoby mají respondenti spíše nízké. 79,4 % respondentů se
jej obávají podprůměrně či vůbec, naopak nadprůměrně či maximálně se obává 8,8 % (45)
respondentů. Překvapivě se neprojevily statisticky významné rozdíly mezi pohlavími ani
mezi různými typy rodinných stavů.
Znásilnění se nadprůměrně a maximálně obává 16,4 % z 502 respondentů, naopak
podprůměrně či vůbec se neobává 61,5 % respondentů. Obavy ze znásilnění středně silně
korelují s pohlavím respondenta – ženy vykazují vyšší míru obav než muži, přesto i u nich
nejsou příliš vysoké – nadprůměrně a maximálně se obává 23,2 % žen (oproti 6,2 % mužů),
naopak podprůměrné či žádné obavy má 59,2 % žen (oproti 77,8 % mužů).
Pokud se jedná o prostor, kde se respondent nejvíce obává sexuálního násilí či obtěžování,
jednoznačně je to volné prostranství – tuto alternativu zvolila téměř polovina respondentů
(z čehož jsou 80 % ženy a 20 % muži). 46 % respondentů se sexuálního napadení či
obtěžování neobává vůbec (z toho 66 % mužů a 34 % žen). Ostatní alternativy volil jen
mizivý počet respondentů, nejméně se respondenti obávají napadení doma (tuto alternativu
zvolily 3 ženy a 1 muž).

Prevence kriminality









Z výsledků šetření vyplývá, že 64,1 % respondentů je přesvědčeno, že se v posledních třech
letech bezpečnostní situace ve městě nezměnila, a 18,1 % dokonce, že se zhoršila. Ve srovnání
s rokem 2012 ubylo respondentů, kteří si myslí, že se dlouhodobě bezpečnostní situace
zhoršuje, a přibylo těch, kteří vývoj kriminality v posledních třech letech vidí spíše neutrálně
a spíše pozitivně.
Bezpečnostní situaci v Brně respondenti ve srovnání s ostatními městy Jihomoravského kraje
nepovažují za znepokojivě horší. Více než polovina dotazovaných (55,1 %) ji považuje
za stejnou jako v celém Jihomoravském kraji, 17 % dokonce za lepší. Za horší ji považuje
celkem 11,6 % dotazovaných.
Ve srovnání s rokem 2012 se více respondentů přiklonilo k pozitivní odpovědi, zhruba o 6 %
vzrostl počet respondentů, kteří hodnotí bezpečnostní situaci v Brně jako lepší než ve zbytku
JMK. Zároveň o 11,4 % poklesl podíl těch, kteří ji hodnotí jako horší než ve zbytku kraje.
Můžeme tedy konstatovat, že se průměrné hodnocení bezpečnosti Brna ve srovnání s ostatními
městy Jihomoravského kraje od roku 2012 znatelně zlepšilo.
Respondenti hodnotili pozitivně všechny předložené možnosti prevence kriminality mládeže.
Za nejúčinnější prevenci kriminality mládeže (stejně jako kriminality obecně) jsou považovány
pěší hlídky v ulicích města, tedy prevence prostřednictvím kontroly jednání obyvatel na
veřejných místech. Velkou podporu má i zřizování kamerových systémů na veřejných
prostranstvích a veřejně prospěšné práce. Další skupinou velmi podporovaných opatření je
budování zařízení pro smysluplné trávení volného času, budování hřišť a sportovišť a podpora
mládežnických organizací, které dětem a mládeži nabízejí atraktivní možnosti pro trávení
volného času.
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Srovnáme-li názory na účinnost jednotlivých opatření prevence kriminality mládeže s výsledky
ankety v roce 2012 prostřednictvím váženého průměru odpovědí, došlo k nárůstu hodnocení
účinnosti všech položek, vyjma integračních programů pro Romy, u kterých se hodnocení
zhoršilo. Největší zvýšení podpory je u zlepšení materiálního vybavení policie.
Rapidní snížení tolerance k uprchlíkům se projevilo i v dalším dotazu, který se uprchlíků týkal.
Většina respondentů se přiklání spíše k názoru, že imigranti jsou v naší zemi cizorodým
prvkem – variantu 4–6 zvolilo 405 ze 481 respondentů (84,3 %), zcela krajní negativní názor
uvedlo 213 respondentů, tj. 44,3 % (o 26 % více než v roce 2012).
Krajní názor, že imigranti jsou pro naši zemi velkým přínosem, uvedlo jen 7 respondentů,
tj. 1,4 %, což je o necelé 1,8 % méně než v roce 2012. Různý stupeň pozitivního vnímání (1–
3) imigrantů uvedlo 76 respondentů, tj. 15,8 %, v roce 2012 to bylo 42,2 % respondentů. Toto
je vůbec nejhorší výsledek za celou dobu provádění těchto studií.
V přístupu k prostituci nadpoloviční většina dotazovaných, 58,9 %, považovala
za nejvhodnější prostituci uzákonit, ale uzavřít ji do veřejných domů. Zhruba desetina
respondentů je pro uzákonění prostituce jako živnosti, okolo 15 % respondentů se přiklonilo
k názoru, že lze ponechat současný stav nezměněný a že by bylo dobré prostituci zcela zakázat.

Hodnocení města
 Z dotazů týkajících se hodnocení kvality života v Brně vyplývá, že mezi respondenty celkově
převažoval spíše dobrý pocit ze života v Brně, vyjma hodnocení množství krádeží se
k pozitivní odpovědi přiklonilo více než 50 % odpovídajících.
 50–74,9 % pozitivních hlasů, tedy ještě převažující pozitivní hodnocení, získala činnost
policie, množství pracovních příležitostí, kvalita mezilidských vztahů, činnost městských
strážníků, vedení města, kvalita životního prostředí, bezpečnost, čistota města, vzhled
(opravenost) města, nabídka volných bytů.
 Pod hranicí spokojenosti (25–49,9 % pozitivních odpovědí) byla hodnoceno množství krádeží
ve městě.
 Ve srovnání s hodnocením v roce 2012 došlo k pozitivnímu posunu u všech položek – nejvíce
v případě hodnocení množství pracovních příležitostí, mezilidských vztahů, celkové
bezpečnosti, množství krádeží, kvality životního prostředí, vedení městských částí, celkové
kvality života a čistoty města.
Kamerový systém
 Z analýzy jednoznačně vyplývá, že 78,4 % respondentů (cca o 4 % více než v roce 2012) se
cítí na prostranstvích sledovaných kamerovými systémy rozhodně nebo spíše bezpečněji.
 S pocitem větší bezpečnosti souvisí i značně vysoká podpora zřizování a rozšiřování
kamerových systémů na veřejných prostranstvích. 32,5 % respondentů podporovalo kamerové
systémy na všech veřejných prostranstvích. Téměř polovina respondentů, přesně 47,9 %, byla
pro zřízení kamerových systémů na většině veřejných prostranství, zejména v rizikových
oblastech, a dalších 12,9 % podporovalo kamerové systémy, ale jenom v rizikových lokalitách.
Za omezování osobní svobody monitorovací kamerové systémy považuje jen 3,6 %
respondentů. Ve srovnání s rokem 2012 o 12 % narostla bezvýhradná podpora kamerových
systémů a ubylo těch, kteří kamery zcela odmítají (o 1,5 %).
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Za riziková místa, tedy prostory, kde je především vhodné budovat kamerové systémy,
respondenti považovali především centrum města, křižovatky a parkoviště. Instalace
kamerových systémů v okolí bydliště respondenta měla nejmenší podporu, přesto však 60 %
respondentů by přivítalo kamerové systémy i tady. Oproti roku 2012 vzrostla podpora
kamerových systémů ve všech oblastech (centrum o 13 %, křižovatky o 8 %, okolí bydliště
o 10 %), kromě parkovišť, kde se nezměnila.
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3 Sociálně demografická analýza města
3.1 Obyvatelstvo

Rok 2014
Absolutní údaje r.
2014

Pohyb obyvatelstva města Brna k 31. 12.
2015
Absolutní údaje r.
Relativní údaje r.
2015
2015

Počet obyvatel města Brna

377 440

376 915

100 %

muži

174 885

181 805

48 %

ženy

195 555

195 110

52 %
Na 1000 obyvatel*

Živě narození

4 427

4 405

11,2

Zemřelí

3 777

4 053

10,3

Sňatky

1 760

1 846

4,7

Rozvody

994

929

2,3

Přirozený přírůstek

650

352

0,9

Přistěhovalí

8 471

8 934

22,8

Vystěhovalí

9 189

9 698

24,8

Přírůstek stěhováním
(migrační saldo)

- 718

- 764

-2,0

Celkový přírůstek

- 68

- 412

-1,1

Zdroj: ČSÚ, Krajská správa ČSÚ v Brně, Časové řady vybraných ukazatelů – Brno-město, 2015
Sociálně demografické charakteristiky k 31. 12. 2015 se od údajů v roce 2014 příliš neliší; ve srovnání
s rokem 2014 se počet obyvatel nepatrně snížil. Tradičně přetrvává vyšší podíl žen z počtu obyvatel,
což souvisí s vyšším podílem osob ve věku nad 64 let.
Věková struktura obyvatelstva města Brna podle hlavních skupin obyvatelstva k 31. 12. 2015:
0 – 14

55 409

14,7 %

15 – 64

246 497

65,4 %

75 009

19,9 %

65 +

376 915

100%

Z časových řad sledujících údaje o věkové struktuře vyplývá, že se pomalu snižuje podíl osob
v produktivním věku, zatímco podíl obou skupin v neproduktivním věku nepatrně narůstá. Skupina
osob ve věku nad 65 let je zastoupena početněji než věková skupina do 14 let věku, trend stárnutí
populace je dlouhodobý.
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3.2 Nezaměstnanost a sociální dávky

Údaje o trhu práce v Brně v letech 2014 a 2015
2014

2015

8,76

7,59

Celkový počet uchazečů o zaměstnání

22 501

19 526

z toho ženy

11 539

10 214

muži

10 962

9 312

osoby zdravotně postižené

1 830

1 830

Volná pracovní místa

1 524

3 233

14,8 %

6,0 %

Podíl nezaměstnaných osob (na
obyvatelstvu 15–64 let)

Uchazeči na jedno volné místo

Zdroj: ČSÚ, Krajská správa ČSÚ v Brně, Časové řady vybraných ukazatelů – Brno-město, 2015
Počet volných míst se ve srovnání s loňským rokem zdvojnásobil. V případě nezaměstnaných mužů
tvořili nejpočetnější skupinu uchazeči o práci ve věku 20–24 let (čili málo kvalifikovaní mladiství
uchazeči nebo absolventi středních škol), u evidovaných žen převládala kategorie 35–39 let, a to
většinou z důvodu návratu žen z rodičovské dovolené na trh práce. K dlouhodobě obtížně
umístitelným skupinám uchazečů o práci patří osoby nad 50 let věku, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby
s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby zdravotně postižené, absolventi zejména středních
škol a mladiství, přičemž se všechny skupiny navzájem prolínají.
3.3 Sociálně vyloučené lokality

Na území města Brna lze dle různých analýz evidovat celkem sedm sociálně vyloučených lokalit (dále
jen SVL) zásadnějšího rozsahu. K těmto lokalitám je nezbytné přičíst dalších devět lokalit, kde se
vyskytují osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené (komerční ubytovny,
izolované domy). Problematika sociálního vyloučení čím dál více zasahuje širokou společnost a nelze
ji spojovat s etnicitou. Dle výzkumu GAC 2015 se počet sociálně vyloučených osob žijících ve
zkoumaných/označených lokalitách pohybuje kolem 8 000–9 000. K danému číslu je však nezbytné
přičíst i další osoby, které jsou rozmístěny na zbytku území města. Specifickou oblastí je kvalifikovaný
odhad osob/cizinců pocházejících z tzv. třetích zemí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením při
počtu asi 1 500–2 000 (statistika dle kapacit sociálních služeb NNO, celkový počet cizinců z třetích
zemí je asi 15 000). Výzkumná šetření odhadují počet osob ohrožených sociálním vyloučením či
sociálně vyloučených v celkovém počtu kolem 12 000–15 000 jedinců, žijících na celém území města
Brna.
Zdroj: Stručná analýza sociálního vyloučení na území města Brna
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Velké sociálně vyloučené lokality

Lokalita MČ

1.

2.

3.

Brno-střed/
Brno-sever

Brno-sever

Brno-střed

Označení

Specifikace

Počet
ohrožených
obyvatel

„Bronx“
Zábrdovice I.

Cejl, Bratislavská,
Francouzská, Spolková,
Příční, Stará, Hvězdová,
Přadlácká, Körnerova,
Soudní, Milady Horákové

3–5 tis. Romů

Husovice

Vranovská, Mostecká,
Dukelská třída, Hálkova,
Nováčkova, Dačického,
Rotalova, nám. Republiky,
Lieberzeitova, Jana Svobody

Staré Brno

Leitnerova, Hybešova,
Václavská, Anenská,
Kopečná, Křídlovická

Štěpánská, Cyrilská,
700 Romů
Rumiště, Masná, Koželužská,
Mlýnská, Přízova, Dornych,
1 000 ohrožených
Zvonařka, Plotní, Konopná,
soc. vyl.
Rosická

300–700 Romů
1–2 tis. ohrožených
soc. vyl.
200–400 Romů
500 ohrožených soc.
vyl.

4.

Brno-jih

Komárov/
Trnitá

5.

Brno-střed/
Královo Pole

Staňkova a
Lidická

6.

Brno/Židenice Židenice

Krokova, Kuldova,
Životského

7.

Brno-střed/
Brno-sever

800 Romů
Vlhká, Špitálka, Plynárenská,
Stavební, Podnásepní,
800–1 000
Křenová, Skořepka
ohrožených soc. vyl.

150 Romů

Zábrdovice II.

Staňkova, Lidická, Křižíkova

100-150 ohrožených
soc. vyl.
100 ohrožených
soc. vyl.

Velká část těchto lokalit je umístěna v centru města, což je výhodou (dosah mnoha institucí včetně
sociálních služeb), ale jde zároveň o nastavení velmi obtížné překážky pro celkové řešení sociální
situace jedince či rodiny (kultura chudoby, častější střet s rizikovým chováním, segregované školství,
předsudečnost, rasistické projevy majority a další).
Dalších 9 zbývajících sociálně vyloučených lokalit je soustředěno do prostoru komerčních ubytoven.
Vzhledem k migračním procesům uvnitř těchto zařízení není možné stanovit statisticky přesnější počet
obyvatel.
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Přehled komerčních ubytoven jako SVL
Lokalita
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MČ
Brno-Židenice
Brno-Maloměřice a Obřany
Brno-Židenice
Brno-jih
Brno-střed
Brno-Královo Pole
Brno-sever
Brno-Židenice
Brno-Židenice

Specifikace
Markéty Kuncové 3801/2
Jarní 52
Šámalova
Masná
Pohoda (Vlhká)
Poděbradova 102
Dukelská 55
Šámalova (nelegální)
Šámalova – Heršpice

Počet obyvatel
250–300
131
100
Neuvedeno
139
Neuvedeno
Neuvedeno
Neuvedeno
38

Počet osob (především těch dlouhodobě usazených) se v těchto ubytovnách snižuje z podobných příčin
jako v jiných městech ČR. Rodiny a jedinci se stěhují do soukromých podnájmů v lokalitách či mimo
ně.
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4 Prevence kriminality
4.1 Systém prevence kriminality v ČR

Zdroj: Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016–2020

Systém má 3 úrovně:
Republiková



Vláda ČR, která vytváří strategický rámec preventivní politiky, legislativní prostředí a zajišťuje
finanční prostředky na prevenci.
Republikový výbor pro prevenci kriminality je meziresortní iniciační, koordinační a metodický
orgán zřízený při Ministerstvu vnitra ČR a schvaluje dotace na preventivní projekty. Členy jsou
zástupci ministerstev a dalších orgánů a organizací.
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Ministerstva a další instituce, které v návaznosti na vládní strategii prevence kriminality
vytvářejí vlastní resortní strategie a zajišťují jejich realizaci. Zaměřují se například
na zkvalitňování oblasti rodinné politiky, vzdělávání, problematiky týkající se dětí a mládeže,
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, rozvoje služeb sociální prevence, prevence závislostí,
problematiku národnostních a etnických menšin, osob sociálně vyloučených, osob
odsouzených apod.

Krajská


Kraje realizují preventivní politiku v samostatné působnosti. Vytváří své vlastní krajské
koncepce a pozice manažerů prevence kriminality, zprostředkovávají informace
mezi ministerstvy a obcemi, účastní se dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR a realizují také
své vlastní dotační tituly.

Lokální




Města a obce tvoří základní úroveň, na které jsou preventivní opatření naplňována. Stejně jako
kraje postupují obce v samostatné působnosti. Ukazuje se, že obecní úroveň je tou klíčovou
úrovní, na které je potřeba řešit konkrétní problémy. Samosprávné orgány obce spolupracují
s dalšími institucemi, policiemi, neziskovými organizacemi, do prevence se zapojují také
občané a podnikatelské subjekty.
Na místní úrovni působí také další subjekty prevence kriminality, tj. nestátní neziskové
organizace, které jsou většinou realizátorem řady projektů. Akademická sféra a vědeckovýzkumné instituce obohacují oblast prevence o výzkumy, z nichž je možno čerpat v praxi.
Využití dobrovolníků v této oblasti je rovněž přínosné, neboť jejich aktivity mají pozitivní
dopady. Podnikatelské subjekty se mohou do prevence zapojit např. poskytnutím zaměstnání.
Řada z nich přispívá ke zkvalitňování opatření v rámci situační prevence.

Metody a nástroje







Dotační Program prevence kriminality vyhlašuje každoročně Ministerstvo vnitra. Pomocí
tohoto programu je vytvořena dlouhodobá finanční podpora prevence kriminality. Dotační
programy vyhlašují také kraje a obce.
Analytický přístup je základem při efektivním zajištění bezpečnosti. Podstatou je analýza dat
a správné nasměrování bezpečnostních opatření.
Vzdělávání na všech úrovních.
Osvěta a informační aktivity jsou základním prvkem v práci s veřejností. Tento přístup vede
ke zvýšení důvěry veřejnosti a k větší motivaci spolupracovat.
Legislativa pro oblast prevence dosud chybí. V letech 2012–2014 byla zpracována analýza
potřebnosti samostatného zákona o prevenci, jehož cílem by mělo být pevnější ukotvení role
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jednotlivých subjektů a zajištění ekonomických podmínek. Shodu se nepodařilo nalézt
a prozatím se postupuje cestou dílčích novelizací stávajících předpisů, které prevenci upravují.
Mezinárodní spolupráce probíhá na národních a místních úrovních. Nejvýznamnějším
partnerem je Evropská síť prevence kriminality, která každoročně vyhlašuje soutěž
o Evropskou cenu prevence kriminality. Dalším partnerem je Evropské fórum pro bezpečnost
ve městech. Brno je členem od roku 2006 a je jediným městem v ČR, které se zapojuje
do pracovních skupin a projektů.
Věda, výzkum a spolupráce, kde jde nejčastěji o výzkumy zaměřené na sledování pocitu
bezpečnosti obyvateli města, příp. další potřebné výzkumy pro preventivní činnost. Město Brno
realizuje průzkum Vnímání pocitu bezpečnosti obyvateli města Brna pravidelně od roku 2002
každé tři roky. Poslední výzkum proběhl v roce 2015. Závěry jsou zmíněny v tomto dokumentu
v jiné části.

Legislativní prostředí
Oblast prevence kriminality není samostatně legislativně řešena. S prevencí kriminality však souvisí
řada zákonů:















zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
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4.2 Základní principy prevence kriminality



Prevence kriminality jako předpoklad pro udržitelný rozvoj a růst společnosti
Účinné preventivní strategie pomáhají snižovat trestnou činnost a počet jejích obětí. Zlepšují
kvalitu života, snižují náklady spojené se systémem trestní justice a další náklady spojené
s trestnou činností nebo rizikovým chováním.



Sdílení kompetencí a odpovědnosti
Obecně platí, že není možné, aby jeden subjekt zajistil vlastní nebo cizí bezpečnost. Jednotliví
aktéři (ministerstva a další orgány, Policie ČR i městská policie, krajské a obecní samosprávy,
neziskové organizace i fyzické a právnické osoby) mají vymezené odpovědnosti, působnosti
a s tím související oprávnění. Ta jsou nejúčinnější tehdy, pokud se všichni aktéři spojí
a možnost prevence se tím násobí.



Spolupráce a koordinovaný přístup
Praxe ukazuje, že je důležitá a nezbytná spolupráce a koordinace vzájemných postupů.
Prevence kriminality je multidisciplinární obor, proto je nutné zapojení více aktérů a více
zdrojových oblastí.



Sdílení dat a jejich analýza
Pro efektivní prevenci kriminality jsou důležitá empiricky zjištěná a ověřená data, která jsou
odborně analyzována a interpretována. V praxi se uplatňuje model SARA (Scanning, Analysis,
Response, Assesment), tj. sběr informací, analýza, reakce a vyhodnocení. Plánovaná opatření
proto vychází z analýzy potřebných informací a po jejich realizaci je důležité následné
vyhodnocení, které slouží k ověření účinnosti. Jde například o využívání a sdílení dat o trestné
činnosti a o přestupcích na území obce.



Diferenciace a komplexnost preventivních opatření
Neexistuje žádné univerzální preventivní opatření. Každý čin, přestupek nebo chování má své
příčiny a prostředí, ve kterém k němu dochází. Může jít o ojedinělý případ nebo o opakované
události. Proto je třeba volit rozdílné nástroje a přístupy, které souvisí také s dělením prevence
na primární, sekundární, terciární nebo jde o prevenci sociální, situační, viktimologickou apod.



Přebírání pozitivních příkladů a zkušeností
Vhodným postupem v prevenci je rovněž využívání příkladů dobré praxe a pozitivních
zkušeností. Čerpat lze jak z domácích zdrojů, tak i ze zahraničí. Vždy je však důležité
informace analyzovat, srovnat a vyhodnotit, zda převzatý model může fungovat i na jiném
místě a v jiných podmínkách.

Zdroj: Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020.
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4.3 Institucionální analýza

Koordinační centrum prevence
















Zabezpečuje Městský program prevence kriminality ve městě Brně a Program protidrogové
prevence, koordinuje tyto aktivity na území města Brna.
Posuzuje projekty zaměřené na prevenci kriminality, které jsou prostřednictvím města
předkládány MV ČR s žádostí o schválení státní účelové dotace nebo žádostí o dotaci
z rozpočtu kraje.
Zabezpečuje úzkou a vzájemnou součinnost odborů MMB a úřadů městských částí, městského
ředitelství Policie ČR, preventivně informačních skupin Policie ČR, Městské policie Brno,
nestátních neziskových organizací v oblasti prevence kriminality.
Spolupracuje s MV ČR, s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s ostatními městy v rámci
ČR a se zahraničními partnery v rámci prevence kriminality.
Vytváří a průběžně aktualizuje informační systém v oblasti prevence kriminality pro potřeby
Městské rady prevence kriminality, orgánů státní správy a samosprávy a participujících orgánů
a organizací.
Zajišťuje administrativní agendu Městské rady pro prevenci kriminality.
Zpracovává podklady pro rozhodnutí samosprávných orgánů v oblasti přidělování finančních
prostředků z rozpočtu města na projekty protidrogové prevence.
Zajišťuje veškeré činnosti v rámci působnosti oddělení, plynoucí z ustanovení zákona
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů v platném znění.
Komplexně zajišťuje protidrogovou politiku města po stránce organizační i kontrolní ve směru
k organizacím zajišťujícím protidrogovou prevenci, městským částem, Jihomoravskému kraji
i k institucím s celorepublikovou působností.
V přenesené působnosti je odvolacím orgánem u přestupků na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomániemi a souvisejících správních deliktů.

Městská rada pro prevenci kriminality
Městská rada pro prevenci kriminality je poradním orgánem Rady města Brna. Byla zřízena
dne 3. 8. 1995 usnesením RMB č. 29/II ze dne 3. 8. 1995 v bodě 1 (materiál R 680/II) a současně byl
schválen Statut a Jednací řád Městské rady pro prevenci kriminality. V části I., bod 1. se píše: „Městská
rada pro prevenci kriminality (dále jen Městská rada) je metodickým orgánem zřízeným v souladu
s usnesením Rady města Brna s cílem odstraňování příčin kriminálního jednání občanů města Brna“.
V současné době je předsedou tajemník Magistrátu města Brna, místopředsedou je vedoucí
Úseku sociálně kulturního a dopravy, další členové jsou: zástupce Sněmu starostů, člen Bezpečnostní
komise SMO a člen Komise bezpečnosti a veřejného pořádku RMB, vedoucí oddělení Koncepce
a plánování služeb OSP, krajský státní zástupce, předseda Komise bezpečnosti a veřejného pořádku
RMB a starosta MČ Žebětín, krajská koordinátorka prevence kriminality z Odboru školství Krajského
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úřadu Jihomoravského kraje, ředitel Úřadu práce ČR – krajské pobočky Brno, ředitel Městské policie
Brno, zástupce Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje, vedoucí střediska Probační
a mediační služby ČR, vedoucí Koordinačního centra prevence, zástupce Útvaru policejního
vzdělávání a služební přípravy VZ Brno, člen Komise pro výchovu a vzdělávání a Komise pro tělesnou
výchovu a sport.
Komise bezpečnosti a veřejného pořádku RMB
Tato komise je poradním orgánem Rady města Brna. Mimo témata související s bezpečností
a veřejným pořádkem se vyjadřuje k projektům a materiálům prevence kriminality.
Prevence kriminality zasahuje do mnoha oblastí veřejného života, např. do oblasti sociální,
zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, trávení volného času, krizové intervence a urbanistického
plánování. V Brně je celá řada organizací a institucí, které se na prevenci kriminality podílejí již řadu
let.
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Přehled organizací spolupracujících na projektech prevence kriminality

Č.

Název

1.
2.

Bílý kruh bezpečí, z. s.
Ratolest Brno, z. s.

3.
4.

Magdalenium, z. s.
In Iustitia, o.p.s.

Sídlo
Slovinská 41, Brno
Tř. kpt. Jaroše 7b, Brno

6.

Bratislavská 31, Brno
Malinovského nám.
Brno
Sdružení
obrany Mečová 5, Brno
spotřebitelů – Asociace, z.
s.
Bojovat srdcem, z. s.
Bořetická 18, Brno

7.

Presafe, z. s.

8.

Lužánky
–
středisko Lidická 50, Brno
volného času Brno
Sdružení Petrov, z. s.
Petrov 5, Brno

5.

9.
10.

11.

Karásek 4429/1g, Brno

Česká tábornická unie – Údolní 5, Brno
Velká rada oblasti Jižní
Morava, p. s.
Společnost Podané ruce, Vídeňská 3, Brno
o.p.s.

14.

Salesiánské
středisko Kotlanova 13, Brno
mládeže – dům dětí a
mládeže Brno-Líšeň
Salesiánské
středisko Foersterova 2, Brno
mládeže – dům dětí a
mládeže Brno-Žabovřesky
IQ Roma servis, z. s.
Vranovská 45, Brno

15.

Rozkoš bez rizika, z. s.

Vlhká 10, Brno

16.
17.

Armáda spásy v ČR, z. s.
Armáda spásy v ČR, z. s.

Mlýnská 25, Brno
Staňkova 25, Brno

18.

Armáda spásy v ČR, z. s.

Körnerova 1, Brno

19.

Armáda spásy v ČR, z. s.

Kubíčkova 23, Brno

20.
21.

Teen
Challenge Cejl 18, Brno
International ČR
Persefona, z. s.
Jiráskova 216/8, Brno

22.

Spondea, z. s.

12.

13.

Sýpka 25, Brno

Oblast spolupráce
Pomoc obětem trestné činnosti
Probační programy a práce
s rizikovými skupinami dětí a
mládeže
Pomoc obětem domácího násilí
4, Pomoc obětem z nenávisti a
zvlášť zranitelným obětem
Pomoc lidem, kteří se stali obětí
podvodu, lichvy apod.
Práce s rizikovou a delikventní
mládeží
Práce
s rizikovou
skupinou
seniorů
Provoz nízkoprahové klubovny
v domě Koniklecova 5
Práce s rizikovou a delikventní
mládeží
Práce s neorganizovanou mládeží
Práce s osobami po výstupu
z vězení a práce s rizikovou
skupinou dětí a mládeže
Práce s rizikovou a delikventní
mládeží
Práce s rizikovou a delikventní
mládeží
Práce s rizikovou a delikventní
mládeží
Práce s ženami pracujícími v sex
businessu
Práce s osobami bez přístřeší
Prevence bezdomovectví a práce
s dětmi a mládeží
Práce s rizikovou skupinou dětí a
mládeže
Práce s rizikovou skupinou dětí a
mládeže
Dětské
centrum
–
práce
s rizikovou skupinou dětí
Pomoc obětem domácího a
sexuálního násilí
Pomoc obětem domácího násilí
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23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.

Centrum naděje a pomoci,
z. s.
Diagnostický
ústav,
středisko výchovné péče a
ŠJ
Ústav prevence a léčby
závislostí A Kluby Brno, z.
ú.
Dům dětí a mládeže Brno
AMARUS IT, s.r.o.

Vodní 13, Brno
Veslařská 246, Brno
Blatnická 421/4, Brno

Helceletova 4, Brno
Pálavské nám. 4387/13,
Brno
DROM, romské středisko, Hvězdová 906/9, Brno
p. o.
ZOO Brno a stanice U Zoologické zahrady 46,
zájmových činností, p. o.
Brno

Práce s rizikovými skupinami žen
a dívek
Práce s delikventní mládeží
Práce v rodinách
osobou

se

závislou

Práce s rizikovou mládeží
Práce s ohroženými skupinami
osob
Práce s osobami s alternativními
tresty
Práce s rizikovou skupinou dětí a
mládeže

Další organizace

30.

Městská policie Brno

Štefánikova 43, Brno

31.

Krajské ředitelství Policie Kounicova 24, Brno
Jihomoravského kraje

32.

Probační a mediační služba Moravské nám. 2, Brno
Brno

33.
34.

Úřad práce Brno-město
Krajské státní zastupitelství

35.

Útvar
policejního Horní 21, Brno
vzdělávání
a
služební
přípravy –
vzdělávací
zařízení Brno

Polní 37, Brno
Mozartova 3, Brno

Projekty prevence kriminality,
sdílení dat, spolupráce s oblastí
bezpečnosti a veřejného pořádku
Projekty prevence kriminality,
sdílení dat, spolupráce s oblastí
bezpečnosti a veřejného pořádku
Probační
programy,
práce
s mládeží, obecně prospěšné práce
a domácí vězení
Nezaměstnanost, sociální dávky
Sdílení
dat,
statistiky
a
interpretace dat
Projekty prevence kriminality
zaměřené na děti a mládež

Vysoké školy, odborná sdružení a další spolupracující subjekty
31.
32.
33.

Fakulta sociálních studií Joštova 10, Brno
MU Brno
Právnická fakulta MU Brno Veveří 70, Brno
Katedra
sociologie, Ovocný trh, Praha
Filozofická
fakulta
Univerzity Karlovy

Spolupráce se studenty, odborné
konference
Oblast trestního práva, semináře a
konference
Odborné publikace, výzkumy
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34
35.
36.
37.

38.

Česká
kriminologická
společnost
Masarykova
česká
sociologická společnost
Institut pro kriminologii a
sociální prevenci
Odbor
bezpečnostní
politiky
a
prevence
kriminality MV ČR
Oddělení
prevence
a
volnočasových
aktivit,
Odbor školství, Krajský
úřad Jihomoravského kraje

Nám. J. Palacha ½, Praha
Husova 4, Praha
Nám. 14. října 12, Praha
Nad Štolou 3, Praha

Cejl 73, Brno

Odborné publikace, výzkumy,
semináře a konference
Odborné publikace, výzkumy,
semináře a konference
Odborné publikace, výzkumy,
semináře a konference
Konzultační a metodická činnost,
dotační oblast
Konzultační a metodická činnost,
dotační oblast

Zahraniční subjekty




Evropské fórum pro bezpečnost ve městech – jde o evropskou nevládní neziskovou organizaci,
která byla založena v roce 1987 a zabývá se problematikou bezpečnosti ve městech. Brno je
jako jediné město v ČR členem od roku 2006. Pravidelně se zapojuje do projektů a pracovních
skupin.
Eurocities – Pracovníci Koordinačního centra prevence se zapojují do pracovních skupin
v rámci Sociálního fóra.

Oblast poskytovatelů sociálních služeb
http://socialnipece.brno.cz/texty/4/katalog-adresar/

Další dokumenty, které se vztahují k prevenci kriminality, a spolupracující odbory MMB


Oblast primární prevence a rizikového chování je řešena v rámci Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy MMB. Platným dokumentem pro tuto oblast je Koncepce obecního školství
do roku 2020. Tento dokument obsahuje kapitolu s názvem Prevence sociálně patologických
jevů, která řeší specifickou a nespecifickou primární prevenci.



Oblast protidrogové prevence bude řešena samostatným dokumentem Strategie protidrogové
prevence na území města Brna. Dokument bude tvořen na počátku roku 2017 na základě
Analýzy drogové situace ve městě Brně. Zde by měla být oblast prevence spojená
se zneužíváním drog.



Oblast sociálních služeb je obsažena v dokumentu Komunitní plán sociálních služeb města
Brna pro rok 2016–2017. Do této oblasti přešla na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, celá řada projektů prevence kriminality (např. nízkoprahová zařízení, poradenství,
terénní programy apod.). Každoročně jsou poskytovány dotace nestátním neziskovým
organizacím poskytujícím sociální služby a na dofinancování služeb prevence.
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Oblasti domácího násilí se věnuje rovněž Odbor zdraví MMB. Od roku 2005 zde funguje
Interdisciplinární tým města Brna pro oblast domácího násilí, který koordinuje postupy
a aktivity v oblasti mezioborového řešení problematiky domácího násilí a pomoci ohroženým
osobám, vzájemný přenos poznatků a zkušeností, zvyšování informovanosti veřejnosti
o problematice domácího násilí, zvyšování odborných znalostí u pomáhajících profesí
a pravidelné vyhodnocování situace v oblasti domácího násilí. Tým spolupracuje se stáními,
příspěvkovými a neziskovými organizacemi působícími na území města Brna. Informace lze
nalézt na http://www.idtbrno.cz/.



Oblast rodiny a rodinné politiky města je rovněž přiřazena pod Odbor zdraví MMB. Platným
dokumentem je Koncepce rodinné politiky města Brna. Každoročně jsou z rozpočtu města
Brna financovány projekty zaměřené na oblast podpory rodiny.

4.4 Přehled výdajů na prevenci kriminality

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








Státní účelová dotace – je poskytována prostřednictvím MV ČR, o její výši rozhoduje
Republikový výbor pro prevenci kriminality. Žadatelem o dotaci je město, realizátorem
projektů pak mohou být i cizí subjekty, např. NNO apod. Dotace je poskytována
prostřednictvím kraje. Za projekt však zodpovídá město, které zpracuje vyhodnocení
a vyúčtování.
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – každoročně je vypsán dotační titul do oblasti
prevence kriminality. Zde je opět žadatelem město, realizátorem mohou být (stejně jako u státní
dotace) i cizí subjekty. Za projekt však zodpovídá město, které zpracuje vyhodnocení
a vyúčtování.
Dotace z rozpočtu statutárního města Brna – každoročně je v rozpočtu města Brna
vyčleněna částka na dotační titul Městský program prevence kriminality. Po předložení žádostí
jsou projekty posouzeny z hlediska kvality a také se hodnotí, zda jsou v souladu se
stanovenými prioritami. Poté jsou navržené výše dotací projednány v orgánech města.
O poskytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Brna.
Dofinancování vlastních projektů města – jde o novou možnost financování projektů.
Po změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nemůže
město poskytovat dotaci na projekty města, městských částí, městské policie, příspěvkových
organizací města a příspěvkových organizací městských částí. Z tohoto důvodu jsou projekty
těchto realizátorů financovány ze zvláštní položky rozpočtu města Brna a jde o poskytnutí
finančních podílů na projekty.
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Jiné zdroje – řada projektů má tzv. vícezdrojové financování. Realizátoři projektů si zajišťují
i jiné zdroje státní (např. ministerstva) nebo nestátní (donátoři, sponzoři, nadace apod.). Tyto
jiné zdroje se započítávají do celkových nákladů na projekt.

Přehled financování projektů od roku 1996
Celkem Sociální Situační Informace Obliga
propro občany -torní
jektů
1996+7
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem

24
37
18
23
23
22
29
26
19
33
38
38
32
25
29
34
36
35
36
557

19
17
20
14
27
27
27
24
18
24
26
28
27
25

2
5
4
1
1
4
4
0
3
1
3
4
1
1

1
5
2
4
5
7
7
8
4
4
5
4
7
10

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkové
Celkem
náklady
přidělená
na prevenci (Kč) státní dotace
(Kč)
22 569 000,00
6 852 000,00
17 248 115,00
9 059 000,00
10 898 332,70
6 762 000,00
8 420 757,10
2 585 000,00
5 892 304,30
744 000,00
5 739 874,30
1 176 500,00
10 460 788,06
2 240 940,00
13 459 250,81
1 580 000,00
8 956 896,40
2 826 000,00
12 583 434,86
1 646 000,00
13 426 356,00
3 264 960,00
10 464 292,39
666 940,00
10 720 680,93
839 999,00
22 905 786,00
2 806 000,00
7 504 444,00
597 000,00
9 836 735,00
345 000,00
8 916 697,00
563 340,00
12 392 546,00
523 000,00
14 692 130,37
757 000,00
227 088 421,22 45 834 679,00
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5 Strategická část
5.1 SWOT analýza

SWOT analýza
Silné stránky















Trvalý pokles celkové kriminality na území
města Brna.
Více než 20 let budovaná síť
spolupracujících subjektů v oblasti prevence
kriminality, která je ve srovnání s jinými
městy velká a tematicky pestrá, vyhovující
převážné většině klientů bez ohledu na věk,
vzdělání, pohlaví a rasovou příslušnost.
Zařazení města Brna MV ČR do sítě měst
a obcí, které mohou žádat o přidělení státní
účelové dotace na vybrané projekty.
Existence konzultanta MV ČR pro město
Brno na oblast prevence kriminality
a metodickou pomoc kraje.
Existence Městské rady pro prevenci
kriminality obsazená zástupci s rozhodovací
a nařizovací pravomocí, odborníky z řad
veřejnosti a odpovědnými pracovníky
MMB.
Dobrá spolupráce s klíčovými partnery při
tvorbě a realizaci Městského programu
prevence kriminality.
Existence Koordinačního centra prevence
jako administrativního orgánu pro oblast
prevence
kriminality
obsazeného
vzdělanými a proškolenými odborníky,
členy několika celostátních odborných
společností.
Existence finančních prostředků v rozpočtu
města Brna, které slouží k participaci na
státem či krajem dotovaných dílčích
projektech a k financování dalších projektů
právnických a fyzických osob a vlastních
projektů prevence kriminality.
Možnost žádat o státní účelovou dotaci
a dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na
vybrané dílčí projekty prevence kriminality.
Dobré zkušenosti s některými opakovanými
projekty prevence kriminality.

Slabé stránky

















Nepoměr finančních prostředků
určených na oblast řešení prevence
kriminality vzhledem k závažnosti
a potřebnosti řešit tuto problematiku.
Vysoká míra majetkové trestné
činnosti, a to nejen v sociálně
vyloučených lokalitách bez ohledu na
její několikaletý pokles v absolutních
číslech.
Časté změny legislativy, zkreslující
statistické údaje o skutečných počtech
trestných činů a přestupků.
Trvalé – možná předsudečné – tvrzení
respondentů
opakovaných
sociologických průzkumů vnímání
pocitu bezpečnosti, že Romové jsou
největším zdrojem možného ohrožení.
Nedostatečné materiální vybavení
policie.
Nedůsledně řešená problematika
bezdomovectví zejména v centru
města a na veřejných prostranstvích
z důvodu obav veřejnosti o zdraví
a majetek.
Obecně převládající názor na
nečistotu veřejných prostranství spolu
s vnímáním
zdravotních
rizik
a možnosti
šíření
infekčních
onemocnění.
Výrazný
odsudek
veřejnosti
k integračním programům pro Romy,
které jsou považovány za neúčinné.
Snižování
tolerance
veřejnosti
k uprchlíkům.
Absence legislativy, která by
upravovala oblast prostituce.
Nízká zaměstnanost lidí s kriminální
minulostí
a
s nedostatečným
či nedokončeným vzděláváním.
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Široká síť poskytovaných sociálních služeb
na území města Brna, které řeší oblast
prevence kriminality.
Kvalitní probační programy.
Existence řady nízkoprahových zařízení.
Existence služeb pro oběti TČ.
Zvýšená aktivita veřejnosti a zapojování
občanů do řešení problematiky vlastní
bezpečnosti, ať již opatřeními pro zvýšení
bezpečnosti nebo studiem Senior akademie.
Zvyšující se trend spokojenosti občanů
s prací obou policií.
Kvalitní a dlouhodobý Městský kamerový
dohlížecí systém.
Podpora veřejnosti pěším policejním
hlídkám,
zřizování
kamerových
monitorovacích
systémů
a
veřejně
prospěšným pracím.

Příležitosti








Zkvalitnění a rozšíření sítě spolupracujících
subjektů, včetně sdílení dat a informací
mezi NNO, PO, státní správou a
samosprávou.
Komplexnost a provázanost dílčích
projektů různých realizátorů v různých
lokalitách a při řešení dílčích problémů.
Rozvoj adekvátních reakcí na nové hrozby
a trendy v oblasti prevence kriminality.
Zapojení veřejnosti do prevence kriminality
a medializace prevence kriminality.
Využití možností OPZ a OP VVV.
Možnost spolupráce s ASZ.

Hrozby










Zvýšená agresivita pachatelů trestné
činnosti a snižování věku pachatelů
i u závažné trestné činnosti.
Existující
problémy
v sociálně
vyloučených lokalitách (kriminalita,
drogy, lichva, prostituce, hazard,
nezaměstnanost a nízká úroveň
vzdělání
obyvatel
sociálně
vyloučených lokalit).
Zvyšování kombinovaných poruch
chování a zároveň konzumace
nepovolených
omamných
a psychotropních
látek
vedoucí
k následnému
páchání
trestné
činnosti.
Nejistota
financování
NNO
realizujících
projekty
zaměřené
na prevenci kriminality.
Přesun řady preventivních aktivit
do oblasti sociálních služeb.
Posilování projevů extremismu,
xenofobie a rasismu.
Negativní medializace problémů,
neobjektivní žurnalistika.
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5.2 Strategická část

Podrobný popis jednotlivých cílů, priorit a opatření
Cíl 1 – Rozvíjení a posílení systému prevence kriminality, zkvalitnění sítě spolupracujících subjektů,
rozšiřování prostoru pro působení dobrovolníků, domovníků a asistentů prevence kriminality,
rozvíjení spolupráce s Evropským fórem pro bezpečnost ve městě a EUROCITIES a úzká spolupráce
s konzultantem MV ČR pro město Brno a s Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
PRIORITA 1
Popis

Opatření 1.1

Opatření 1.2

Opatření 1.3

Opatření 1.4
Opatření 1.5

Rozvoj a posílení systému prevence kriminality na území města Brna
Pro rozvoj a posílení systému prevence kriminality je zapotřebí získávat údaje
z různých zdrojů (policejní statistiky, sociodemografické údaje, výzkumy a
průzkumy pocitu bezpečí, zahraniční zkušenosti apod.). Tato data je nutné
analyzovat, správně interpretovat a využívat při plánování preventivních
opatření. Nezbytným předpokladem je pak zajištění finančních prostředků
z různých zdrojů (státní, krajské a městské rozpočty), činnost poradních
orgánů (Městská rada pro prevenci kriminality a Komise bezpečnosti a
veřejného pořádku MMB) a rovněž úzká spolupráce s ostatními odbory
Magistrátu města Brna.
Termín realizace: průběžně
Odpovídá: KCP, městská policie, Policie ČR, MV ČR, NNO
Výstup: zajištění důležitých informací a stabilní zajištění financování
prevence.
Zajištění informačních zdrojů komplexní bezpečnostní analýzy: policejní
analýzy nápadu trestné činnosti a přestupkovosti, sociodemografické analýzy
(s využitím strategických materiálu Brna), periodicky se opakující
sociologický výzkum „Vnímání pocitu bezpečnosti občany města Brna“.
Zabezpečení činnosti Městské rady pro prevenci kriminality (MRPK),
možnosti kontinuálního pokračování spolupráce s mezinárodními
organizacemi EFUS a EUROCITIES a na celostátní úrovni spolupráce
s IKSP, MČSS a ČKS.
Zajištění podmínek pro možnost požádat o státní účelovou dotaci a dotaci
z rozpočtu JMK na vybrané projekty městského programu prevence
kriminality, tj. existence MRPK, kvalifikovaní a vzdělaní manažeři prevence
kriminality, finanční participace z rozpočtu města na projektech.
Zajištění realizace Městského programu prevence kriminality, včetně
projednání v orgánech města, při respektování obecných i specifických zásad
a pravidel platných na úrovni stát, kraj i město.
Využití všech dalších koncepčních materiálů města a spolupráce uvnitř
magistrátu a se subjekty sítě spolupracujících právnických a fyzických osob
k umožnění pružné a adekvátní reakce na možné nové hrozby či trendy
v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.
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PRIORITA 2
Popis

Opatření 2.1

Opatření 2.2

PRIORITA 3
Popis

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.2

Rozvíjení a zkvalitnění sítě spolupracujících subjektů
Prevenci kriminality není možné vykonávat odděleně od dalších subjektů.
Proto je důležité vzájemné setkávání se zástupci organizací, institucí a dalších
aktérů v oblasti prevence kriminality (jak se zahraničními, tak i domácími).
Výměna zkušeností a jejich přenositelnost se uplatňuje ve všech oborech, tedy
i v prevenci. Osvědčuje se úzká spolupráce s konzultantem pro Brno v rámci
MV ČR a také s krajskou koordinátorkou prevence kriminality. Vědecké a
výzkumné materiály doplňují praktická opatření a řešení problémů.
Termín realizace: průběžně
Odpovídá: KCP, městská policie, Policie ČR, MV ČR, NNO
Výstup: kvalitní síť spolupracujících subjektů.
Pořádání seminářů k aktuálním tématům z oblasti prevence kriminality
nejméně jednou v roce, příp. další výměna zkušeností a setkávání se zástupci
sítě spolupracujících organizací podle potřeb (v rámci různých pracovních
skupin, multitýmů apod.).
Úzká spolupráce s konzultantem MV ČR pro město Brno, s krajskou
manažerkou prevence, účast na konferencích, seminářích a školeních, které
pořádá MV ČR, Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, odborné
společnosti a další subjekty.
Působení dobrovolníků, domovníků a asistentů prevence kriminality
a zapojení veřejnosti do prevence kriminality
Prevence kriminality vyžaduje stále větší zapojení veřejnosti do této oblasti.
Osvědčil se celostátně vyzkoušený a fungující projekt Asistenti prevence
kriminality. Významným bezpečnostním prvkem je v bytovém domě
domovník, který po získání potřebných znalostí a dovedností dokáže řešit
drobné bezpečnostní a pořádkové záležitosti v bytovém domě. Do prevence se
zapojuje řada dobrovolníků, kteří reprezentují zapojení veřejnosti a pomáhají
všude tam, kde je potřeba.
Termín realizace: průběžně
Odpovídá: KCP, NNO
Výstup: činnost APK, domovníků a dobrovolníků v rámci NNO na území
města Brna.
Činnost Asistentů prevence kriminality
Vzdělávání domovníků v oblasti prevence, tj. podpora projektu Domovnická
akademie.
Podpora projektů organizací, které realizují aktivity se zapojením
dobrovolníků.
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PRIORITA 4
Popis

Výměna zahraničních zkušeností, zapojení do pracovních skupin v rámci
EFUS a Eurocities
V dnešní době je již samozřejmostí spolupráce se zahraničními subjekty
a především výměna příkladů dobré praxe, které mohou být přenositelné i do
místních podmínek. Těžištěm bude spolupráce s Evropským fórem pro
bezpečnost ve městech, a to pokračováním aktivit v rámci projektů
a pracovních skupin. Dále půjde o zapojení do aktivit Sociálního fóra
Eurocities, účast na seminářích a konferencích k tématu prevence kriminality
a protidrogové prevence. Získané poznatky budou potom přenášeny do
projektů a předány dalších aktérům v prevenci.
Termín realizace: průběžně
Odpovídá: KCP
Výstup: monitorování a využívání nových zahraničních poznatků.

Cíl 2 – Podpora občanských poraden, ochrany spotřebitelů, pomoc obětem a svědkům trestné
činnosti, ohrožené skupině senioři, obětem domácího a sexuálního násilí, obětem obchodu s lidmi a
pomoc všem, kteří se ocitli v krizové situaci.
PRIORITA 5
Popis

Opatření 5.1
Opatření 5.2

Pomoc a podpora projektů zaměřených na poskytování poradenství pro
ohrožené a rizikové skupiny obyvatel
Senioři, handicapované osoby, ženy a další osoby jsou z pohledu prevence
kriminality rizikovými skupinami, které jsou ohroženy trestnou činností,
nejčastěji jde o majetkovou kriminalitu nebo násilí. Proto je důležité vyvíjet
aktivity a realizovat opatření, která povedou ke zlepšení informovanosti o tom,
jak předcházet situacím a v případě, kdy dojde k činu, tak se obrátit o pomoc
odbornou (právní, psychologickou, sociální, zdravotní apod.).
Termín realizace: průběžně
Odpovídá: KCP, NNO, městská policie, PČR
Výstup: kvalitní síť organizací a institucí poskytujících pomoc.
Podpora osvětové a informační činnosti
Podpora projektů zaměřených na pomoc obětem trestné činnosti (včetně
právního poradenství).
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Cíl 3 – Práce s rizikovou a delikventní mládeží, práce s rizikovými a ohroženými skupinami (např.
senioři), práce s osobami ve výkonu trestu, před a po výstupu.
PRIORITA 6
Popis

Opatření 6.1
Opatření 6.2
Opatření 6.3
Opatření 6.4

Prevence kriminality dětí a mládeže, seniorů, resocializace pachatelů trestné
činnosti, předcházení recidivě
Rizikové skupiny dětí a mládeže potřebují systematickou pomoc a vedení.
V Brně je celá řada organizací, které se práci s dětmi a mládeží věnují
a poskytují jim služby a pomoc při řešení jejich sociální situace nebo problémů
doma, ve škole či s vrstevníky. Podporovány budou probační programy pro
děti a mladistvé. Důležitá je práce s osobami před opuštěním výkonu trestu a
po jeho ukončení. První sociální a právní poradenství může pomoci směrovat
jejich život tím správným směrem. Pro skupinu seniorů je důležitá
informovanost. Tento důležitý prvek v jejich životě bude naplněn
prostřednictvím vzdělávacího cyklu přednášek s názvem Senior akademie.
Termín realizace: průběžně
Odpovídá: KCP, městská policie, Policie ČR, NNO, PMS
Výstup: fungující zařízení pro děti a mládež, kvalitní probační programy
a systém resocializace pachatelů.
Podpora projektů zaměřených na práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže.
Podpora probačních projektů.
Podpora projektů zaměřených na resocializaci osob propuštěných z výkonu
trestu.
Vytváření bezpečného prostoru pro seniory, např. prostřednictvím projektu
Senior akademie.

Cíl 4 – Zvýšená pozornost sociálně vyloučeným lokalitám včetně spolupráce s dalšími subjekty na
zajištění komplexního přístupu k řešení zvýšené kriminality, k etnickým minoritám, cizincům.
PRIORITA 7

Snížení kriminality ve vybraných částech města

Popis

Brno má na základě Analýzy sociálně vyloučených lokalit několik částí,
v nichž se soustřeďuje řada problémů (kriminalita, závislosti, nezaměstnanost,
zadluženost apod.). Mimo síť sociálních služeb budou realizovány projekty,
které budou zaměřeny na snížení kriminality a na práci s jejich obyvateli.
Půjde zejména o projekty sociální prevence, které mohou být doplněny
prevencí situační.

Opatření 7.1
Opatření 7.2

Termín realizace: průběžně
Odpovídá: KCP, městská policie, Policie ČR, NNO, PMS
Výstup: kvalitní preventivní projekty a aktivity, které řeší prevenci
kriminality v lokalitách a prevenci extremismu, rasismu, xenofobie nebo
jiných forem nenávisti.
Podpora projektů organizací, které pracují ve vyloučených lokalitách, podpora
romských a proromských projektů.
Podpora projektů zaměřených na předcházení radikalizaci, extremismu,
rasismu a xenofobii či jiných forem nenávisti.
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Cíl 5 – Aplikace nových efektivních přístupů k předcházení novým hrozbám a trendům v oblasti
bezpečnosti a veřejného pořádku s využitím všech druhů a typů preventivních opatření.
PRIORITA 8
Popis

Opatření 8.1
Opatření 8.2
Opatření 8.3

Reakce na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného
pořádku
Mezi nové hrozby je řazena například kriminalita ve virtuálním
prostředí, u které dochází ke strmému nárůstu a mimořádně vysoké
latenci. V této souvislosti půjde o podporu projektů, které jsou zaměřeny
na informovanost o existujících rizicích a možnostech ochrany před
nimi. Účinným prostředkem v boji proti majetkové kriminalitě je
situační prevence, tj. zavedení organizačních, režimových a technických
opatření. Pro plánování preventivních opatření je důležitý i pravidelný
monitoring dat. K tomu přispívají tzv. mapy kriminality.
Termín realizace: průběžně
Odpovídá: KCP, městská policie, Policie ČR, NNO
Výstup: projekty zaměřené na informování veřejnosti o nových
hrozbách, posílení situační prevence v rizikových lokalitách a zavedení
pravidelného monitorování dat o kriminalitě (mapy kriminality pro
Brno).
Podpora projektů zaměřených na oblast kyberprostoru.
Realizace projektů situační prevence, zejména v souvislosti
s majetkovou trestnou činností, např. forenzní identifikační značení
předmětů.
Monitoring dat týkající se kriminality na území města – tzv. mapy
kriminality.

6 Koordinace a kontrola
Realizaci jednotlivých priorit a opatření budou podle možností zajišťovat subjekty, které jsou uvedeny
v textu u jednotlivých priorit.
Naplňování koncepce bude každoročně vyhodnoceno a bude vyhotovena zpráva o naplňování
koncepce za konkrétní kalendářní rok. Tuto zprávu obdrží členové Městské rady pro prevenci
kriminality.
Vyhodnocení projektů prevence kriminality bude probíhat vždy do 15. ledna následujícího roku
po realizaci projektů. Toto vyhodnocení bude obsahovat plnění navržených indikátorů a bude
předloženo rovněž členům Městské rady pro prevenci kriminality a podle typu čerpání dotace i Odboru
bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra a Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Kontrolní činnosti u realizovaných dílčích projektů městského programu prevence kriminality bude
zajištěna podle platných zákonů a předpisů.
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