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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
Obecní úroveň prevence kriminality je klíčovou úrovní, na které je třeba řešit konkrétní 

problémy a za tím účelem realizovat potřebnou spolupráci samosprávných orgánů obce 

(včetně obecních policií), orgánů vykonávajících přenesenou působnost státu, místních 

zastoupení státních orgánů, Policie ČR, neziskového sektoru, občanů i podnikatelských 

subjektů. 

Plán prevence kriminality města České Budějovice (dále jen „plán“) na léta 2018 a 2019 

vychází primárně z dostupných strategických a koncepčních materiálů na celostátní, krajské a 

lokální úrovni: 

 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020, 

schválená usnesením Vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016 

 Koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje na léta 2015 – 2017 

 koncepční dokumenty města České Budějovice, vztahující se k problematice 

prevence kriminality, bezpečnostní analýza města 

 
Ke zpracování plánu bylo čerpáno nejen z výše uvedených strategických a koncepčních 

materiálů, ale i z vlastních odborných zkušeností jednotlivých členů pracovní skupiny přímo 

působících v oblasti služeb sociální prevence a programů prevence kriminality.  

Při vytváření tohoto dokumentu bylo snahou řešit kriminalitu ve městě nejen z pohledu 

primární, sekundární nebo terciální prevence, ale i z pohledu rozličných cílových skupin 

(rizikové skupiny osob, potencionální oběti, ale i pachatelé trestné činnosti) i jednotlivých 

diferenciovaných lokalit (sociálně vyloučené lokality, okrajové části města, historické 

centrum města, klidové zóny).   

Tento přístup přináší prostor pro komplexní řešení dané problematiky v širších 

souvislostech. Nezaměřujeme se pouze na následky, ale zejména na vymezení a odstranění 

skutečných příčin, které jsou z hlediska preventivního působení podstatnější. Díky tomuto 

pojetí je navíc vytvořen i prostor pro vzájemnou spolupráci všech zainteresovaných subjektů 

a složek, jež se mohou na prevenci v obci vzájemně spolupodílet a systematicky na ní 

spolupracovat.  
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2. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 

2.1 Kriminologická analýza dat Policie ČR 

Tabulka č. 1a: Celková kriminalita 2015 – 2017, OOP České Budějovice 

 
celková 

kriminalita 
násilná 

kriminalita 
mravnostní 
kriminalita 

majetková 
kriminalita 

rok 2015 

spácháno 

skutků 
2 338 169 9 1 323 

index na 10 
tis. obyvatel 

250,63 18,12 0,96 141,82 

rok 2016 

spácháno 

skutků 
3 122 182 21 1 721 

index na 10 
tis. obyvatel 

333,86 19,46 2,25 184,04 

meziroční změna 

v indexu 2015 - 2016 
+33,21 % +7,40 % +134,38 % 29,77 % 

rok 2017 

spácháno 

skutků 
2 503 152 39 1 090 

index na 10 
tis. obyvatel 

267,79 16,26 4,17 116,61 

meziroční změna 

v indexu 2016 - 2017 
-19,79 % -16,44 % +85,33 % -36,64 % 

Graf č. 1a: Celková kriminalita 2015 - 2017, OOP České Budějovice 
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Tabulka č. 1b: Celková kriminalita podle skupin pachatelů, OOP České Budějovice 

 
nezletilí 

(0 – 14 let) 
mladiství 

(15 – 17 let) 
18 let a více recidivisté celkem 

rok 2015 

spácháno 

skutků 
6 14 1 439 879 2 338 

index na 10 
tis. obyvatel 

0,64 1,50 154,26 94,23 250,63 

rok 2016 

spácháno 

skutků 
10 40 1 740 1 332 3 122 

index na 10 
tis. obyvatel 

1,07 4,28 186,07 142,44 333,86 

meziroční změna v indexu 

2015 - 2016 
+67,19 % +185,33 % +20,62 % +51,16 % +33,21 % 

rok 2017 

spácháno 

skutků 
14 31 2 458 1 094 2 503 

index na 10 
tis. obyvatel 

1,50 3,32 262,97 117,04 267,79 

meziroční změna v indexu 

2016 - 2017 
+40,19 % -22,43 % +41,33 % -17,83 % -19,79 % 

Graf č. 1b: Celková kriminalita podle pachatelů, OOP České Budějovice 

 

Zdroj dat: Policie ČR  
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Vývoj celkové kriminality v letech 2015 – 2017 

Absolutního minima dosáhla celková kriminalita v roce 2015. Vývoj celkové 

kriminality od roku 2015 ukazuje v rámci sledovaného tříletého horizontu nejprve zvýšení 

hodnoty jevu v roce 2016, ať jde o celkové hodnoty nebo o dílčí hodnoty pro jednotlivé 

skupiny (recidivisté, nezletilci). V mezidobí roku 2016 a 2017 je však zřejmý opětovný pokles 

celkové kriminality. V roce 2017 klesly i hodnoty u skupiny mladistvých a recidivistů. Výrazný 

vzestup však zaznamenáváme u skupiny dospělých pachatelů, kdy hodnoty za sledované 

období vzrostly o 70,81 %. K méně výraznému vzestupu došlo od roku 2015 u skupiny 

opakovaně trestaných osob, a to o 24,46 %. 

Při pohledu na skupinu nezletilých a mladistvých lze konstatovat, že kriminality u 

těchto skupin mírně stoupá. U skupiny nezletilých jde o pozvolný nárůst kriminality, od 

začátku sledovaného období více jak o polovinu. Zatímco u mladistvých pachatelů hodnoty 

v roce 2016 rapidně stouply, v roce 2017 začaly opět pozvolna klesat. Celkový nárůst 

kriminality u této skupiny tak činí 121,43 %. Nárůst celkové kriminality bez ohledu na 

jednotlivé skupiny pachatelů činí od začátku sledovaného období 7 %.   

 

Tabulka č. 2: Násilné trestné činy podle skupin pachatelů, OOP České Budějovice 

 
nezletilí 

(1 – 14 let) 
mladiství 

(15 – 17 let) 
18 let a více recidivisté celkem 

rok 2015 

spácháno 

skutků 
2 3 92 72 169 

index na 10 
tis. obyvatel 

0,21 0,32 9,86 7,72 18,12 

rok 2016 

spácháno 

skutků 
6 18 96 62 182 

index na 10 
tis. obyvatel 

0,64 1,92 10,27 6,74 19,46 

meziroční změna v indexu 

2015 - 2016 
+204,76 % +500 % +4,16 % -12,69 % +7,40 % 

rok 2017 

spácháno 

skutků 
2 8 85 57 152 

index na 10 
tis. obyvatel 

0,21 0,86 9,09 6,10 16,26 

meziroční změna v indexu 

2016 - 2017 
-67,19 % -55,21 % -11,49 % -9,50 % -16,44 % 
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Graf č. 2:  Násilné trestné činy podle skupin pachatelů, OOP České Budějovice 

 

Zdroj dat: Policie ČR 
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Tabulka č. 3: Mravnostní trestné činy podle skupin pachatelů, OOP České Budějovice 

 
nezletilí 

(0 – 14 let) 
mladiství 

(15 – 17 let) 
18 let a více recidivisté celkem 

rok 2015 

spácháno 

skutků 
0 0 7 2 9 

index na 10 
tis. obyvatel 

0 0 0,75 0,21 0,96 

rok 2016 

spácháno 

skutků 
0 1 14 6 21 

index na 10 
tis. obyvatel 

0 0,11 1,50 0,64 0,25 

meziroční změna v indexu 

2015 - 2016 
0 +100 % +100 % +204,76 % -73,96 % 

rok 2017 

spácháno 

skutků 
1 3 29 6 39 

index na 10 
tis. obyvatel 

0,11 0,32 3,10 0,64 4,17 

meziroční změna v indexu 

2016 - 2017 
+100 % +190,91 % +106,67 % 0 +1 568 % 

 

Graf č. 3:  Mravnostní trestné činy podle skupin pachatelů, OOP České Budějovice 

 

Zdroj dat: Policie ČR 
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Vývoj mravnostních činů v letech 2016 – 2017 

Vývoj mravnostních činů tříletém období zaznamenává rapidní nárůst. Absolutního 

maxima bylo dosaženo v roce 2017. Od začátku sledovaného období činí nárůst o 333,33 %. 

Při porovnání vývoje mravnostních činů napříč jednotlivými kategoriemi je nejvýraznější rok 

právě rok 2017, kdy bylo dosaženo absolutních maxim jak v rámci celkových statistik, tak i u 

jednotlivých skupin.  

Na celkovém počtu mravnostních činů se v rámci tříletého horizontu nejvíce podílela 

skupina dospělých pachatelů. Počet mravnostních činů spáchaných touto skupinou stoupl od 

roku 2015 o 314,29 %. Ke zvýšení mravnostní kriminality páchané recidivisty došlo v roce 

2016, a to o 200 %. V roce 2017 pak zaznamenáváme stejný počet mravnostních činů u této 

skupiny jako v roce 2016. U skupiny nezletilých byl výskyt jevu naopak vzhledem k povaze 

trestné činnosti i věku jednotlivých skupin marginální. U nezletilých se jedná v roce 2017 o 

jediný případ, u mladistvých jde o 3 případy mravnostní kriminality.  

 

Tabulka č. 4: Majetkové trestné činy podle skupin pachatelů, OOP České Budějovice 

 
nezletilí 

(0 – 14 let) 
mladiství 

(15 – 17 let) 
18 let a více recidivisté celkem 

rok 2015 

spácháno 

skutků 
1 4 944 374 1 323 

index na 10 
tis. obyvatel 

0,11 0,43 101,20 40,10 141,82 

rok 2016 

spácháno 

skutků 
1 15 996 709 1 721 

index na 10 
tis. obyvatel 

0,11 1,60 106,51 75,82 184,04 

meziroční změna v indexu 

2015 - 2016 
0 % +272,09 % +5,25 % +89,08 % +29,77 % 

rok 2017 

spácháno 

skutků 
5 14 478 593 1 090 

index na 10 
tis. obyvatel 

0,53 1,50 51,14 63,44 116,61 

meziroční změna v indexu 

2016 - 2017 
+381,82 % -6,25 % -51,99 % -16,33 % -36,64 % 
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Graf č. 4:  Majetkové trestné činy podle skupin pachatelů, OOP České Budějovice 

 

Zdroj dat: Policie ČR 
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Tabulka č. 5: Majetková kriminalita celkem, OOP České Budějovice 

 
majetkové trestné 

činy celkem 

krádeže 

vloupáním 

krádeže 

prosté 

rok 2015 

spácháno skutků 1 323 302 830 

index na 10 tis. obyvatel 141,82 32,37 88,80 

rok 2016 

spácháno skutků 1 721 358 1 071 

index na 10 tis. obyvatel 184,04 38,28 114,53 

meziroční změna v indexu 2015 - 2016 +29,77 % +18,26 % +28,98 % 

rok 2017 

spácháno skutků 1 090 170 751 

index na 10 tis. obyvatel 116,61 18,19 80,35 

meziroční změna v indexu 2016 - 2017 -36,64 % -52,48 % -29,84 % 

 

Graf č. 5a: Majetkové trestné činy, OOP České Budějovice 

 

Zdroj dat: Policie ČR 
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Graf č. 5b: Majetkové trestné činy – způsobená škoda 

 

Zdroj dat: Policie ČR 
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hodnot než krádeže vloupáním. 

V kategorii krádeží vloupáním i krádeží prostých dosahují hodnoty maxima v roce 

2016. Postupný vývoj majetkové trestné činnosti se však celkově vyznačuje klesajícím 

trendem. V průběhu sledovaného tříletého cyklu klesl podíl krádeží vloupáním o 43,71 %, a 

krádeží prostých o 9,52 %. 
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2.2 KRIMINOLOGICKÁ ANALÝZA SE ZAMĚŘENÍM NA OBĚTI 

Tabulka č. 6: Oběti – děti (0 – 18 let), OOP České Budějovice 

 
úmyslné 

ublížení na 
zdraví 

ublížení na 
zdraví z 

nedbalosti 

nebezpečné 
vyhrožování 

nebezpečné 

pronásledování 

rok 2015 

počet činů 8 3 2 0 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,86 0,32 0,21 0 

rok 2016 

počet činů 5 11 3 0 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,53 1,18 0,32 0 

meziroční změna v indexu 

2015 - 2016 
-38,37 % +268,75 +52,38 % 0 

rok 2017 

počet činů 2 3 2 0 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,21 0,32 0,21 0 

meziroční změna v indexu 

2016 - 2017 
-60,38 % -72,88 % -34,38 % 0 % 

 

 vydírání znásilnění 
pohlavní 

zneužívání 
loupež krádež 

rok 2015 

počet činů 2 2 3 9 6 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,21 0,21 0,32 0,96 0,64 

rok 2016 

počet činů 3 2 1 7 6 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,32 0,21 0,11 0,75 0,64 

meziroční změna v indexu 

2015 - 2016 
+52,38 % 0 % -65,63 % -21,87 % 0 % 

rok 2017 

počet činů 5 1 10 4 5 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,53 0,11 1,07 0,43 0,53 

meziroční změna v indexu 

2016 - 2017 
+65,63 % -47,62 % +872,73 % -42,67 -17,19 % 
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Graf č. 6 : Oběti – děti (0 – 18 let), OOP České Budějovice 

 

Zdroj dat: Policie ČR 

Vývoj trestné činnosti páchané na dětech v letech 2015 - 2017 

Při podrobnějším zkoumání jednotlivých skutkových podstat trestných činů jsou děti 

nejčastějšími oběťmi loupeží, kapesních krádeží, pohlavního zneužívání či vydírání. U 

trestných činů ublížení na zdraví z nedbalosti, nebezpečného vyhrožování a vydírání hodnoty 

nejprve stoupají, v roce 2017 však zaznamenáváme klesající hodnoty. Výjimkou jsou trestné 

činy vydírání, kdy od začátku celého tříletého období sledujeme vzestupný trend, a to více 

jak o polovinu. K rapidnímu vzestupu hodnot došlo u pohlavního zneužívání dětí, kde došlo 

k nárůstu počtu těchto činů o 233,33 %.  

Významné změny hodnot vidíme též u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví, 

kde však došlo k významnému úbytku. Za sledované období zaznamenáváme sestupné 

hodnoty tohoto jevu o 75 %. Stejně tak je znatelný úbytek počtu loupeží, od začátku 

sledovaného období o 55,56 %. U trestných činů krádeží, jejichž oběťmi jsou děti, vidíme 

téměř konstantní počet těchto činů po celé tři roky. U trestného činu nebezpečného 

pronásledování pak nebyl v průběhu tříletého horizontu zaznamenán žádný případ.  

0

2

4

6

8

10

12

8

3
2

0

2 2
3

9

6
5

11

3

0

3
2

1

7
6

2
3

2

0

5

1

10

4
5

Oběti trestných činů - děti (0 - 18 let)
rok 2015 - 2017

rok 2015 rok 2016 rok 2017



PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA OBDOBÍ 2018 - 2019 

13 
 

Tabulka č. 7: Oběti – ženy, OOP České Budějovice 

 
úmyslné 

ublížení na 
zdraví 

ublížení na 
zdraví z 

nedbalosti 

nebezpečné 
vyhrožování 

nebezpečné 

pronásledování 

rok 2016 

počet činů 10 27 16 1 

index na 10 tis. 

obyvatel 
1,07 2,89 1,71 0,11 

rok 2017 

počet činů 18 5 19 5 

index na 10 tis. 

obyvatel 
1,93 0,53 2,03 0,53 

meziroční změna v indexu 

2016 - 2017 
+80,37 % -81,66 % +18,71 % +381,82 % 

 

 vydírání znásilnění loupež krádež 

rok 2016 

počet činů 5 11 5 45 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,53 1,18 0,53 4,81 

rok 2017 

počet činů 3 2 7 33 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,32 0,21 0,75 3,53 

meziroční změna v indexu 

2016 - 2017 
-39,62 % -82,20 % +41,51 % -26,61 % 
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Graf č. 7 : Oběti – ženy, OOP České Budějovice 

 

Zdroj dat: Policie ČR 

Vývoj trestné činnosti páchané na ženách v letech 2016 - 2017 

Při pohledu na jednotlivé skutkové podstaty trestných činů se ženy nejčastěji stávají 

oběťmi trestných činů ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování a krádeží. U úmyslného 

ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování, nebezpečného pronásledování a loupeží 

došlo za dvouleté sledované období k mírnému vzestupu. Nejvyšší přírůstek hodnot 

v mezidobí let 2016 a 2017 zaznamenáváme u úmyslného ublížení na zdraví, a to o 80 %. 

Přírůstek zaznamenáváme též u nebezpečného pronásledování. V roce 2017 bylo 

zaregistrováno 5 takových činů, zatímco v loňském roce se jednalo pouze o jediný případ. 

V roce 2017 naopak ubylo trestných činů ublížení na zdraví z nedbalosti, znásilnění a 

krádeží páchaných na ženách. Počet znásilnění u žen klesl za dvouleté období o 81,82 %. U 

přečinů krádeží nedošlo k tak významnému úbytku, i přesto je však zřejmý klesající trend 

této trestné činnosti. V roce 2017 můžeme sledovat úbytek těchto přečinů o 26,67 %. 

K rapidnímu poklesu také došlo u činů ublížení na zdraví z nedbalosti. Meziroční úbytek u 

těchto činů je 81,48 %. 
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Tabulka 8: Oběti trestné činnosti – osoby starší 60 let, OOP České Budějovice                       

 
usmrcení z 
nedbalosti 

úmyslné 
ublížení na 

zdraví 

ublížení na 
zdraví z 

nedbalosti 

nebezpečné 
vyhrožování 

rok 2015 

počet činů 5 16 3 17 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,54 1,72 0,32 1,82 

rok 2016 

počet činů 3 4 9 2 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,32 0,43 0,96 0,21 

meziroční změna v indexu 

2015 - 2016 
-40,74 % -75 % +200 % -88,46 % 

rok 2017 

počet činů 3 4 4 5 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,32 0,43 0,43 0,53 

meziroční změna v indexu 

2016 – 2017 

 

0 % 0 % -55,21 % +152,38 % 

 
 

    
     

 
nebezpečné 

pronásledování 
vydírání znásilnění loupež krádež 

rok 2015 

počet činů 0 0 0 10 32 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0 0 0 1,07 3,43 

rok 2016 

počet činů 0 0 1 1 18 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0 0 0,11 0,11 1,92 

meziroční změna v indexu 

2015 - 2016 
0 % 0 % +100 % -89,72 % -44,02 % 

rok 2017 

počet činů 0 1 0 5 11 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0 0,11 0 0,53 1,18 

meziroční změna v indexu 

2016 - 2017 
0 +100 % 0 % +381,82 % -38,54 % 
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Graf č. 8 : Oběti trestné činnosti – osoby starší 60 let, OOP České Budějovice 

 
Zdroj dat: Policie ČR 

Vývoj trestné činnosti páchané na seniorech v letech 2015 - 2017 

Při podrobnějším pohledu na jednotlivé skutkové podstaty trestných činů jsou osoby 

nad 60 let nejčastějšími oběťmi zejména majetkových trestných činů. Od začátku 

sledovaného období však zaznamenává pozitivní vývoj a ukazuje významný pokles případů 

krádeží spáchaných na seniorech o 65,63 %.  

Senioři se také vzhledem ke svému věku často stávají obětmi usmrcení z nedbalosti, 

úmyslného ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování nebo loupeží. U všech těchto činů 

však sledujeme v průběhu sledovaného horizontu klesající trend. Počtu nebezpečného 

vyhrožování o 70,59 % a loupeží o 50 % a úmyslného ublížení na zdraví seniorů ubylo 

dokonce o 75 %. U trestného činu usmrcení z nedbalosti ubylo počtu těchto činů v roce 2016 

a stejný počet potom zaznamenáváme v roce 2015. V celkovém horizontu tak došlo 

k sestupu hodnot o 40 %. Trestné činy vydírání, znásilnění nebo nebezpečné pronásledování 

seniorů se jeví během tříletého sledovaného období jako sporadické. U nebezpečného 

pronásledování nebyl zaznamenán žádný případ, u vydírání 1 případ v roce 2017 a 1 případ 

znásilnění v roce 2016.  
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2.3 KRIMINOLOGICKÁ ANALÝZA SE ZAMĚŘENÍM NA NEZLETILÉ A 

MLADISTVÉ 

Tabulka č. 9: Násilné činy celkem, OOP České Budějovice 

rok 
nezletilí 

(1 - 14 let) 
mladiství 

(15 – 17 let) 
děti 

(nezletilí a mladiství) 

rok 2015 

spácháno skutků 2 3 5 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,21 0,32 0,54 

rok 2016 

spácháno skutků 6 18 24 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,64 1,92 2,57 

meziroční změna v indexu 

2015 - 2016 
+204,76 % +500 % +375,93 % 

rok 2017 

počet činů 2 8 10 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,21 0,86 1,07 

meziroční změna v indexu 

2016 - 2017 
-67,19 % -55,21 % -58,37 % 

Graf č. 9: Násilné činy celkem (spácháno skutků), OOP České Budějovice 
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Vývoj násilné trestné činnosti u dětí v letech 2015 - 2017 

Při pohledu na charakteristiku vývoje násilných trestných činů dětí je viditelný 

vzestup nápadu v roce 2016. V roce 2017 však opět dochází k rapidnímu poklesu.  

Nejvyšší počet násilných trestných činů u dětí evidujeme v roce 2016. Na celkovém 

počtu 24 násilných skutků se ze 75 % podílí skupina mladistvých pachatelů.  

Oproti roku 2016, kdy došlo k rapidnímu nárůstu násilné trestné činnosti u dětí, však 

kriminalita tohoto druhu viditelně klesla. I přesto počet násilných trestných činů u dětí 

v průběhu tříletého sledovaného období stoupl o 100 %. 

Zatímco u skupiny nezletilých byla patrná vzrůstající tendence k násilné činnosti 

v roce 2016, v roce 2017 opět klesla a byly zaznamenány pouze 2 případy stejně jako na 

začátku sledovaného období. U skupiny mladistvých byly v roce 2015 zaregistrovány pouze 3 

násilné skutky. V celkovém srovnání s rokem 2017 však došlo od začátku sledovaného 

období k rapidnímu nárůstu, a to o 166,67 %.  

 

Tabulka č. 10: Majetkové trestné činy dětí celkem, OOP České Budějovice 

 
nezletilí 

(1 - 14 let) 
mladiství 

(15 – 17 let) 
děti 

(nezletilí a mladiství) 

rok 2015 

spácháno 

skutků 
1 4 5 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,11 0,43 0,54 

rok 2016 

spácháno 

skutků 
1 15 16 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,11 1,60 1,71 

meziroční změna v indexu 

2015 - 2016 
0 % +272,09 % +216,67 % 

rok 2017 

spácháno 

skutků 
5 14 19 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,53 1,50 2,03 

meziroční změna v indexu 

2016 - 2017 
+381,82 % -6,25 % +18,71 % 

 

 



PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA OBDOBÍ 2018 - 2019 

19 
 

Graf č. 10: Majetkové činy celkem (spácháno skutků), OOP České Budějovice 

 

Zdroj dat: Policie ČR 

Vývoj majetkové trestné činnosti u dětí v letech 2015 - 2017 

Ve vývoji majetkových činů u dětí lze rozpoznat výrazné minimum, jehož bylo 

dosaženo na začátku sledovaného období, tzn. v roce 2015. Pozitivní vývoj v roce 2015 byl 

však okamžitě přerušen následným opětovným zvýšením v roce 2016. V tomto roce byla 

naměřena absolutní maxima případů majetkové trestné činnosti mladistvých za sledované 

období a tento trend setrval až do roku 2017. Od začátku sledovaného období došlo u 

skupiny mladistvých k nárůstu o 250 %. U skupiny nezletilých byl naopak zaregistrován 

v prvních dvou letech pouze jeden případ majetkové trestné činnosti, která v roce 2017 

mírně stoupla.  

Z pohledu podílu nezletilých a mladistvých na majetkové trestné činnosti si nelze 

nepovšimnout výraznějšího podílu mladistvých pachatelů, což není vzhledem k věkovému 

rozmezí obou skupin nijak překvapivé zjištění. Podíl mladistvých pachatelů na celkové 

majetkové trestné činnosti u dětí se tak pohyboval v rozmezí 73,68 % až 80 %. Největšího 

podílu nezletilých pachatelů na celkové majetkové kriminalitě dětí bylo dosaženo v roce 

2017, a to 26,32 %.  
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Tabulka č. 11: Mravnostní činy celkem, OOP České Budějovice 

 
nezletilí 

(1 - 14 let) 
mladiství 

(15 – 17 let) 
děti 

(nezletilí a mladiství) 

rok 2015 

spácháno 

skutků 
0 0 0 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0 0 0 

rok 2016 

spácháno 

skutků 
0 1 1 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0 0,11 0,11 

meziroční změna v indexu 

2015 - 2016 
0 % +100 % +100 % 

rok 2017 

spácháno 

skutků 
1 3 4 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,11 0,32 0,43 

meziroční změna v indexu 

2016 - 2017 
+100 % +190,91 % +290,91 % 

 

Graf č. 11: Mravnostní činy celkem (spácháno skutků), OOP České Budějovice 

 

Zdroj dat: Policie ČR 
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Vývoj mravnostní trestné činnosti u dětí v letech 2015 - 2017 

Pro děti jsou mravnostní trestné činy spíše výjimkou, což je logické vzhledem 

k věkové struktuře dané skupiny. Zatímco v prvním roce sledování nebyl zaznamenán jediný 

případ mravnostní kriminality dětí, o rok později byl zaznamenán jeden případ pouze u 

skupiny mladistvých.  

Rok 2017 se vyznačoval mírným nárůstem počtu mravnostních činů u dětí. Tento 

nárůst byl způsoben nejen zvýšeným počtem mladistvých pachatelů, ale na celkovém počtu 

mravnostních činů se z 25 % podílela i skupina nezletilých.  I přes mírný nárůst mravnostní 

kriminality však na základě nashromážděných dat můžeme říci, že i přes zvýšené hodnoty 

v roce 2017 jsou mravnostní trestné činy u nezletilých i mladistvých spíše výjimkou.  

 

Tabulka č. 12: Ostatní kriminální činy celkem, OOP České Budějovice 

 
nezletilí 

(1 - 14 let) 
mladiství 

(15 – 17 let) 
děti 

(nezletilí a mladiství) 

rok 2015 

spácháno 

skutků 
1 7 8 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,11 0,75 0,86 

rok 2016 

spácháno 

skutků 
1 5 6 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,11 0,53 0,64 

meziroční změna v indexu 

2015 - 2016 
+0 % -29,33 % -25,58 % 

rok 2017 

spácháno 

skutků 
6 2 8 

index na 10 tis. 

obyvatel 
0,64 0,21 0,86 

meziroční změna v indexu 

2016 - 2017 
+481,82 % -60,38 % +31,25 % 
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Graf č. 12: Ostatní kriminální činy celkem (spácháno skutků), OOP České Budějovice 

 

Zdroj dat: Policie ČR 

Vývoj ostatní trestné činnosti u dětí v letech 2015 - 2017 

Trendem vývoje ostatních kriminálních trestných činů u dětí je v průběhu tříletého 

horizontu nejprve téměř konstantní tendence, avšak v posledním roce sledování dochází ke 

zvratu. V roce 2017 totiž dochází k rapidnímu vzrůstu počtu ostatních kriminálních činů 

spáchaných skupinou nezletilých. Zatímco u skupiny dětí do 14 let byly v prvních dvou letech 

zaznamenány pouze jednotlivé činy, v roce 2017 u této skupiny vzrostly hodnoty o 500 %. U 

skupiny mladistvých naopak došlo ke snížení nápadu ostatních trestných činů o 71,43 %. 

Obecně lze však říci, že v pohledu na ostatní kriminalitu u dětí se celkově jedná o počty 

v řádu jednotek. 

S výjimkou roku 2017, kdy dosáhla skupina nezletilých podílu 75 % na ostatní 

kriminalitě dětí, v průběhu předchozích dvou let má markantní podíl na celkovém nápadu 

této trestné činnosti skupina mladistvých. Rozmezí podílu mladistvých na ostatní majetkové 

kriminalitě se v těchto letech pohybuje od 83,33 do 87,50 %. 
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2.4 ANALÝZA PŘESTUPKŮ MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Městská policie České Budějovice byla v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. zřízena 

obecně závaznou vyhláškou města České Budějovice dne 7. července 1992. Městská policie 

České Budějovice sídlí v ulici Jaroslava Haška a řídí ji primátor statutárního města České 

Budějovice, Ing. Jiří Svoboda. Rada města určila k plnění některých úkolů při řízení obecní 

policie Ing. Viléma Vávru, který je koordinátorem činností Městské policie České Budějovice. 

 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění 

dalších úkolů podle zákona 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštního 

zákona: 

 

 přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

 dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 

 dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 

 podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu nad 

bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, 

 podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu 

svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí 

opatření k jeho obnovení, 

 podílí se na prevenci kriminality v obci, 

 provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, 

 odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, 

 poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání 

údaje o obecní policii. 
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Tabulka č. 13: Vývoj vybraných přestupků 2015 – 2017 

přestupek 
proti 

veřejnému 
pořádku 

proti 
občanskému 

soužití 

proti 
majetku 

porušení 
obecně 

závazných 
vyhlášek 

města 

na úseku 
ochrany před 
alkoholismem 

a jinými 
toxikomániemi 

rok 
2015 

počet činů 2 022 33 81 356 58 

index na 10 

tis. obyvatel 
216,23 3,53 8,66 38,07 6,20 

rok 
2016 

počet činů 2 127 22 104 969 114 

index na 10 

tis. obyvatel 
227,46 2,35 11,12 103,62 12,19 

meziroční změna 

v indexu 2015 - 2016 
+5,19 % -33,43 % +28,41 % +172,18 % +96,61 % 

rok 
2017 

počet činů 1 377 27 101 505 144 

index na 10 

tis. obyvatel 
147,32 2,89 10,81 54,03 15,41 

meziroční změna 

v indexu 2016 - 2017 
-35,23 % +22,98 % -2,79 % -47,86 % +26,42 % 

Graf č. 13: Vývoj vybraných přestupků v letech 2015- 2017 

 

Zdroj dat: Městská policie České Budějovice 
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Vývoj přestupků v letech 2015 - 2017 

Při analýze vybraných přestupků z oblasti veřejného pořádku, na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými toxikomániemi a přestupků spáchaných porušením obecně závazných 

vyhlášek město je možné v rámci tříletého horizontu pozorovat kolísavost jevu.  

Za sledované období ubylo přestupků proti občanskému soužití o 18,18 % a 

přestupků proti veřejnému pořádku dokonce o 31,90 %. 

V mezidobí roku 2015 a 2017 však přibylo majetkových přestupků o 24,69 % a velký 

nárůst přestupků zaznamenáváme i na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 

toxikomániemi. Rozdíl oproti roku 2015 činí dokonce +148,28 %. Vliv na toto číslo má zcela 

jistě i novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, která vešla 

v účinnost 1. července 2017. 

Zatímco přestupků spáchaných porušením obecně závazných vyhlášek města v roce 

2016 přibylo o 96,61 %, v roce 2017 opět počet těchto přestupků klesl o 26,42 %. V celkovém 

horizontu tří let tedy nápad činí 41,85 %. 

 

Tabulka č. 14a:  Vybrané přestupky z oblasti veřejného pořádku 

přestupek 
neuposlechnutí 

výzvy úřední 
osoby 

rušení 
nočního 

klidu 

veřejné 
pohoršení 

znečištění 
veřejného 

prostranství 

poškození 
nebo zábor 
veřejného 

prostranství 

rok 2015 

počet činů 98 277 130 394 879 

index na 10 

tis. obyvatel 
10,48 29,62 13,90 42,13 93,98 

rok 2016 

počet činů 50 265 118 265 1 410 

index na 10 

tis. obyvatel 
5,35 28,34 12,62 28,34 150,78 

meziroční změna 

v indexu 2015 - 2016 
-48,95 % -4,32 % -9,21 % -32,73 % +60,44 % 

rok 2017 

počet činů 38 125 27 84 1 100 

index na 10 

tis. obyvatel 
4,07 13,37 2,89 8,99 117,68 

meziroční změna 

v indexu 2016 - 2017 
-23,92 % -52,82 % -77,10 % -68,28 % -21,95 % 
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Graf č. 14a: Vývoj vybraných přestupků z oblasti veřejného pořádku v letech 2015 - 2017 

 

Zdroj dat: Městská policie České Budějovice 
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Tabulka č. 14b: Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi  

přestupek 
podání alkoholu 

/tabákového výrobku 
nezletilým a mladistvým 

kouření na zakázaných 
místech 

rok 2015 

počet přestupků 5 53 

index na 10 tis. obyvatel 0,53 5,67 

rok 2016 

počet přestupků 6 108 

index na 10 tis. obyvatel 0,64 11,55 

meziroční změna v indexu 2015 - 2016 +20,75 +103,70 

rok 2017 

počet přestupků 0 144 

index na 10 tis. obyvatel 0 15,19 

meziroční změna v indexu 2016 - 2017 -100 % +31,52 % 

Graf č. 14c: Vývoj přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi 
v letech 2015 - 2017 

 

Zdroj dat: Městská policie České Budějovice 
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Přestupky spáchané na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi 

Při pohledu na meziroční srovnání přestupků spáchaných na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými toxikomániemi je možné vypozorovat výrazný nárůst u přestupků 

spočívajících v kouření na zakázaných místech. Postupné zvýšení odhalených přestupků 

vyvrcholilo v roce 2017. Oproti roku 2015 došlo k nárůstu dokonce o 171,70 %.  

Tento výsledek přičítáme zvýšení počtu kontrol strážníků v místech, kde je kouření 

zakázáno. Vliv na toto číslo má zcela jistě i novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, která od 1. července 2017 zakazuje kouření v restauračních 

zařízeních.  

U přestupků kvalifikovaných jako podání alkoholu nezletilým a mladistvým došlo za 

celé tříleté období k totálnímu úbytku. V roce 2015 a 2016 evidujeme téměř stejně nepatrný 

počet odhalených přestupků, zatímco v roce 2017 nebyl žádný přestupek podání alkoholu 

nezletilému nebo mladistvým zaznamenán.  

Vliv na výsledek má ve většině případů neochota nezletilých nebo mladistvých pod 

vlivem alkoholu sdělit strážníkům, kdo jim alkohol podal nebo prodal. Tuto skutečnost se 

dozví v některých případech až sociální pracovník, který případ dále řeší se zákonnými 

zástupci dítěte. Prokázání přestupku nebo správního deliktu jeho pachateli je však poté již 

téměř nemožné. Změnil se i výběr místa, kde mladiství nebo nezletilí alkohol požívají. Dříve 

docházelo ve větší míře k nalévání alkoholu dětem v restauračních zařízeních, dnes se však 

mladiství nebo nezletilí uchylují více do soukromí.   
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Tabulka č. 14c: Vybrané přestupky proti majetku  

přestupek 

krádež, 
zpronevěra, 

zničení, poškození 
věci 

přisvojení cizí věci 
neoprávněné užívání 

cizího majetku 

rok 2015 

počet přestupků 81 0 0 

index na 10 tis. 

obyvatel 
8,66 0 0 

rok 2016 

počet přestupků 99 4 1 

index na 10 tis. 

obyvatel 
11,12 0,43 0,11 

meziroční změna v indexu 

2015 - 2016 
+28,41 % 100 % 100 % 

rok 2017 

počet přestupků 78 20 3 

index na 10 tis. 

obyvatel 
8,34 2,14 0,32 

meziroční změna v indexu 

2016 - 2017 
-25,00 % +397,67 % +190,91 % 

Graf č. 14d: Vývoj vybraných přestupků proti majetku v letech 2015 - 2017 

 

Zdroj dat: Městská policie České Budějovice 
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Vybrané přestupky proti majetku 

Při meziročním srovnání vybraných přestupků proti majetku lze v letech 2015 - 2017 

pozorovat pouze zvýšení přisvojení si cizí věci. Nárůst v roce 2017 činil oproti roku 2015 

celých 100 %. V roce 2015 jsme nezaznamenali žádný přestupek, zatímco v roce 2017 bylo 

řešeno 20 takových případů.  

Ke kolísavému trendu můžeme přičítat přestupky spočívající v krádežích, 

zpronevěrách, zničení nebo poškození věci. V roce 2016 došlo oproti předchozímu roku 

k nárůstu o 22,22 %, v roce 2017 však počet těchto přestupků opět klesl o 21,21 %, tedy 

téměř na původní hodnoty. V celkovém tříletém horizontu sledujeme úbytek odhalených 

přestupků o pouhých 3,70 %. 

Minimálním počtem spáchaných přestupků proti majetku můžeme označit 

neoprávněné užívání cizího majetku. Zatímco v roce 2015 jsme nezaznamenali žádný případ, 

v roce 2017 byly odhaleny 3 přestupky. Ve většině majetkových přestupků dochází spíše ke 

zcela dokonaným krádežím. 

 

Tabulka č. 14d: Přestupky překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci  

překročení nejvyšší povolené rychlosti 
v obci 

o méně než 20 
km/h 

o více než 20 
km/h 

o více než 40 
km/h 

rok 2015 

počet přestupků 310 35 0 

index na 10 tis. 

obyvatel 
33,15 3,74 0 

rok 2016 

počet přestupků 361 51 1 

index na 10 tis. 

obyvatel 
38,60 5,45 0,11 

meziroční změna v indexu 2015 - 2016 +16,44 % +45,72 % infinity 

rok 2017 

počet přestupků 658 0 0 

index na 10 tis. 

obyvatel 
70,40 0 0 

meziroční změna v indexu 2016 - 2017 +82,38 % -100 % -100 % 
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Graf č. 14e: Vývoj přestupků překročení nejvyšší povolené rychlosti v letech 2015 - 2017 

 

Zdroj dat: Městská policie České Budějovice 
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CELKOVÝ POČET ŘEŠENÝCH PŘESTUPKŮ V ROCE 2015 
 

 

Zdroj dat: Městská policie České Budějovice 

přestupky leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

proti veřejnému 
pořádku 

161 159 226 214 157 143 159 225 120 128 161 157 2 022 

porušení obecně 
závazných vyhlášek 

69 72 48 122 109 106 100 82 52 50 50 51 921 

proti majetku 8 7 4 12 5 6 10 8 6 4 3 8 81 

proti občanskému 
soužití 

4 3 0 5 6 1 3 5 6 4 1 2 33 

na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými 
toxikomániemi 

10 8 2 2 2 8 7 2 7 1 8 2 58 

dopravní přestupky – 
řidiči vozidel 

2 748 2 770 2 662 3 044 2 623 2 426 2 782 2 453 2 693 2 541 2 336 2 050 31 128 

dopravní přestupky – 
chodci 

29 15 10 11 11 11 6 1 11 15 11 8 120 

dopravní přestupky - 
cyklisté 

229 234 149 152 131 166 153 97 80 58 42 22 1 513 

ostatní přestupky  94 

CELKEM  35 970 
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CELKOVÝ POČET ŘEŠENÝCH PŘESTUPKŮ V ROCE 2016 

 

Zdroj dat: Městská policie České Budějovice 

přestupky leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

proti veřejnému 
pořádku 

143 248 206 208 207 185 169 167 157 164 187 67 2 108 

porušení obecně 
závazných vyhlášek 

69 92 97 88 98 108 117 97 87 49 45 25 972 

proti majetku 7 14 9 4 11 4 14 12 12 11 3 3 104 

proti občanskému 
soužití 

0 2 2 3 3 3 1 0 0 3 1 3 21 

na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými 
toxikomániemi 

9 17 9 5 12 11 7 12 8 12 7 5 114 

dopravní přestupky – 
řidiči vozidel 

2 495 2 633 2 641 2 758 2 633 2 332 2 194 2 685 2 744 3 280 4 842 3 348 34 585 

dopravní přestupky – 
chodci 

13 14 6 13 11 7 15 15 14 6 19 12 145 

dopravní přestupky - 
cyklisté 

29 122 156 129 156 133 145 145 110 85 79 16 1 305 

ostatní přestupky  161 

CELKEM  39 515 
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CELKOVÝ POČET ŘEŠENÝCH PŘESTUPKŮ V ROCE 2017 

 

Zdroj dat: Městská policie České Budějovice 

přestupky leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

proti veřejnému 
pořádku 

113 131 220 150 105 93 64 71 78 118 126 108 1 377 

porušení obecně 
závazných vyhlášek 

38 42 79 58 48 53 32 29 39 39 31 17 505 

proti majetku 2 6 16 1 7 18 14 7 8 8 7 7 101 

proti občanskému 
soužití 

3 3 0 1 4 2 2 3 1 3 5 0 27 

na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými 
toxikomániemi 

6 7 9 8 5 17 5 8 20 29 25 5 144 

dopravní přestupky – 
řidiči vozidel 

3 430 3 145 3 384 2 639 2 829 2 771 2 235 2 305 2 267 3 088 2 939 2 094 33 126 

dopravní přestupky – 
chodci 

20 16 22 20 14 21 9 11 12 8 13 13 179 

dopravní přestupky - 
cyklisté 

16 57 53 27 75 48 28 36 34 30 17 6 427 

ostatní přestupky  25 

CELKEM  35 911 
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GRAF - CELKOVÝ POČET ŘEŠENÝCH PŘESTUPKŮ ZA ROK 2015 - 2017 
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2.5 Hlavní bezpečnostní problémy obce 

 
Na základě analýzy nashromážděných dat Policie ČR a Městské policie České 

Budějovice byly pojmenovány hlavní bezpečnostní problémy obce, které jsou dále řešeny 

Plánem prevence kriminality v Českých Budějovicích na léta 2018 a 2019 (kapitola 10.4 

Priority, aktivity a opatření směřující k naplnění stanovených cílů). 

Na základě nashromážděných dat, praxe a osobních poznatků byly stanoveny hlavní 

bezpečnostní problémy obce v následujícím pořadí: 

2.5.1. Kriminalita páchaná v ulicích města 

Hlavní bezpečnostní problémy obce 

 vandalismus, poškozování cizí věci (sprejerství) 

 kapesní krádeže, krádeže věcí z automobilů, krádeže vloupáním 

 úmyslné ublížení na zdraví 

 výtržnictví 

 narušování veřejného pořádku – znečišťování veřejného prostranství 

 narušování veřejného pořádku – poškozování, zábor veřejného prostranství 

 porušování obecně závazných vyhlášek nebo nařízení města 

2.5.2. Kriminalita páchaná na seniorech 

hlavní bezpečnostní problémy obce 

 krádeže 

 loupeže 

 úmyslné ublížení na zdraví 

 nebezpečné vyhrožování 

2.5.3. Kriminalita páchaná na dětech 

hlavní bezpečnostní problémy obce 

 krádeže  

 loupeže 

 úmyslné ublížení na zdraví 
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 ublížení na zdraví z nedbalosti 

 pohlavní zneužívání ostatní 

 vydírání 

2.5.4. Kriminalita páchaná na ženách 

 krádeže 

 úmyslné ublížení na zdraví 

 ublížení na zdraví z nedbalosti 

 nebezpečné vyhrožování 

 znásilnění  
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2.6 PREVENCE, PREVENTIVNÍ ČINNOST A PROGRAMY 
 

Strážníci zabývající se prevencí zajišťují pro Městskou policii České Budějovice 

koncepční, metodické, analytické a operativní činnosti v oblasti prevence kriminality, 

v rozsahu stanoveném svou náplní činnosti, případně v rozsahu stanoveném primátorem 

nebo strážníkem určeným ke koordinaci činností městské policie. Tato činnost se skládá z 

několika dílčích složek, které dohromady tvoří souvislý celek, v němž se jednotlivé body 

činnosti vzájemně prolínají a interdisciplinárně na sebe působí.  

 

Do oblasti zájmu prevence kriminality patří: 

 tematické přednášky pro děti a mládež v mateřských, základních a středních školách 

 tematické přednášky pro seniory 

 preventivní informační činnost pro širokou veřejnost  

 spolupráce s médii 

 spolupráce s ostatními složkami v oblasti prevence 

 propagace práce městské policie 

 

Graf č. 15: Rozložení preventivní činnosti MP ČB podle cílových skupin 

 
Zdroj dat: Městská policie České Budějovice 
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Tematická preventivní činnost pro děti a mládež ve školách 

 

Na konci roku 2015 došlo k vytvoření nového preventivně-vzdělávacího programu pro 

mateřské, základní a střední školy. Program zahrnuje 7 tematicky rozdělených přednášek 

zpracovaných na základě aktuálních bezpečnostních rizik pro danou skupinu. Program je 

zaměřen zejména na: 

 prevenci sociálně-patologických jevů – alkohol, drogy a jiné návykové látky 

 dopravní tematiku - bezpečnost silničního provozu se zaměřením na jeho jednotlivé 

účastníky 

 problematiku kyberkriminality 

 prevenci násilí pro dívky včetně výuky základních hmatů a chvatů sebeobrany 

 rozpoznání a řešení možných nebezpečných situací – šikana, oslovení cizími lidmi, 

ohrožení zvířetem, nález infekčního materiálu, nebezpečí hrozící doma, venku… 

 představení činnosti Městské policie České Budějovice včetně ukázek vybavení, 

výstroje a výzbroje strážníků 

 

 

 Foto: Městská police České Budějovice, beseda v ZŠ J. Š. Baara 
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Hlavním kritériem při sestavování programu byla především návaznost jednotlivých 

besed v rámci každého bloku, vazba na praxi, spolupráce s ostatními odborníky zabývajícími 

se danou problematikou, a v neposlední řadě i koncepčnost a celistvost celého programu 

(jednotlivé besedy tvoří dohromady harmonický celek). Žáci by tak v průběhu celé své školní 

docházky na ZŠ měli absolvovat všechny besedy. Jednotlivá témata byla připravená podle 

aktuálních rizik v každém věkovém období dítěte.  

 

Celý koncept programu je navíc pojat interaktivní formou, která nutí žáky aktivně se 

zapojovat prostřednictvím her, cvičení a rozhovorů do vlastní výkladové části. Vše je navíc 

umocněno a podpořeno multimediální počítačovou prezentací, která umocňuje vlastní 

aktivitu žáků a působí tak jejich lepší představivost. K některým druhům přednášek zejména 

pro menší děti máme připraveny i zajímavé didaktické pomůcky, pomocí kterých si děti 

snadněji osvojí nové znalosti a dovednosti. 

 

Tematická preventivní činnost pro děti na společensko-kulturních akcích 

 

Na preventivně-vzdělávací činnosti u skupiny dětí a mládeže se soustředíme nejen ve 

školách, ale i v rámci společensko-kulturních akcí pořádaných pro širokou veřejnost. Snažíme 

se děti vzdělávat zábavnou formou, jakou jsou například obrázkové testy bezpečnosti 

silničního provozu, rozpoznání různých bezpečnostních rizik, znalost složek Integrovaného 

záchranného systému apod. Děti od nás za své znalosti dostávají drobné dárky v podobě 

reflexních přívěšků, reflexních vest, omalovánky s tematikou městské policie, naučná pexesa 

s dopravními značkami a další propagační předměty.  

 

Děti se v rámci těchto akcí také nejlépe seznámí s činností strážníků. Mohou si 

prohlédnout vybavení, výstroj, výzbroj, služební vozidla, a zeptat se na vše, co je zajímá. 

Neméně zajímavá je pro děti také ukázka výcviku služebních psů městské policie a ukázka 

zákroků proti pachateli.  
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Foto: Městská police České Budějovice, Den otevřených dveří Dopravního podniku ČB 
 

Tematická preventivní činnost pro děti v mimoškolských zařízeních 

 

Tematická preventivní činnost městské policie se zaměřuje kromě školských zařízení a 

různých společensko-kulturních akcí též i na dětská centra nebo například příměstské tábory. 

V době školních prázdnin v roce 2015 pořádala městská policie sérii preventivních akcí pro 

děti z příměstského tábora Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje, Policie ČR, zájmového 

sdružení M-TES a dalších. Kromě příměstských táborů proběhlo také několik besed s dětmi 

z různých sportovních soustředění. 

 

Téměř všechny výše uvedené akce zaměřené na různá témata v rámci preventivně-

vzdělávací činnosti byly navíc doplněny ukázkou výcviku služebních psů a ukázkou různých 

druhů zákroků proti pachateli trestného činu. Děti dostaly také možnost podívat se do 

služebního vozidla psovodů. Strážníci dětem se zasvěceným výkladem ukázali vybavení 

používané k výcviku psů a různou techniku k odchytu zvířat s možností vše si vyzkoušet. 
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 Foto: Městská police České Budějovice, příměstský tábor M-TES 

 

 

Foto: Městská police České Budějovice, příměstský tábor RADAMBUK 
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Nevynechali jsme ani dětská centra, kde se děti soustředí na různých víkendových 

nebo prázdninových pobytech. Příkladem je centrum Caplík, ve kterém jsme nejmenším 

dětem představili činnost městské policie a základy bezpečnosti silničního provozu.  

 

Foto: Městská police České Budějovice, dětské centrum Caplík 
 

Děti z různých zájmových sdružení mají též možnost navštívit služebnu Městské 

policie České Budějovice v ulici Jaroslava Haška. Zde jim představíme činnost operačního 

střediska, fungování městského kamerového dohlížecího systému, a předvedeme jim 

vybavení městské policie různou technikou včetně vozového parku. 
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Foto: Městská police České Budějovice, návštěva služebny MP  

 

Preventivní činnosti pro seniory  

Cílem preventivní činnosti Městské policie České Budějovice jsou kromě dětí i další 

ohrožené skupiny obyvatel, mezi něž patří především senioři. Ti jsou vzhledem ke své 

důvěřivosti a vysokému věku poměrně snadnou „kořistí“ pro všemožné podvodníky, zloděje 

a násilníky.  

Za tímto účelem bylo vytvořeno pásmo besed pořádané v klubech seniorů a 

domovech pro seniory, jehož hlavním cílem je prevence majetkových trestných činů a 

násilných útoků páchaných na této relativně bezbranné skupině obyvatel. V současné době 

je také stále aktuálnější téma podomního a pochůzkového prodeje, který je na území města 

České Budějovice zakázán. Podomní a pochůzkoví prodejci využívají svých pochůzek 

k podvodnému jednání a seniory přesvědčují o výhodách svých produktů pod nátlakem.  
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 Foto: Městská police České Budějovice, Klub seniorů Máj 

 

V preventivní činnosti pro seniory se stále rozvíjí a nadále utužuje i vítaná spolupráce 

s různými organizacemi zabývající se danou problematikou. Jedná se například o spolupráci 

s krajským koordinátorem organizace BESIP Ministerstva dopravy či se zástupci Policie ČR. 

Kromě organizovaných setkání se seniory se však zaměřujeme i na každodenní činnost 

seniorů. Jedná se tak o preventivní činnost v období dušiček, výstav nebo v době velkých 

nákupů v obchodech a obchodních centrech, atd. 
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Foto: Městská police České Budějovice, dohled na hřbitovech 

 

Preventivní a informační činnost pro širokou veřejnost 

V rámci prevence se Městská policie České Budějovice zaměřuje nejen na vybrané 

skupiny obyvatel, ale i na širokou veřejnost, která má možnost se se strážníky setkat při 

konání nejrůznějších společensko-kulturních akcích. Na vybraných akcích, jakými jsou 

nejrůznější dny otevřených dveří městských organizací, výstavy, prezentace složek IZS apod., 

se proto snažíme rovněž preventivně působit na veškeré skupiny obyvatel bez rozdílu věku. 

Snažíme se seznámit je s činností městské policie a každodenní činností strážníků, jež na 

území města dohlíží na jejich klid, pořádek a bezpečí.   
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Foto: Městská police České Budějovice, Výstava Svět v pohybu 
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Varování ve vozech MHD 

 využití krátkých zvukových nahrávek přímo ve vozech MHD (varování před kapsáři a 

zloději pohybujících se ve vozech městské hromadné dopravy) 

Rozhlasové pořady 

 rozhovory na aktuální témata zaměřená na prevenci kriminality – preventivní 

opatření městské policie například při začátku školního roku, Vánočních svátcích, při 

příležitosti Nového roku, varování konkrétních skupin obyvatel nebo široké veřejnosti 

před hrozícími riziky (kapsáři, krádeže apod.) 

Informační systém VISO  

 upozornění na nenadálé situace ve městě (povodně, zápaly a jiná nebezpečí) 

 Hromadné sdělovací prostředky  

 tištěná média (tiskové zprávy a aktuální informace o akcích a činnosti MP ČB + zprávy 

orientované na prevenci kriminality)  

 rozhlasové stanice – zvukové nahrávky MP3 (aktuální informace o akcích a činnosti 

MP, informace s dopravní tematikou - upozornění na špatnou průjezdnost některých 

částí města a možné objížďky v rámci plynulosti silniční dopravy + zprávy orientované 

na prevenci kriminality  

 regionální i celostátní TV (aktuální informace o akcích a činnosti MP) 

 internetové stránky města České Budějovice a Městské policie České Budějovice 

Spolupráce s bezpečnostními složkami a organizacemi v oblasti prevence 

 Policie ČR – spolupráce v oblasti preventivní a přednáškové činnosti, účast na 

preventivních akcích, kampaních, výstavách 

 Hasičský záchranný sbor ČR – spolupráce v oblasti preventivní a přednáškové 

činnosti, účast na preventivních akcích, kampaních, výstavách 

 Český červený kříž – spolupráce v oblasti preventivní činnosti, akce pod záštitou MP 

ČB a ČČK, výstavy 

 BESIP, Ministerstvo dopravy – společná činnost v oblasti dopravní prevence 

 ÚAMK a.s. – společná činnost v oblasti dopravní prevence, dopravní hřiště 
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 Sociální odbor Magistrátu města České Budějovice – spolupráce při preventivních 

kontrolách požívání alkoholu nebo návykových látek u dětí a mladistvých, spolupráce 

v rámci Týmu pro mládež (projekt „Systém včasné intervence“) 

 

 

Foto: Městská police České Budějovice, dopravní soutěž mladých cyklistů ÚAMK /BESIP 
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Dotace a granty 

Kromě přednáškových činností zajišťuje Městská policie České Budějovice agendu 

spojenou se žádostmi o dotace a granty na prevenci kriminality. Městská policie v tomto 

směru spolupracuje primárně s krajským manažerem Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Krajského úřadu Jihočeského kraje a s Odborem rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu 

města České Budějovice. 

 

Projekt včasné intervence 

Projekt Systém včasné intervence (SVI) vznikl již v roce 2011 a od svého počátku byl 

zařazen do dotačního programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.  

Cílem projektu bylo zavedení systému SVI do praxe a tím zefektivnění metod práce 

jednotlivých součástí systému, které se vztahují k oblasti delikvence dětí, trestné činnosti 

páchané na dětech a sociálně – právní ochrany dětí. Byla zakoupena aplikace software SVI 

včetně implementace a pilotního a testovacího provozu. Celkové náklady na investiční část 

projektu byly 1,410.000,- Kč. Z této částky poskytlo Ministerstvo vnitra ČR dotaci ve výši 

1,242.000,- Kč.  

 V rámci neinvestiční části projektu proběhlo pak samotné zavedení SVI. To obnášelo 

zaškolení pro práci s SVI (k zakoupení aplikací) a školení pro práci v Týmu pro mládež. Dále 

bylo zakoupeno technické vybavení související s SVI: 2 ks notebook, digitální fotoaparát, 

digitální záznamník a skener s podavačem. Celkové náklady na neinvestiční část projektu byly 

190.000,- Kč. Z této částky poskytlo Ministerstvo vnitra ČR dotaci ve výši 171.000,- Kč. 

Cílem tohoto projektu je pozitivní změna situace klienta pomocí rychlé, adekvátní a 

efektivní reakce všech institucí, do jejichž působnosti patří péče o rizikové, ohrožené a 

delikventní děti. Taková reakce pak směřuje k nápravě nežádoucího stavu (ohrožení dítěte, 

odstranění rizik, apod.) Zvýšená pozornost je věnována i období před spácháním možného 

deliktu, kdy již existuje řada signálů o rizikovém chování dítěte. SVI umožňuje i včasné 

odhalení případů týrání a zanedbávání dítěte a zavádí jednoduchý příjem informací od 

subjektů s oznamovací povinností, který vede k dalším preventivním opatřením vztahujícím 

se k individuální péči o rizikové, ohrožené a delikventní děti. 
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Projekt SVI je tvořen třemi základními pilíři: 

 Tým pro mládež (TpM) – je praktickým nástrojem projektu SVI pro koordinaci činností 

a je složen ze zástupců zainteresovaných subjektů, které přicházejí do kontaktu 

s ohroženými dětmi a s oběťmi trestných činů. 

 Informační prostředí – propojení zúčastněných subjektů pomocí jednotného 

informačního systému, obsahujícímu informace o ohrožených dětech. 

 Opatření a programy – vycházejí z údajů získaných pomocí informačního prostředí a 

TpM, jedná se již o konkrétní a praktická opatření, která tvoří samotný proces 

nápravy dítěte nebo jeho situace. 

 

Projekt Asistent prevence kriminality 

Projekt Asistent prevence kriminality v ČR vznikl v roce 2009 v souladu s cíli Strategie 

prevence kriminality ČR na léta 2012 – 2015 jako součást Programu prevence kriminality a 

extremismu – Úsvit. Cílem tohoto programu je zlepšení veřejného pořádku a bezpečnosti v 

sociálně vyloučených lokalitách, podpora nerepresivních metod práce Policie ČR i obecní 

policie, eliminace sociálně rizikových jevů a prevence útoků páchaných extrémistickými 

seskupeními. Hlavní zásadou tohoto programu je zaangažování obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit na zlepšení situace.  

Statutární město České Budějovice se do tohoto projektu zapojilo v roce 2013 a 

přijalo na pracovní pozici asistent prevence kriminality (dále jen „APK“) 2 uchazeče. 

Důvodem byly zejména události z léta 2013. V tomto období město zasáhla vlna protestů a 

demonstrací zaměřených proti tzv. černé pozitivní diskriminaci a nespolečenskému chování 

Romských obyvatel sídliště Máj. V současnosti působí v Českých Budějovicích 6 APK. Činnost 

APK se postupem času začala zaměřovat nejen na lokalitu sídliště Máj, ale i na jiná 

problémová místa - pěší zóna ulice Lannova třída, okolí nádraží ČD a Palackého náměstí.  

Po zahájení činnosti APK v Českých Budějovicích se situace začala uklidňovat. Ve 

spolupráci s hlídkami MP se podařilo během velice krátké doby situaci stabilizovat. Z reakcí 

občanů je zřejmé, že přítomnost a činnost APK vnímají převážně pozitivně, což se odráží na 

jejich pocitu bezpečí v uvedené lokalitě. V průběhu činnosti APK došlo ke snížení počtu 
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stížností na nejen romskou komunitu v této lokalitě, ale podařilo se i odstranit opakované 

stížnosti zejména na páchání vybraných přestupků proti veřejnému pořádku.  

Činnost APK zahrnuje především dohledy na dětských hřištích u základních škol, 

dohledy nad veřejným pořádkem, nočním klidem, vandalismem apod. formou hlídkové 

činnosti samostatně nebo spolu se strážníky Městské policie. Přispívají též při řešení 

rodinných nebo sousedských sporů v zárodku, zvyšování pocitu bezpečí místních obyvatel, 

asistenci při návštěvách problémových rodin, atd. 

Počínaje rokem 2013 až do současné doby žádalo statutární město České Budějovice 

každoročně dotaci na financování tohoto projektu z prostředků Ministerstva vnitra ČR. 

V roce 2017 byly celkové náklady na projekt 1,504.800,- Kč. Z této částky poskytlo 

Ministerstvo vnitra ČR dotaci ve výši 895.000,- Kč.  

Městská policie České Budějovice spolupracuje v rámci projektu APK též projektem 

Systém včasné intervence. Zástupce městské policie je jedním z členů Týmu pro mládež, 

jehož prostřednictvím je projekt realizován. Tým pro mládež, respektive pracovníci sociálně 

právní ochrany dětí Magistrátu města České Budějovice, také často využívají ke své činnosti 

v terénu samotné APK. Ti disponují velmi dobrou místní znalostí a často vystupují v roli 

prostředníka se zájmovými objekty patřícími do minoritní skupiny obyvatel. Tato spolupráce 

je dlouhodobě velmi dobře hodnocena.  
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2.7 VÝHLEDOVÁ ČINNOST V OBLASTI PREVENCE NA ROK 2018 – 2019 

 

Konkrétní body činnosti: 

 dokončení preventivně-vzdělávacího programu pro mateřské, základní a střední školy 

– vytvoření dalších aktuálních témat na základě požadavků jednotlivých škol 

 rozšíření cyklu přednášek pro školní zařízení i další mimoškolní sdružení dětí 

 zintenzivnění spolupráce s médii v oblasti prevence kriminality 

 rozšíření pásma besed pořádaného v klubech seniorů a v domovech pro seniory 

 vytvoření cyklu přednášek pro skupiny obyvatel s handicapem – neslyšící apod. 

 

Obecné činnosti v rámci prevence kriminality 

 komplexní řešení problematiky prevence na území města 

 aktivní působení na rizikové skupiny obyvatel 

 účinné využívání prostředků, které prevence v boji s kriminalitou nabízí a předcházení 

vlastní trestné činnosti 

 aktivní vytváření programů s cílem účinné reakce na negativní vývoj trestné činnosti a 

specifické problémy města 

 preventivní působení s cílem snižování závažnosti páchané kriminality a zvyšování 

pocitu bezpečí obyvatel ze strany městské policie 

 průběžné informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou 

činností a dalšími negativními vlivy 
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3. SOCIÁLNĚ-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 

 

3.1 ANALÝZA VÝVOJE  

 

Město České Budějovice již po několik století zůstává správním střediskem 

Jihočeského kraje. Od 1. ledna 2000 se staly České Budějovice sídlem nově ustanoveného 

Budějovického kraje, který byl poté přejmenován na Jihočeský kraj.  

Město se rozkládá na dně českobudějovické kotliny. Jeho území má v podstatě 

rovinatý charakter, nadmořská výška náměstí Přemysla Otakara II. dosahuje 387 m 

(minimální nadmořská výška na území města dosahuje 379 m, maximální pak 528 m). Území 

města patří do mírně teplého pásma, s průměrnou roční teplotou vzduchu kolem 8°C. 

Katastrální území města měří 5,5 tis. ha, je rozděleno do 7 městských částí a téměř 70 

urbanistických obvodů. Ke zvláštnostem města patří čtvercové náměstí s kolmo na sebe 

navazujícími ulicemi.  

Počátek historie města sahá do roku 1265, kdy český král Přemysl Otakar II. dal pokyn 

k jeho založení, aby upevnil svůj politický a hospodářský vliv na jihu země. Zejména z 

obranných důvodů zvolil pro královské město soutok řek Vltavy a Malše. Díky královským 

privilegiím se měst rychle rozvíjelo. Úpadek nastal až vlivem třicetileté války. Důležitým 

mezníkem hospodářského vývoje bylo zahájení provozu koněspřežní železnice na trati České 

Budějovice - Linz v roce 1832 (první na evropské pevnině) a vznik první továrny na výrobu 

tužek a keramického nádobí v roce 1847 (firma Hardtmuth).  

Současné území města bylo vytvářeno v procesu dlouhodobého historického vývoje. 

Jeho jádrem byla historická část, kterou v podstatě tvořilo vnitřní město, ohraničené řekami 

Vltavou a Malší a tzv. Mlýnskou stokou, protékající podél bývalých městských hradeb. Již v 

předchozích stoletích však město tento rámec přerostlo a vytvořila se jeho předměstí - 

Pražské, Vídeňské (později nazývané Brněnské) a Linecké (nazývané též Krumlovské), která 

se postupně stávala součástí městského organizmu. Po druhé světové válce byly postupně 

přičleněny až dosud samostatné obce: Čtyři Dvory, Dobrá Voda (v roce 1990 se však 

osamostatnila), Kněžské Dvory, Mladé, Nové Vráto, Pohůrka, Rožnov, Suché Vrbné, 

Nemanice, Nové Hodějovice, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné, Kaliště a Třebotovice.  
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Charakteristickým rysem populačního vývoje ve městě byl trvalý růst počtu jeho 

obyvatel. V dlouhodobém vývoji se počet obyvatel města snižoval pouze v době druhé 

světové války a několik let po jejím skončení (vliv válečných událostí, odsunu Němců, 

odchodu obyvatel do pohraničí). Tohoto růstu bylo dosahováno především příznivým 

výsledkem stěhování, v menší míře pak přirozenou měnou obyvatelstva (převahou 

narozených nad zemřelými). V posledních letech však došlo ve vývoji ke zvratu. Od roku 1994 

každoročně většinou více občanů města umíralo, než se narodilo. Tato tendence sice byla od 

roku 2004 zvrácena, ale přesto přirozený přírůstek nedokázal nahradit nepříznivý výsledek 

stěhování. Od roku 1995 počet osob z města vystěhovalých stále převyšuje (s výjimkou roku 

2006 a 2007) nad počtem přistěhovalých (jedná se především o vystěhovávání do okolních 

obcí, ale také do hlavního města Prahy).  

Na začátku roku 2017 mělo město celkem 93 470 obyvatel, což představuje cca 49 % 

obyvatel okresu a téměř 15 % obyvatel celého Jihočeského kraje. Za téměř 150 let od 

prvního velkého cenzu v roce 1869 se počet obyvatel města zvýšil více než pětinásobně. 

Počtem obyvatel jsou České Budějovice 7. největším městem České republiky (po Praze, 

Brně, Ostravě, Plzni, Liberci, Olomouci).  

Město České Budějovice je nejvýznamnějším hospodářským centrem na jihu Čech. 

Geografická poloha, přírodní surovinové zdroje a zemědělská výroba ve spádových oblastech 

příznivě ovlivňovaly podnikatelské aktivity. V posledních 25 letech se v hospodářské 

struktuře města opět projevuje blízkost hranice s Rakouskem a Německem, která umožňuje 

rozvoj podnikatelských aktivit i cestovního ruchu.  

Ve městě se koncentrují pracovní příležitostí pro široké okolí. Jako přirozené centrum 

je sídlem podniků, které mají své provozovny rozmístěny po celém kraji. Sídlí zde především 

podniky strojírenského průmyslu, významné je též postavení průmyslu potravinářského. 

Výrobky některých firem jsou známy v celé řadě zemí světa, jako například pivo Budvar, 

tužky Koh-i-noor a další. Ve městě sídlí řada významných stavebních firem. V posledních 25 

letech došlo ke značnému rozvoji soukromého podnikání, ve městě má své sídlo téměř 18 

000 soukromých podnikatelů. Menší firmy se zaměřují především na obchodní činnost, 

poskytování služeb a poradenské činnosti různého druhu. 
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Koncentrace obyvatelstva, výrobních činností, služeb, kulturního a společenského 

života do města ovlivnila spádovost dopravy, která se z města paprskovitě rozbíhá. České 

Budějovice jsou přirozeným dopravním uzlem železničním, silničním, jsou napojeny na 

celostátní komunikační síť. Mezinárodní i dálkové autobusové linky, provozované především 

soukromými společnostmi, spojuje město s důležitými tuzemskými i zahraničními centry 

(Wien, München, Praha, Brno, apod.). Městem prochází 5 železničních tratí společných pro 

osobní i nákladní přepravu. Spojové služby zajišťuje na území města 14 pošt. Poštovními a 

doručovatelskými službami se dále zabývá celá řada soukromých společností.  

Město České Budějovice je významné pro celý region nejen jako sídlo úřadů státní 

správy, ale také jako středisko vzdělání, kultury, zdravotnictví a dalších služeb. V terciární 

sféře je město pro region významné v oblasti školství, protože řada středních škol poskytuje 

vzdělání studentům z celého regionu. Z užšího okolí se pak sjíždějí i žáci základních škol.  

Nezastupitelnou úlohu v oblasti vzdělávání i centra vědy a výzkumu na jihu Čech má 

Jihočeská univerzita. Na jejích osmi fakultách studuje 10 500 studentů ve více než 200 

oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů. Ve městě sídlí také Vysoká 

škola technická a ekonomická a Vysoká škola evropských a regionálních studií.  

Významné postavení má město rovněž ve vědecké činnosti, protože zde sídlí 

pracoviště Akademie věd České republiky se zaměřením na výzkum v oblasti biologie. 

Zdravotnické služby jsou ve městě koncentrovány především do odbornější části, ale značná 

část obyvatel okolních obcí sem dojíždí i k praktickému lékaři.  

Významné postavení v poskytování zdravotnických služeb má Nemocnice České 

Budějovice, na jejíchž pracovištích se soustřeďují pacienti, kteří potřebují specializovanou 

lékařskou péči. Také v oblasti kultury se město projevuje jako přirozené středisko. Je to dáno 

skutečností, že zde působí Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, Malé divadlo, Alšova 

Jihočeská galerie, ale i řada soukromých kulturních zařízení.  

Do města každoročně přijíždí (a ubytuje se zde) více jak sto tisíc návštěvníků, z toho 

více než polovina cizinců. Další návštěvníci přijíždějí na jednodenní cesty. Turistickým cílem je 

především urbanisticky ojedinělé čtvercové náměstí s měšťanskými domy s podloubím, 

původně renesanční radnice s barokní přestavbou, Samsonova kašna, Černá věž, Solnice, 

dominikánský klášter s gotickým kostelem, chrám sv. Mikuláše, zbytky městského opevnění, 

hradební věže (Železná panna, Rabenštejnská věž) a mnohé další památky. Jádro města s 
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historicky cenným náměstím a přilehlými ulicemi bylo vyhlášeno městskou památkovou 

rezervací. Ke zvýšení počtu návštěvníků města významně přispívají výstavy Země živitelka, 

Hobby, Slavnosti města a mnohé další akce.1 

 

3.2 VYBRANÉ SOCIÁLNĚ-DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE 

Katastrální území správního obvodu ORP České Budějovice 
 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Tabulka č. 15: Základní demografické údaje, rok 2015 - 2017 

základní ukazatele město České Budějovice okres České Budějovice 

rozloha území 5 560 ha 92 376 ha 

počet obcí (částí obce) 7 79 

 

                                                           
1 Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích. Město České Budějovice v číslech 2015. In: Český statistický úřad [online]. 

České Budějovice: Český statistický úřad, 2015 [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xc/mesto-cb-2015 
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Tabulka č. 16: Obyvatelstvo v Českých Budějovicích, rok 2015 - 2017 

absolutní ukazatele rok 2015 rok 2016 rok 2017 

počet obyvatel 93 285 93 513 93 470 

průměrný věk 42,5 42,6 42,7 

skladba 
obyvatelstva 

muži 44 547 44 631 44 602 

ženy 48 738 48 882 48 868 

děti 0 – 14 let 13 785 14 137 14 367 

osoby nad 65 let 17 883 18 230 18 696 

živě narození 1 009 1 077 1 078 

zemřelí 930 1 023 993 

sňatky 476 442 480 

rozvody 278 265 242 

přirozený přírůstek 79 54 85 

přírůstek stěhováním -47 174 -128 

celkový přírůstek obyvatel 32 228 -43 

přistěhovalí 2 293 2 502 2 430 

vystěhovalí 2 340 2 328 2 558 

Zdroj dat: Český statistický úřad 
  

Při pohledu na vývoj počtu obyvatel Českých Budějovice lez konstatovat, že za 

poslední tři roky nezaznamenal velkých změn. Zatímco v roce 2016 mělo město o 0,24 % více 

obyvatel než v roce 2015, v roce 2017 obyvatel opět o několik desítek ubylo. Celkový rozdíl 

oproti předchozímu roku však činí pouhých 0,05 %. Mírně se však zvyšuje průměrný věk 

obyvatel, od začátku sledovaného období činí rozdíl 0,47 %. Vliv na zvyšování průměrného 

věku má zcela jistě i nárůst stárnoucí populace. Od roku 2015 do roku 2017 stoupl počet 

obyvatel nad 65 let o 4,55 %. 
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 Při pohledu na skladbu obyvatelstva činí nejvyšší podíl ženy. Mužů v mezidobí let 

2015 a 2016 přibylo, celkový nárůst za tříleté období však činí pouze 0,12 %. Počet žen se pak 

v tomto časovém období zvýšil o 0,27 %. V roce 2017 činil rozdíl obou pohlaví 10 % ve 

prospěch žen. V celkovém počtu obyvatel však mírně stoupl i počet dětí ve věku 0 – 14 let, 

kdy nárůst v horizontu tří let činí 4,22 %. Stejně tak mírně stoupla i porodnost, počet živě 

narozených dětí narostl o 6,84 %. 

 V oblasti migrace sledujeme v horizontu tří let mírnou kolísavost. Zatímco nejvíce 

přistěhovalých osob registrujeme v roce 2016, kdy rozdíl ve prospěch přistěhovalých činí 174 

osob, nejvíce osob za sledované období se vystěhovalo v roce 2017. Tehdy se z krajského 

města vystěhovalo 128 osob. Tento výsledek se odráží i v celkovém úbytku obyvatel na 

území krajského města. Při zohlednění všech dalších přírůstků i úbytků mělo v roce 2017 o 43 

obyvatel méně.  

 

Graf č. 16: Skladba obyvatelstva podle věku, rok 2015 - 2017 
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Graf č. 17: Celkový přírůstek obyvatel, rok 2015 – 2017 
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Tabulka č. 17: Počet cizinců v okrese České Budějovice, rok 2015 - 2017 

ukazatel rok 2015 rok 2016 rok 2017 

počet cizinců celkem 5 130 5 391 5 807 

počet cizinců – ženy 2 190 2 294 2 469 

počet cizinců – muži 2 940 3 097 3 338 

počet cizinců ze 
zemí EU 

Slovensko 1 171 1 243 1 292 

Polsko 40 42 47 

počet cizinců ze 
zemí mimo EU 

celkem 2 972 3 127 3 443 

- z toho Ukrajina 1 353 1 394 1 468 

- z toho Vietnam 601 622 660 

- Ruská federace 281 283 323 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Graf č. 18: Počet cizinců v okrese České Budějovice, rok 2015 – 2017 
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Tabulka č. 18: Nezaměstnanost v Českých Budějovicích, rok 2015 - 2017 

počet 
nezaměstnaných 

osob 

rok 2015 rok 2016 
meziroční 
srovnání 

2015 - 
2016 

rok 2017 
meziroční 
srovnání 

2016 - 
2017 

počet 

index 
na 10 

tis. 
obyv. 

počet 

index 
na 10 

tis. 
obyv. 

počet 
index na 

10 tis. 
obyv. 

celkem 2 692 288,58 2 104 225,00 -22,03 % 1 640 175,46 -22,02 % 

ženy 1 380 147,93 1 067 114,10 -22,87 % 834 89,23 -21,80 % 

muži 1 312 140,64 1 037 110,89 -21,15 % 806 86,23 -22,24 % 

 

ukazatel rok 2015 rok 2016 
meziroční 
srovnání 

2015 - 2016 
rok 2017 

meziroční 
srovnání 

2016 - 2017 

nezaměstnanost v % 4,4 3,4 -1 % 2,7 -0,7 % 

počet pracovních míst 
v evidenci úřadu práce 

1 897 2 444 +28,84 % 2 678 +9,57 % 

počet uchazečů na 1 
pracovní místo 

1,42 0,86 -39,44 % 0,61 -29,07 % 

Zdroj dat: Český statistický úřad 
 

Graf č. 19: Nezaměstnanost v Českých Budějovicích, rok 2015 – 2017 
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 Při pohledu na vývoj nezaměstnanosti v Českých Budějovicích lze v posledních třech 

letech sledovat značně klesající trend. Mezi lety 2015 - 2016 ubyla nezaměstnanost o 21,84 

%, o rok později se hranice nezaměstnanosti snížila o dalších 23,76 %. Za sledované tříleté 

období tak klesla nezaměstnanost celkem o 40,42 %. Vliv na nižší míru nezaměstnanosti má 

zcela jistě i počet pracovních míst, které Úřad práce ČR nabízí. Od roku 2015 do roku 2017 se 

zvýšila nabídka volných pracovních míst dokonce o 41,17 %.  

Ženy a muži tvoří v tříletém horizontu téměř stejný podíl na celkovém počtu 

nezaměstnaných osob. Počet žen se liší oproti mužům maximálně o 1 %. 

Tabulka č. 19: Měsíční statistika nezaměstnanosti, okr. České Budějovice, rok 2015 - 2017 

měsíc rok 2015 rok 2016 rok 2017 

leden 7 428 6 066 4 864 

únor 7 399 5 965 4 693 

březen 6 841 5 670 4 274 

duben 6 414 5 291 3 793 

květen 5 925 4 942 3 522 

červen 5 637 4 729 3 395 

červenec 5 685 4 941 3 580 

srpen 5 530 4 819 3 592 

září 5 263 4 654 3 426 

říjen 5 134 4 477 3 310 

listopad 5 113 4 422 3 308 

prosinec 5 580 4 688 3 527 

průměr 5 996 5 055 3 774 

Zdroj dat: Úřad práce ČR  
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Graf č. 20: Měsíční statistika nezaměstnanosti v okrese České Budějovice, rok 2015 – 2017 
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Nabídka odpovídajících pracovních příležitostí souvisí z velké části s úrovní 

vzdělanosti uchazeče. Celkově lze říci, že nejvyšší počet nezaměstnaných byly v letech 2015 - 

2017 vyučení se středním odborným vzděláním. Z celkového počtu nezaměstnaných činil 

podíl nezaměstnaných s touto úrovní vzdělání v roce 2015 35,72 %. Po nich následuje 

největší počet nezaměstnaných s úplným středním vzděláním zakončeným maturitní 

zkouškou a základním vzděláním. 

 Nejmenší počet nezaměstnaných čítá ve sledovaném období kategorie osob bez 

základního vzdělání nebo osoby s doktorským titulem.  

Graf č. 21: Nezaměstnanost podle vzdělání, okres České Budějovice, rok 2015 – 2017 
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Tabulka č. 21: Nezaměstnanost podle věku, okres České Budějovice, 2015 - 2017 

věková kategorie rok 2015 rok 2016 rok 2017 

18 – 19 let 143 99 72 

20 – 29 let 1 494 640 830 

30 – 39 let 1 329 1 083 779 

40 – 49 let 1 244 1 037 772 

50 – 59 let 1 415 1 251 981 

60 – 64 let 311 315 291 

nad 65 let 3 6 6 

průměrný věk 40 41 42 

Zdroj dat: Úřad práce ČR 

Graf č. 22: Nezaměstnanost podle věkové kategorie, okr. České Budějovice, rok 2015–2017 
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Při pohledu na věkové kategorie nezaměstnaných osob za poslední tři roky je zřejmé, 

že nejvíce nezaměstnaných tvoří stálá věková kategorie 20 – 29 let a 50 – 59 let. Vliv na tento 

výsledek má s největší pravděpodobností nedostatek pracovních zkušeností mladých lidí po 

ukončení studia, u starší generace potom málo odpovídajících pracovních příležitostí.  

Maxima nezaměstnaných ve věku 20 – 29 let dosahuje v roce 2015. Podíl 

nezaměstnaných v této věkové kategorii činil v tomto roce 25,16 % z celkového počtu 

nezaměstnaných obyvatel. Nezaměstnaní ve věku 50 – 59 let se v roce 2015 na celkovém 

počtu nezaměstnaných osob podíleli 23,83 %. 

Nejméně nezaměstnaných se ve sledovaném tříletém horizontu vyskytuje ve věkové 

kategorii 18 – 19 let, 60 – 64 let a nad 65 let. Nezaměstnaných ve věkové kategorii 18 – 19 

let však od roku 2015 také výrazně ubylo, a to o 49,65 %, tedy téměř polovinu. Vliv na tyto 

výsledky má zcela jistě skutečnost, že mladí lidé po ukončení středních škol často hned 

nastupují další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách. Nezaměstnaní po 60 

letech věku pak mnohdy při ztrátě zaměstnání odchází do předčasného starobního důchodu.  
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Tabulka č. 22: Výše vyplacených dávek státní sociální podpory za období 2015 - 2016 

druh dávky státní 
sociální podpory 

rok 2015 
(v tis. Kč) 

index/ 
10 tisíc 

obyvatel 

rok 2016 
(v tis. Kč) 

index/ 
10 tisíc 

obyvatel 

meziroční 
srovnání 

2015 - 2016 

přídavek na dítě 40 282 4 307,64 37 313 3 991,98 -7,37 % 

příspěvek na bydlení 97 524 10 428,92 100 319 10 732,75 +2,87 % 

rodičovský příspěvek 429 989 45 981,74 431 363 46 149,89 +0,32 % 

pěstounská péče 38 420 4 108,52 39 554 4 231,73 +2,87 % 

porodné 4 580 489,77 4 275 457,37 -6,66 % 

pohřebné 280 29,94 290 31,03 +3,57 % 

CELKEM 
České Budějovice 

611 075 65 346,53 613 114 65 594,74 +0,33 % 

Zdroj: Český statistický úřad 

Graf č. 23: Výše vyplacených dávek státní sociální podpory, České Budějovice, rok 2015 – 
2016 
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4. SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY NA ÚZEMÍ MĚSTA  

 

Obrázek: Mapa sociálně vyloučených lokalit v Českých Budějovicích 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 
Sídliště Máj, ulice V. Volfa 

Sídliště Máj je z hlediska počtu obyvatel největší českobudějovické sídliště. Za 

nejproblematičtější část lze považovat ulici Václava Volfa, která je občas nadneseně 

označována za „romské ghetto“. Kromě Romů ji obývají též např. studenti Jihočeské 

univerzity, kterým vyhovují tamní nízké nájmy (ti ovšem bydlí převážně v západní části 

čtvercové ulice, zatímco Romové se koncentrují v té východní). Centrální část budějovického 

sídliště „Máj“ se stává sociálním ghettem.  

Rostoucí kriminalita, stigmatizace sídliště, neochota dávat děti do místní základní 

školy i mediální zájem o sídliště zhoršují kvalitu života také v blízkém okolí.  

Mezi obyvateli Českých Budějovic je sídliště „Máj“ obecně považováno za nejhorší 

lokalitu města s nejvyšší kriminalitou a obecně za nebezpečné místo, a to hlavně po setmění. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Romov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ghetto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%A1_univerzita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%A1_univerzita
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Sídliště „Máj“ patří ke druhému typu ohrožených lokalit v České republice, kde je 

zejména sídlištní zástavba s monofunkční strukturou, bez genia loci a s vysokou intenzitou 

migrace. 

V průběhu 90. let narostla koncentrace sociálně slabých obyvatel v severní části 

sídliště kolem ulice V. Volfa. Navíc zde kupovali restituenti nebo realitní kanceláře levné 

náhradní byty pro přestěhování sociálně slabých z nově nabytých nemovitostí v centrálních 

částech města. Tím se postupně vytvořila významná koncentrace sociálně slabých ve 

vnitrobloku ulice V. Volfa a postupně došlo k tomu, že se zdejší byty staly téměř neprodejné, 

zejména ve dvou ulicích (V. Volfa a M. Chlajna) jsou nabízeny výrazně pod cenou.  

Problematika místní lokality vyvrcholila v létě roku 2013 organizovanými protestními 

demonstracemi v čele s několika skupinami extremistů z celé ČR, ale i s nespokojenými 

obyvateli Českých Budějovic. 

Celkový počet Romů žijících v Českých Budějovicích se odhaduje na 2 500. 

Nejpočetnější skupina Romů bydlí právě na sídlišti „Máj“, kde se nejvíce vyskytují negativní 

jevy ve vzájemném soužití majoritní a minoritní společnosti. Na tomto sídlišti bydlí skoro 850 

Romů, což nejen majoritní společnost, ale i samotní Romové vnímají jako velký problém. 

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel této lokality je až 70 %.2 I z důvodu 

kumulace Romů zde vznikají problémy jak se zaměstnaností a bydlením mladých rodin, tak 

problémy s užíváním drog a dalších omamných látek, častého zadlužování romských rodin 

(úvěry na vysoký úrok), ojediněle i provozování prostituce, distribuce drog, lichva a krádeže. 

Obyvatelé sídliště si navíc zejména v letních měsících často stěžují na rušení nočního klidu 

romskou komunitou. 

Na sídlišti „Máj“ je evidována dvakrát vyšší nezaměstnanost oproti průměrné 

nezaměstnanosti na celém území Českých Budějovic. Sídliště „Máj“ má však dobré dopravní 

propojení s ostatními částmi města a nejeví se z pohledu dostupnosti zaměstnání 

problematickým. Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokalit je až 85%. 

Sídliště Máj má co do samoobslužnosti a vybavenosti dvě spojené základní školy 

s kapacitou více než 2 tisíce míst. Podíl romských žáků na jedné z těchto škol se odhaduje až 

na 20 %. Tato škola má nálepku „romské školy“. Škola se zapojuje do programu „Škola na 

                                                           
2 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České republice. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 

Praha: GAC spol. s r. o., 2006 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/mapa/index-2.html 
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míru“, který rozděluje žáky do skupin podle vzdělávacích potřeb a zaměstnává 3 

rekvalifikované asistenty pedagoga, kteří zajišťují individuální doučování.  

 

Palackého náměstí 

Lokalita Palackého náměstí a přilehlého okolí se nachází v centru Českých Budějovic 

ve staré zástavbě a je vymezena ulicemi J. Plachty, Jírovcova, Rudolfovská, Skuherského, Fr. 

Šrámka, Otakarova, Lipenská, Nádražní, Smetanova, J. Š. Baara, Klaricova, Pražská a 

Pekárenská. V této lokalitě město České Budějovice v minulých letech většinu bytů prodalo 

do soukromého vlastnictví či bytové domy byly navráceny v restitucích provodním 

majitelům. Sociálně slabí obyvatelé této čtvrti tak zde žijí v nájemních bytech soukromých 

majitelů, vybavenost bytů je nízká, nájemné obvykle vysoké. Některé domy s těmito 

nájemními byty lze označit jako sociálně vyloučené lokality. Většina nájemníků v těchto 

domech je dlouhodobě bez zaměstnání, s nízkou kvalifikací (nejčastěji pouze základní 

vzdělání) a obtížně se uplatňuje na trhu práce. Proto jsou tito nájemníci často odkázání 

pouze na sociální dávky, případně pobírají invalidní důchody či příspěvky na péči pro invalidní 

členy rodiny. Některé rodiny se potýkají s drogovou nebo hráčskou závislostí (ve čtvrti je 

mnoho heren a barů) svých členů, což má nepříznivý dopad na bezpečnostní situaci 

v lokalitě. 

V posledních letech v této lokalitě vzniká nová zástavba bytových domů nebo se zde 

kompletně rekonstruují staré domy. Míchá se zde bydlení pro vysoko-příjmové občany 

s bydlením pro sociálně nepřizpůsobivé občany (stará, nerekonstruovaná zástavba), což 

může vést k ještě většímu napětí mezi lidmi žijící v této lokalitě. Pro developery se mohou 

stát jimi nově vybudované bytové jednotky hůře prodejné právě z důvodů, kdy zájemci 

odmítají bydlet v těsné blízkosti romských spoluobčanů. Je zde tedy velká sociální nerovnost, 

rozdílné způsoby žití, které vedou ke konfliktům. 
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Bytový dům, Novohradská 60 

Vyloučená lokalita Novohradská se nachází v okrajové části Českých Budějovic na 

rušné silnici – výpadovce na Nové Hrady. Starší činžovní dům vlastní soukromý majitel z 

Prahy a v Českých Budějovicích je určen správce domu. V domě je 8 bytů s cca 50 nájemníky, 

z toho více než polovinu tvoří děti.  Dospělým obyvatelům je v průměru 40 let, všichni mají 

pouze základní vzdělání. Zdravotní stav dospělých obyvatel lokality je poznamenán 

nezdravým životním stylem (káva, nikotin, drogy, nepravidelný jídelní režim, nekvalitní 

potraviny). Potíže se většinou projevují u lidí ve věku 35 let a více. Převážně jde o příslušníky 

romského etnika. 

Nájemníci jsou většinou dlouhodobě nezaměstnaní (nezaměstnanost je zhruba 70%), 

odkázáni na sociální dávky, často v dluhové pasti, obtížně hradí nájemné. V lokalitě není 

zajištěno volnočasové vyžití pro děti obyvatel, ty si hrají kolem domu u rušné silnice, nebo na 

zanedbaném dvorku. Děti z Novohradské dojíždějí do školy ve vzdálenosti cca 2 km, do MŠ 

nechodí. Dům je celkově ve špatném stavu, je dlouhodobě silně zahmyzený šváby a 

štěnicemi.  

Hned vedle domu je samoobsluha, v blízkosti jsou 4 zastavárny a 2 herny. Úklid v 

domě, na dvoře a zahradě, které k domu přináležejí, má vliv na vzájemné soužití a je příčinou 

silných emocí a častých hádek. 

V současné době se do řešení situace v tomto místě zapojuje Diecézní charita České 

Budějovice, která je realizátorem projektu „Komunitní práce Novohradská“ (do roku 2013 byl 

projekt pojmenován „Streetwork Novohradská“). Cílem tohoto projektu je: 

 zmírnění napětí v této lokalitě,  

 podpora místní romské komunity a pomoc k dobrým vztahům s jejím okolím,  

 zplnomocňování obyvatel domu,  

 zlepšování školního prospěchu dětí a kvalitní a bezpečné trávení volného času dětí, 

 rovnoprávné zapojení členů komunity do občanské společnosti, 

 objektivizace mediálního obrazu Romů a situace v lokalitě Novohradská ve spolupráci 

s médii.  
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Okružní ulice, Městská ubytovna pro neplatiče TRIVAL 

 

Tato ubytovna se nachází na periférii města, v průmyslové zóně s absencí služeb a 

jejich zhoršenou dostupností vzhledem k okolní infrastruktuře. V blízkosti se sice nachází 

zastávka MHD (do centra cca 15 min.), ale s nízkou frekvencí spojů. V případě častějšího 

dojíždění do centra je pak i tento způsob dopravy pro obyvatele finančně náročnější a 

objevují se zde častěji jízdy bez platné jízdenky (tzv. na černo) o čemž svědčí fakt, kdy rodiny 

dluží na pokutách Dopravnímu podniku města ČB nemalé částky (v rámci desetitisíců). 

Doprava MHD nebo osobním automobilem je však pro obyvatele nutná. Děti dojíždějí do 

základních škol (ZŠ Nové Vráto), dospělí do zaměstnání, na úřady a na nákupy (nejčastěji do 

Mercury centra). 

Sestěhovaní obyvatelé se rekrutují jednak z řady neplatičů, jednak se jedná o čekatele 

na městský byt (obyvatelé 3. patra). Jedná se tedy o nehomogenní obyvatelstvo z hlediska 

sociální situace i sub-etnické příslušnosti (slovenští Romové, neromové, maďarští Romové). 

Ačkoliv by tato ubytovna měla sloužit jako dočasné, krátkodobé řešení, není výjimkou, že 

nájemci zde setrvávají po dobu pěti let a více. Fluktuaci obyvatel lze i přesto hodnotit jako 

nadprůměrnou též díky odjezdu některých rodin do zahraniční v domnění lepšího zajištění 

života. Velké spory v rámci rodin, vysoká míra sociální nerovnosti jsou pak příčinou sporů 

mezi obyvateli ubytovny. Mnoho z těchto neplatičů má další příbuzné v jiných sociálně 

vyloučených lokalitách ve městě. 

Z hlediska ekonomické aktivity je většina obyvatel nezaměstnaná, muži však pracují 

načerno (např. ve stavebních firmách). Vyskytuje se zde vysoké procento osob s plným nebo 

částečným invalidním důchodem, průkazem ZTP. Většina žen je na rodičovské dovolené. 

Počet obyvatel se odvíjí od kapacity ubytovny, jedná se cca 80 osob, z toho polovina jsou děti 

do 15 let a ostatní osoby od 16 do 60 let. Lokalita Okružní je považována za vůbec 

nejproblémovější lokalitu v Českých Budějovicích, a to jak díky struktuře obyvatel (jsou zde 

totiž sestěhováni ti nejproblematičtější) a tak i intenzitě závažnosti protiprávního chování a 

výskytu sociálně nežádoucích jevů.   

 

  



PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA OBDOBÍ 2018 - 2019 

74 
 

 

4.1 Prognóza vývoje počtu osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním 
vyloučením  

 

Bezdomovci 

Lze předpokládat, že osob bez domova a bez přístřeší bude výrazně přibývat, a to 

zejména z těchto důvodů: 

 nárůst osob, které přicházejí do důchodového věku, či z důvodů zhoršení zdravotního 

stavu nemohou pracovat a žádají o invalidní důchod, avšak nesplňují podmínky pro 

výplatu dávek ČSSZ (neplacení sociálního pojištění dostatečně dlouhou dobu), tudíž 

na výplatu důchodových dávek nemají nárok a jsou příjemci pouze dávek v hmotné 

nouzi. Díky výši svých příjmů pak nedosahují na přijeté do odpovídajících zařízení 

sociální péče, přicházejí o bydlení a ocitají se na ulici v neřešitelné situaci 

 nárůst osob, které se ocitly v dluhové pasti a nejsou schopni se z ní dostat, postupná 

ztráta veškerého majetku (exekuce) 

 zvyšování nezaměstnanosti, úbytek pracovních míst, ztráta finančního zabezpečení a 

následná ztráta bydlení z důvodů nemožnosti placení 

 

Prognóza počtu osob bez přístřeší je v současné době komplikována tím, že nejsou 

známy přesné počty těchto osob na území města České Budějovice. Vychází se pouze z údajů 

od pracovníků Městské charity, kteří s touto cílovou skupinou pracují, a dále z počtů jejich 

kontrol strážníky Městské policie České Budějovice v terénu. Na základě těchto zdrojů lze 

konstatovat, že na území města České Budějovice se pohybuje v rozmezí 100 - 120 osob bez 

přístřeší. Tento počet stále kolísá, udržuje se však na této maximální hodnotě. Na migraci 

osob bez přístřeší má velký vliv roční období. Co se týká počtu osob bez domova (= osoby, 

které mají přístřeší, nikoliv však domov), zde se kvalifikované odhady pohybují cca kolem 450 

– 500 osob.  
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Menšiny 

Jedinou možností pro zjištění skutečného počtu menšin, v tomto případě Romů, na 

území města České Budějovice jsou odhadované údaje na základě výpočtu porovnané se 

znalostí odborníků z terénu. Údaje z oficiálních statistik (např. ze sčítání domů) nelze použít 

z důvodu, že se většina etnických a národnostních menšin ke svému původu nepřihlásila. Při 

předpokladu, že na území města Českých Budějovic (odhad bude stejný i pro ORP) se 

vyskytuje cca 4 % zastoupení romské populace, pak by tento počet byl pro České Budějovice 

cca 3980, přičemž z tohoto počtu téměř třetina Romů bydlí na sídlišti Máj.  Vhledem k faktu, 

že nejsou dostupná statistická data týkající se samotného počtu romských obyvatel, 

vývojových řad a demografické údaje týkající se migrace, nelze provést prognózu do 

budoucna ani na základě odhadu. Lze pouze předpokládat, že procentuální zastoupení 

romského obyvatelská ve většinové populaci Českých Budějovic bude mít stoupající 

tendenci. 

 

5. INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA 

 

Magistrát města České Budějovice 

V rámci samosprávy se prevencí kriminality zabývá především odbor sociálních věcí. 

Odbor sociálních věcí zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti obecního úřadu, 

pověřeného úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností, a to prostřednictvím oddělení 

sociálně právní ochrany dětí a oddělení sociální pomoci. Dále zajišťuje výkon samosprávy v 

sociální oblasti města České Budějovice, a to prostřednictvím oddělení sociální pomoci. 

 

Odbor sociálních věcí působí na 2 pracovištích v Českých Budějovicích – na náměstí 

Přemysla Otakara II., č. 1/1 a v Kněžské ul. č. 19. 
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1. Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Personální obsazení: 32 pracovníků, z toho: 

- 1 vedoucí oddělení SPOD (jedná se o 0,8 pracovního úvazku, na 0,2 úvazku je vedoucí 

i kurátor pro mládež) 

- 7 sociálních pracovníků úseku kurately pro mládež (jedná je o 7,2 pracovního úvazku) 

- 6 sociálních pracovníků úseku náhradní rodinné péče 

- 18 sociálních pracovníků SPOD - obvody 

 

Činnost oddělení: 

a) zabezpečuje a zaměřuje se na vyhledávání dětí: 

 osiřelých 

 jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nevykonávají 

nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti 

 svěřených cizí osobě 

 které vedou zahálčivý život, dopouští se útěků, požívají návykové látky, spáchaly 

trestný čin, přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití 

 na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost 

nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu 

b) poskytuje poradenství a rozhoduje o opatřeních na ochranu dětí 

c) pomáhá zejména při: 

 řešení životních situací spojených s rozpadem rodiny a úpravou práv a povinností 

rodičů k nezletilým dětem 

 řešení situací dětí narozených mimo manželství včetně pomoci jejich matkám 

 řešení situací souvisejících s určením vyživovací povinnosti včetně neplnění vyživovací 

povinnosti ze strany povinného 

 řešení situací nedostatečné péče o děti 

 řešení konfliktních vztahů mezi rodiči včetně domácího násilí, které nepříznivě působí 

na vývoj dětí.  
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d) vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilých dětí především v případech: 

 střetu zájmů zákonných zástupců dítěte (rozvody, dědictví aj.) 

 ohrožení majetkových zájmů dítěte (schválení právních úkonů při převodu majetku 

aj.) 

 omezení rodičovské zodpovědnosti 

 řízení o osvojení 

 

úsek náhradní rodinné péče 

 zprostředkovává osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou 

dobu, poskytuje poradenskou činnost 

 vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, včetně pěstounů na 

přechodnou dobu 

 přijímá žádosti o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu 

 zajišťuje uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a sleduje jejich dodržování 

 zabývá se dětmi a sleduje vývoj dětí, které jsou umístěné mimo rodinu v zařízení pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy 

 

kurátoři pro děti a mládež 

 poskytují samostatné poradenství dětem, mladistvým a jejich rodičům, případně 

příbuzným v jejich náročných životních situacích, týkající se výchovných problémů, 

záškoláctví, šikany, trestné činnosti, útěků z domova 

 analyzují situace v oblasti nežádoucího chování a provádějí opatření směřující k jeho 

odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování a opakovaní 

 podílejí se na realizaci preventivních opatření ve spolupráci s rodinou, školou, 

psychology, školskými, zdravotnickými a dalšími odbornými zařízeními 

 ve spolupráci s těmito složkami navrhují další postupy a řešení vedoucí ke stabilizaci 

a zlepšení situace 

 v nutných případech realizují výchovná opatření i formou předběžného umístění 

mimo rodinu 
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 účastní se přestupkového řízení, trestního řízení a soudních jednání, kdy 

mají možnost vyjadřovat se a navrhovat způsob potrestání nezletilého nebo 

mladistvého, spolupracují s Probační a mediační službou 

 navštěvují děti s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných 

problémů, děti s uloženou ochrannou výchovou, děti vzaté do vazby a ve výkonu 

trestního opatření odnětí svobody a rovněž rodiče těchto dětí, 

 pomáhají dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z 

výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich 

narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k 

zamezení opakování protiprávní činnosti, 

 zajišťují návaznou péči dětem i po dosažení zletilosti, zejména dojde-li k prodloužení 

ústavní nebo ochranné výchovy; při zajištění návazné péče je kurátor pro děti a 

mládež povinen spolupracovat zejména s obcemi v samostatné i přenesené 

působnosti, s krajskou pobočkou Úřadu práce, s poskytovateli sociálních služeb a 

zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

 

2. Oddělení sociální pomoci 

Personální obsazení: 16 pracovníků, z toho: 

- 2 kurátoři pro dospělé 

- 1 poradce pro národností menšiny a preventista patologických jevů 

- 1 terénní sociální pracovnice pro národnostní menšiny 

- 6 sociálních pracovnic pro přímou práci s klienty 

- 1 sociální pracovnice realizující umisťování od bytů zvláštního určení  

- 1 pracovnice pro koordinování neziskových organizací, plánování sociálních služeb 

v SO ORP a poskytování dotací v rámci dotačního programu města České Budějovice 

na podporu sociální oblasti 

- 1 pracovnice pro koordinování projektů OSV 

- 1 administrativní pracovnice realizující činnosti vyplývající z přenesené působnosti 

obce 
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- 1 referent sociální péče realizující úkoly a administrativní činnosti vyplývající 

ze samostatné působnosti obce  

- 1 tlumočník českého znakového jazyka 

 

Činnost oddělení: 

 Rozhoduje o umisťování občanů do domů s pečovatelskou službou a 

do bezbariérových bytů   

 poskytuje služby poradce pro národností menšiny a činnosti v oblasti prevence 

patologických jevů  

 koordinuje spolupráci neziskových organizací na území města Č. Budějovice 

 koordinuje plánování sociálních služeb a další projekty v sociální oblasti 

 zajišťuje službu tlumočení do českého znakového jazyka pro neslyšící občany 

 spravuje a řídí provoz klubů důchodců na území města  

 poskytuje pomoc společensky nepřizpůsobeným občanům a občanům po propuštění 

z výkonu odnětí svobody, osobám s předpokladem omezení svéprávnosti, osobám 

s omezenou svéprávností a osobám ohroženým sociálním vyloučením 

 zajišťuje sociální práci - přímou práci s klientem, depistáže, poradenství, pomoc při 

uplatňování oprávněných práv a zájmů klienta 

 rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek podle zákona č. 

582/1991 Sb.  

 vydává Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 

postiženou dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  

 vede správní řízení při stanovení úhrady za stravu a péči v případech, kdy je dítě 

umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí 

soudu o nařízení ústavní výchovy nebo  předběžného opatření (dle § 74 zák. č. 

108/2006 Sb.)  

 administruje jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených 

komunistickým režimem dle vládního nařízení č. 165/1997 Sb. 

 koordinuje činnost Poradenského centra umístěného v Komunitním centru Máj  
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 vykonává činnosti gesčního odboru ve vztahu k příspěvkovým organizacím města 

v sociální oblasti 

 

Městská policie České Budějovice 

Městská policie byla v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. zřízena obecně závaznou 

vyhláškou města České Budějovice dne 7. července 1992. Městská policie České Budějovice 

sídlí v ulici Jaroslava Haška a je řízena primátorem města, který je nadřazen všem 

zaměstnancům obce zařazeným k obecní policii.  

Primátor města určil k plnění některých úkolů při řízení městské policie strážníka, 

který je koordinátorem činností městské policie. Koordinátor činností Městské policie České 

Budějovice je též manažerem prevence kriminality na území města. V organizační struktuře 

je dále vyčleněn 1 pracovník městské policie, který působí na poli prevence a preventivních 

aktivit. 

Hlavní činnost městské police však spočívá především v zabezpečování místních 

záležitosti veřejného pořádku. Při této činnosti se Městská policie České Budějovice dostává 

do kontaktu nejen s dospělými, ale často i s dětmi, které se dopouštějí různých provinění, 

přestupků, ale i trestných činů. Městská policie České Budějovice úzce při výkonu své 

činnosti spolupracuje zejména s Policií ČR, příslušnými státními orgány a organizacemi a 

orgány samosprávy. 

 

Policie ČR 

Policie ČR zasahuje v daných lokalitách především v oblasti vyšetřování, popř. stíhání 

dětských a dospělých pachatelů protiprávního jednání. Jako první se dostává do kontaktu 

s pachateli, oběťmi nebo svědky protiprávního jednání. 

Významná role Policie ČR spočívá i v preventivních aktivitách a ve spolupráci s dalšími 

subjekty, které zajišťují primární prevenci (kriminalita, drogy). Policie ČR spolupracuje též 

s orgány a subjekty, které poskytují podporu a pomoc osobám ze sociálně vyloučených 

lokalit při řešení jejich nepříznivé sociální situace (pracovní skupiny, společné řešení 

závažných problémů v daných lokalitách). 

Legislativně je činnost Policie ČR upravena především zákonem o Policii ČR, 

prováděcími předpisy k tomuto zákonu a závaznými pokyny.  
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Probační a mediační služba ČR, středisko České Budějovice  

Probační a mediační služba (PMS) ČR představuje relativně novou instituci na poli trestní 

politiky, její činnost vychází z propojení trestního práva a sociální práce. Probační a mediační 

služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů 

spojených s trestnou činností a současně organizuje a zjišťuje efektivní a důstojný výkon 

alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a 

prevenci kriminality. 

 organizuje a kontroluje výkon alternativních trestů a opatření (probační dohledy, 

trest obecně prospěšných prací, domácí vězení), 

 zprostředkovává mimosoudní urovnání trestního sporu mezi obviněným a 

poškozeným (mediace), 

 organizuje a vykonává výchovné a trestních opatření u mladistvých,  

 organizuje a vykonává opatření probačního úředníka u dětí mladších 15 let, 

 nabízí specializované komplexní poradenství obětem trestných činů (poškozeným)     

 

Vazební věznice České Budějovice 

Českobudějovická věznice je profilována jako věznice vazební - zajišťuje výkon vazby 

u osob, jejichž trestní řízení nebylo pravomocně ukončeno. Za rok 2017 bylo do výkonu 

vazby dodáno celkem 183 osob. Z tohoto počtu bylo 37 mužů cizinců a  16 žen. Propuštěno 

z výkonu vazby bylo za stejné období 53 obviněných. 

Kromě skutečnosti, že věznice je určena pro výkon vazby, je současně také věznicí pro 

výkon trestu odnětí svobody a rovněž věznicí nástupní. To znamená, že do věznice mohou 

nastoupit, nebo jsou orgány Policie ČR dodáni odsouzení, kterým již byl pravomocným 

rozhodnutím soudu trest odnětí svobody uložen. V roce 2017 nastoupilo, či bylo do věznice 

dodáno 391 odsouzených. Propuštěno bylo celkem 130 odsouzených, z tohoto počtu po 

odpykání celého trestu 63 osob a podmíněně bylo propuštěno 67 odsouzených.  
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Nestátní neziskové organizace působící v  oblasti sociálních služeb 

 

Bílý kruh bezpečí 

Poskytuje odborné sociální poradenství – odborná, bezplatná a diskrétní pomoc 

obětem, pozůstalým po obětech a svědkům trestných činů, poskytovaná dvojicí poradců – 

poradcem pro právní a poradcem pro psychologickou podporu.  

 

Diecézní charita České Budějovice, Intervenční centrum 

Pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím – sociálně právní a právní 

poradenství, krizová intervence, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování dalších služeb, koordinace pomoci osobám 

ohroženým domácím násilím v Jihočeském kraji. 

 

Diecézní charita České Budějovice, Poradna pro ženy a dívky v nouzi EVA 

Poskytnutí poradenství při řešení nepříznivé životní situace, podpora vztahů a 

kontaktů s rodinou a dalšími institucemi, zprostředkování dalších služeb, poradenství 

v oblasti sociálně právní a právní, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí (vyjednávání v zájmu klienta, pomoc s listinami). 

 

Dům dětí a mládeže České Budějovice 

Nabízí přírodovědné, technické, tělovýchovné, umělecké, vzdělávací, klubové aktivity 

dětí a mládeže (kroužky, kurzy, letní tábory). 

 

Institut pro rozvoj osobnosti, o.p.s. 

Ambulantní forma péče o klienty s poruchami chování, s problematikou zneužívání 

návykových látek a gamblerství, včetně doléčování pro klienty po ústavní léčbě, péče o 

klienty s poruchami příjmu potravy, individuální konzultace, skupinová psychoterapie, 

konzultační činnost se zákonnými zástupci, zajišťování ústavní léčby. 
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Jeslová a azylová zařízení, příspěvková organizace České Budějovice 

 Azylový dům pro matky s dětmi Filia (kapacita 45 lůžek) - poskytování služeb sociální 

prevence (zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby těhotným ženám a 

matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a zletilým 

dívkám do 26 let věku, které opouštějí školská zařízení nebo jsou z nefunkčních rodin 

bez rodinného zázemí). 

 Azylový dům pro ženy (kapacita 6 lůžek + 6 lůžek pro noclehárnu) - poskytování 

služeb sociální prevence (zařízení sociálních služeb poskytující pobytovou službu 

ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a ambulantní službu 

ženám bez přístřeší mající zájem o využití hygienického zařízení a přenocování). 

 Dům na půl cesty pro dívky (kapacita 2 lůžka) - zařízení sociálních služeb poskytující 

pobytové služby zletilým dívkám do 26 let věku, které opouštějí školská zařízení nebo 

jsou z nefunkčních rodin bez rodinného zázemí. 

 

KONÍČEK, občanské sdružení 

Organizace Koníček, o. s. pomáhá lidem s různým znevýhodněním. Poskytuje odborné 

sociální poradenství, sociálně aktivizační služby a služby sociální rehabilitace zaměřené na 

nácvik pracovních dovedností; realizuje projekty pro osoby žijící v sociálně vyloučených 

lokalitách se zaměřeným na zvýšení zaměstnanosti. Také se zaměřuje na volnočasové a 

vzdělávací aktivity a zooterapii.  

 

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji  

Krizové centrum je registrovaný poskytovatel služby krizová pomoc pro cílovou 

skupinu děti a rodiny s dětmi + dospělí.  Svoji činnost zaměřuje na poskytování sociálního, 

právního a psychologického poradenství, provádění diagnostiky, individuální a rodinné 

psychoterapie. Realizuje programy primární prevence pro 1. stupeň ZŠ, přednáškovou 

činnost. Disponuje pověřením k výkonu SPOD a zaměřuje se na péči o týrané, zneužívaní a 

zanedbávané děti. Úzce spolupracuje s pracovnicemi sociálně-právní ochrany dětí. 
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Městská charita České Budějovice, NZDM Jiloro – Srdíčko 

Klub pro děti a mládež od 6 do 26 let s možností aktivního trávení volného času, s 

využitím herního vybavení klubu (společenské hry, fotbálek, počítač, hračky,…), účasti na 

pořádaných akcích (výlety, turnaje, exkurze,…), účasti na besedách, diskuzích nad různými 

tématy (drogy, kriminalita, bezpečný sex…). To vše za účelem motivace dětí a mládeže k 

využívání nabídky volnočasových aktivit. 

 Předškolní a školní příprava: pomoc s přípravou do školy, domácími úkoly, 

doučování, jednání se školami, pedagogicko-psychologickou poradnou, atd.  

 Dílny: pravidelné či nepravidelné akce, na nichž je zajištěn lektor (fotbal, florbal, 

výtvarná, keramická, divadelní, hudební a rytmicko-pohybová dílna)  

 

Městská charita České Budějovice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) V.I.P. 

NZDM V.I.P. nabízí zázemí, odbornou pomoc a podporu dětem a mládeži, kteří jsou 

ohroženi společensky nežádoucími jevy, sociálním vyloučením, nebo se nacházejí v obtížné 

životní situaci. Služby jsou uživatelům poskytovány celoročně, v pracovních dnech, dnech 

školního volna a v období letních prázdnin. Cílovou skupinu zařízení tvoří děti a mládež, které 

zažívají nepříznivé sociální situace (konfliktní společenské situace, obtížné životní události, 

omezující životní podmínky) ve věkových skupinách od 6 do 11 let (Klubík) a od 12 do 26 let 

(Klub). NZDM V.I.P. organizuje přednášky, kurzy, semináře, besedy s odborníky, jednorázové 

akce (pořádání koncertů, turnajů, atd.), výjezdové akce, výlety, exkurze, návštěvy kulturních 

akcí apod., dále poskytuje sociálně terapeutickou činnost ve formě poradenství, krizové 

intervence, případové práce nebo práce se skupinou. 

 

Městská charita České Budějovice, Sasanka 

Jedná se o sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Cílovou skupinou jsou 

rodiny uživatelů služeb Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. a Nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež Srdíčko - Jiloro. Služba zahrnuje výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

činnosti. 
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Městská charita České Budějovice, Terénní programy 

Terénní služba lidem v krizové životní situaci, ohroženým sociálním vyloučením či již 

vyloučeným, podpora při opětovném začlenění do většinové společnosti, prevence 

sociálního vyloučení. V SO ORP České Budějovice zajišťuje monitoring, poradenství, krizovou 

intervenci osobám bez přístřeší a neorganizované mládeži, osobám ohroženým ztrátou 

bydlení z důvodů předlužení či dlouhodobé nezaměstnanosti nabízí poradenství, 

psychoterapii, pastorační asistenci, osoby dotčené ztrátou bydlení podporuje v jeho 

znovuzískání a udržení, osoby dotčené ztrátou zaměstnání či osoby těžko umístitelné na trhu 

práce podporuje v jeho získání a udržení. 

 

Mezi proudy, o.p.s.  

Poskytovatel služby sociální rehabilitace pro osoby v přechodné sociální krizi se 

zaměřením na podporu získání a udržení bydlení a na podporu jejich profesního a osobního 

rozvoje a aktivního způsobu života v přirozeném prostředí. Hlavní cílovou skupinou služby 

jsou osoby v krizi, což jsou lidé nacházející se v akutní i chronické krizi způsobené aktuální 

ztrátou i bezprostřední hrozbou ztráty vlastního (samostatného) bydlení a adekvátního 

společenského uplatnění. 

 

Prevalco 

Činnost organizace je zaměřená na prevenci a léčbu závislosti na alkoholu. V 

rámci nabízených služeb je poskytováno individuální a skupinové ambulantní 

poradenství, adiktologické a psychiatrické konzultace a terénní práce a doprovodná 

činnost.  

 

Občanské sdružení PREVENT  

Registrovaný poskytovatel komplexu protidrogových služeb (kontaktní centrum, odborné 

sociální poradenství, terénní programy, služby následné péče). 

 

 Doléčovací centrum PREVENT - bydlení (domov se zvláštním režimem), 

individuální a skupinová terapie, prevence relapsu a motivační trénink, 
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poradenství, arteterapie, pracovní terapie, (určeno primárně pro klienty 

přicházející z léčby závislostí v PL  a TK). 

 

 Adiktologická poradna PREVENT - individuální a párová terapie a poradenství, 

rodičovská skupina, rodinné poradenství, ambulantní léčba závislostí, 

zprostředkování návazné péče a léčby, sociální práce, motivační tréninky. 

 

 Jihočeský streetwork PREVENT - terénní sociální práce s uživateli drog, výměnný 

injekční program, základní zdravotní, sociální a právní poradenství, aktuální pomoc 

v tísni, krizová intervence, poradenství a testování HIV a virových hepatitid, asistenční 

služba, těhotenské testy pro uživatelky drog, vitaminový program, zprostředkování 

další odborné péče, prevence zneužívání syntetických drog. 

 

 Substituční centrum PREVENT - substituční léčba – podávání substituční látky 

(metadon, Subutex, Suboxone), psychoterapie, sociální práce, sociální poradenství 

včetně sociální asistence, krizová intervence, zprostředkování abstinenční léčby, 

poradenství pro rodiče a blízké, základní zdravotní ošetření, poskytování odborných 

informací. 

 

 Kontaktní centrum PREVENT ČB – Kontaktní a Harm Reduction služby: výměnný 

program a distribuce materiálu ke snížení zdravotních rizik, pobyt v kontaktních 

místnostech, potravinový a hygienický servis, bezplatný přístup na internet, krizová 

intervence (i po telefonu), základní zdravotní ošetření, testování na infekční 

onemocnění (HIV, VHC, VHB a Syfilis), distribuce informačních materiálů (letáky, 

časopisy - Streetmagazin, Dekontaminace);  

 

Poradenské služby: poradenství zaměřené na řešení aktuálních problémů a zvyšování 

kompetencí tyto problémy řešit, sociální práce - pomoc v oblasti sociálně-právní 

(např. pomoc při vyřizování osobních dokladů, sociálních dávek, pomoc při řešení 

problémů s bydlením atd.), zprostředkování dalších odborných služeb, asistence; 

Resocializační služby: výkon obecně prospěšných prací, samospráva. 
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PYRAMIDAS, o. s. 

Realizuje komplexní program primární prevence určený pro ZŠ, SŠ (pedagogy, rodiče, 

žáky a studenty) prováděný formou přednášek, prožitkových seminářů, panelových diskuzí, 

intervenčních programů. Dále se zaměřuje na monitoring výskytu vybraných forem 

rizikového chování v jednotlivých třídních kolektivech a realizuje intervenční programy při 

zjištění výskytu tohoto chování.  

 

Salesiánské středisko dětí a mládeže – Dům dětí a mládeže 

Provozuje sociální služby, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ambulantní formou 

v kontaktním centru Maják, umístěném přímo v centru vyloučené lokality a dále pak terénní 

formou. V docházkové vzdálenosti pak poskytují NZDM ambulantní formou – tzv. Otevřené 

kluby pro danou cílovou skupinu. Ve své činnosti se středisko zaměřuje na pravidelnou 

výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost, pomoc dětem, mládeži a rodině při sociálních 

obtížích a konfliktech, táborovou a pobytovou činnost, sportovní činnost, osvětovou činnost 

a vedení k prevenci sociálně patologických jevů. Spolupracuje a vzdělává dobrovolníky 

Střediska z řad mládeže i dospělých, v rámci klinického pracoviště vzdělávání praktikantů 

Jihočeské univerzity. 

 

Temperi 

Organizace Temperi se zaměřuje na poskytování ambulantních služeb pro děti, 

mládež a rodiny s dětmi v obtížných životních situacích. Organizace má zaregistrovány 2 

sociální služby, a to sociální rehabilitaci pro rodiny s dětmi a sociálně aktivizační službu pro 

rodiny s dětmi. Do budoucna připravuje poskytování pobytových služeb pro děti a mládež v 

krizi. 

 

Theia - krizové centrum, o. s. 

Poskytuje sociální a psychosociální poradenství, dále okamžitou pomoc při řešení 

krizové situace (krizová intervence), pomoc s potřebnými právními úkony, pomoc při řešení 

své situace na polici ČR, pomoc při řešení dluhové problematiky. Pomoc je určena osobám 

v krizi obětem domácího násilí, trestné činnosti, obchodu s lidmi, osobám komerčně 
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zneužívaným, dětem a mládeži od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy, 

rodinám s dětmi a seniorům. Služba je poskytována každému bez ohledu na jeho věk či 

pohlaví. 

Součástí aktivit organizace je realizace preventivních programů (pro školy a NZDM): 

besedy a workshopy na téma násilí, šikana, kyberšikana, domácí násilí,  hrozba násilí ve 

volném čase, výtržnictví, extremismus (vše pro 2. stupeň ZŠ a SŠ), bezpečný start do školního 

života (pro předškoláky a děti 1. a 2. tříd). 

 

ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

Základní školy v Českých Budějovicích 

 Statutární město České Budějovice je zřizovatelem 16 základních škol. 2 školy jsou 

pouze s I. stupněm (Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 

143, České Budějovice a Základní škola a mateřská škola, Vl. Rady 1, České 

Budějovice). 

 Dalších 16 základních škol na území města České Budějovice je zřizováno soukromými 

subjekty. Jedná se o speciální školy zaměřené například na výuku jazyků, informační 

technologie, umělecké, církevní nebo praktické školy.  

 

Středisko výchovné péče České Budějovice 

Zařízení pro děti s poruchami chování nabízí služby se zaměřením na řešení krizových 

situací dítěte a poruch chování, zároveň zajišťuje rodičovskou poradnu a poskytuje 

diagnosticko-terapeutický servis formou pobytu v internátním zařízení pro chlapce a 

děvčata. 

 

Dětský diagnostický ústav Homole 

Do zařízení jsou přijímáni žáci 1. - 9. ročníků základních škol a základních škol 

praktických. V DDÚ probíhá i výchova mimo vyučování, neboť provoz je nepřetržitý a děti 

přijaté na dvouměsíční pobyt jsou v plném materiálním i výchovném zajištění.  

Diagnostický ústav také metodicky vede a koordinuje činnost metodiků prevence 

následných zařízení (DD, DDŠ) a to prostřednictvím kontroly a připomínkování plánů MPP 
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jednotlivých zařízení (září) nebo při výjezdech do jednotlivých zařízení. Etopedi se podílejí na 

zpracovávání vnitřních řádů všech následných zařízení, pravidelně uskutečňují výjezdy do 

těchto zařízení v oblasti spolupráce a řešení výchovných problémů dětí. 

Činnost: 

 speciální pedagogická a pedagogicko-psychologická komplexní péče 

 preventivní, poradenská, edukační, výchovná činnost  

 odborný výchovně-vzdělávací dohled po celých 24 hodin  

 zajištění školní docházky v areálu budovy  

 systémová práce odborných pracovníků  

 terapeutická činnost  

 zdravotní péče 

 odborná pomoc rodičům; zákonným zástupcům 

 nabízí diagnostický pobyt v délce 6-8 týdnů 

 zpracovává kompletní diagnostickou zprávu, která navrhuje pro každé dítě specifická 

výchovná a vzdělávací opatření 

 

Dětský domov se školou Šindlovy Dvory, České Budějovice 

Zařízení je určeno pro chlapce a zahrnuje výuku v základní škole, a část internátní pro 

mimoškolní činnosti. Výuka probíhá ve třech třídách, mimoškolní činnost ve třech 

výchovných skupinách rodinného typu. Pro mimoškolní činnosti slouží posilovna a počítačová 

učebna. Součástí zařízení je také školní jídelna, provoz DDŠ je nepřetržitý. 

 

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice 

Pedagogicko-psychologická poradna v Českých Budějovicích spolupracuje na několika 

úrovních s mateřskými, základními i středními školami. Nejčastějšími partnery jsou výchovní 

poradci, školní metodici prevence a třídní učitelé základních a středních škol. Realizuje 

diagnostická vyšetření a speciální programy a kurzy pro předškoláky, žáky základních a 

středních škol. Metodicky vede a poskytuje konzultace pro učitele, výchovné poradce a 

školní metodiky prevence. Pro rodiče pořádá besedy a přednášky a nabízí možnost 

individuálních konzultací.   
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Speciálně pedagogické centrum při MŠ, ZŠ a PŠ České Budějovice 

Jedná se o školské poradenské zařízení, které poskytuje poradenské a metodické 

služby zákonným zástupcům dětem s mentálním postižením a dětem s poruchou 

autistického spektra, dále školám a školským zařízením. 

 

ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI, ÚŘAD 

PRÁCE 

 

Úřad práce ČR 

Poskytuje profesní poradenství v řešení nezaměstnanosti mládeže, organizuje podle 

potřeb regionu i rekvalifikační kurzy, dále oznamuje mladistvé a rodiče, kteří nespolupracují 

s úřadem anebo byli vyřazeni z evidence ÚP pro nesoučinnost.  

 

Městská charita České Budějovice, Tranzitní program  

Systém přípravy a podpory pro žáky se specifickými potřebami. Tento program 

pomáhá v přechodu ze školy do dalšího života - v oblasti práce, trávení volného času, 

mezilidských vztahů atd. Tranzitní program těmto osobám zprostředkovává praxe na 

pracovištích u běžných zaměstnavatelů a podporu k získání a udržení trvalého zaměstnání. 

 

KONÍČEK, občanské sdružení 

Poskytuje poradenství v oblasti zaměstnanosti, poskytuje služby podporovaného 

zaměstnávání a služby sociální rehabilitace zaměřené na nácvik pracovních dovedností. 

 

Jihočeská rozvojová o.p.s. 

Odborné sociální poradenství v těchto problematikách: dluhová, bytová, pracovně 

právní, majetkoprávní, rodinná, spotřebitelská aj. 
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Spolupráce subjektů v oblasti prevence kriminality 

 

Výše popsané subjekty spolupracují v oblasti prevence kriminality na úrovni 

komunitního plánování, a to především v rámci pracovní skupiny (dále jen „PS“) děti a 

mládež, dále PS osoby v sociální krizi, PS osoby závislé nebo ohrožené závislostí na 

návykových látkách a PS poradenství. V rámci komunitního plánování dochází k 

pravidelnému scházení těchto pracovních skupin a řešení aktuálních otázek, které často 

souvisí s oblastí prevence kriminality (více viz Návaznost na rozvojový plán sociálních služeb 

města). 

Pro zajištění prevence kriminality je v rámci systému včasné intervence zřízen tzv. Tým 

pro mládež, jehož cílem je mapovat oblast péče o děti a mládež a poskytovaných služeb 

včetně preventivních aktivit a následně vytvořit koncepci prevence nežádoucích jevů a 

chování u dětí a mladistvých. Následně budou z této koncepce vycházet projektové záměry, 

které budou řešit danou oblast a problematiku. V následujícím období je naplánováno 

činnost Týmu pro mládež posílit a maximálně zefektivnit.  

 

6. NÁVAZNOST NA ROZVOJOVÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA  

 

Potřeby definované v Rozvojovém plánu sociálních služeb České Budějovice vztahující se 

k plánu prevence kriminality 

 

Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice se primárně zabývá sociálními 

službami poskytovanými v souladu se zákonem o sociálních službách. Na ně však navazují 

další, tzv. doprovodné či doplňující služby, které mají v sociální oblasti své nezastupitelné 

místo. 

Při tvorbě nového Rozvojového plánu na období 2013 – 2018 byl kladen velký důraz 

na prevenci. V pracovní skupině Děti a mládež byla pro prevence vymezena samostatná 

priorita. Pracovníci organizací poskytující sociální i návazné služby si plně uvědomují její 

význam. Prevence byla dále řešení v pracovní skupině Poradenství, kde byla zaměřena 
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především na prevenci zadlužení a dále v pracovní skupině Drogy, které byla cílena nejen na 

protidrogovou prevenci, ale i na prevenci dalších závislostí (automaty, alkohol, internet) a 

rizikového chování spojeného s užíváním drog. V pracovní skupině Krize se pak řešila 

prevence ztráty bydlení a udržení si získaného bydlení. 

V roce 2014 se v rámci plánování sociálních služeb opakovaně spojily pracovní 

skupiny Děti a mládež a Drogy, kdy se společně řešily tzv. partičky a riziko zvýšeného počtu 

sociálně nežádoucího chování včetně možného zneužívání návykových látek u dětí ve 

vybraných lokalitách. Následně se začal pilotně realizovat společný terénní program 

nízkoprahových center pro děti a mládež a terénních programů. Tento projekt úspěšně 

pokračoval i v roce 2015 a pro rok 2016 bylo do Akčního plánu RPSS nově zařazena aktivita 

na podporu tohoto programu.  

V rámci procesu plánování se každoročně zpracovávají akční plány, které odráží 

aktuální potřeby uživatelů, reagují na jejich poptávku a zároveň reflektují vyhodnocení 

předchozího akčního plánu. Tím se akční plán stává relevantním podkladem pro směrování 

dotací a dalších finančních toků. 

 

AKČNÍ PLÁN ROZVOJOVÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ BUDĚJOVICE 2013 – 2018 

PRO ROK 2017  

 

Přehled řešených oblastí a priorit včetně opatření vztahujících se k prevenci kriminality 

 

1) Pracovní skupina děti a mládež  

 

Priorita 1/1 Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb  

 Opatření 1/1.1 Domy na půl cesty §58 

 Opatření 1/1.2 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež §62 

 Opatření 1/1.3 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65 

 Opatření 1/1.4 Krizová pomoc § 60 – viz PS Osoby v přechodné sociální krizi 

 Opatření 1/1.5 Terénní programy § 69 – viz PS Osoby v přechodné sociální krizi 

 Opatření 1/1.6 Sociální rehabilitace § 70  
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Priorita 1/3  Podpora souvisejících služeb 

 Opatření 1/3.1 Služby pro rodiny s dětmi nedefinované v zákoně o soc. službách 

 Opatření 1 /3.2 Podpora zařízení pro děti s poruchami chování 

 Opatření 1/3.3 Tranzitní program – přesunuto do Pracovní skupiny Poradenství, 

Priorita Zaměstnanost 

 Opatření 1/3.4 Terénní práce s rodinou a komunitní práce s rodinou, dětmi a mládeží  

  

Priorita 1/4 Prevence 

 Opatření 1/4.1 Vytvoření koncepce systému prevence 

 Opatření 1/4.2 Spolupráce se školami, školskými zařízeními a sociálními službami na 

území města ČB 

 Opatření 1/4.3 Rozvoj dalších preventivních programů  

  

2) Pracovní skupina poradenství 

 

Priorita 2/1 Podpora a rozvoj stávajících služeb 

 Opatření 2/1.1 Odborné sociální poradenství § 37 

 Opatření 2/1.2 Krizová telefonická pomoc §55  

  

Priorita 2/2 Podpora souvisejících služeb 

 Opatření 2/2.2  Mimosoudní řešení sporů – cenově dostupné, bezplatné     

  

Priorita 2/3  Podpora zaměstnávání osob s různým znevýhodněním 

 Opatření 2/3.1 Podpora začleňování znevýhodněných osob na trh práce 

 Opatření 2/3.2 Tranzitní program  

  

3) Pracovní skupina osoby v sociální krizi 

 

Priorita 3/1 Podpora systému poskytovaných sociálních služeb 

 Opatření 3/1.1 Azylové domy § 5 
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 Opatření 3/1.2 Intervenční centra § 60a 

 Opatření 3/1.3 Nízkoprahová denní centra § 61 

 Opatření 3/1.4 Noclehárny § 63 

 Opatření 3/1.5 Terénní programy §69 

 Opatření 3/1.6 Sociální rehabilitace § 70   

  

Priorita 3/2 Vznik nových sociálních služeb 

 Opatření 3/2.1 Azylové domy § 57 

 Opatření 3/2.2 Pobytové služby pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním v 

krizi  

  

Priorita 3/3 Podpora souvisejících služeb 

 Opatření 3/3.1 Podpora dostupného (sociálního) bydlení 

 Opatření 3/3.2 Podpora doprovodných služeb nízkoprahového denního centra 

 Opatření 3/3.3 Komunitní práce  

  

Priorita 3/4 Komplex služeb Krizové pomoci 

 Opatření 3/4.1 Krizová pomoc 

 

Priorita 2/2 Podpora souvisejících služeb  

 Opatření 2/2.2  Mimosoudní řešení sporů – cenově dostupné, bezplatné    

- Aktivita 2/2.2.1  Osvětová činnost mimosoudního řešení sporů 

- Aktivita 2/2.2.2 Rozvoj mediací v SO ORP České Budějovice 

 

4) Pracovní skupina osoby závislé a závislostí ohrožené  

 

Priorita 5/1 Podpora, zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb 

 Opatření 5/1.1 Odborné sociální poradenství §37 

 Opatření 5/1.2 Kontaktní centrum §59 

 Opatření 5/1.3 Terénní programy §69 
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 Opatření 5/1.4 Služby následné péče §64  

 

Priorita 5/2 Podpora souvisejících služeb pro danou cílovou skupinu 

 Opatření 5 /2.1 Prevence 

 Opatření 5 /2.2 Nelátkové závislosti 

 

Průřezové priority, opatření a aktivity zaměřené na prevenci kriminality  

 

1) Pracovní skupina děti a mládež 

 

Priorita1/1 Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb 

 Opatření 1/1.1 Domy na půl cesty §58 

- Aktivita 1/1.1.1 Zachování stávající kapacity služby Dům na půl cesty 

 Opatření 1/1.2 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež §62 

- Aktivita 1/1.2.1 Zachování stávající kapacity služby NZDM 

 Opatření 1/1.3 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65 

- Aktivita 1/1.3.1 Zachování kapacity služby Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 

 Opatření 1/1.4 Krizová pomoc § 60 – viz PS Osoby v přechodné sociální krizi  

 Opatření 1/1.5 Terénní programy § 69 – viz PS Osoby v přechodné sociální krizi 

 Opatření 1/1.6 Sociální rehabilitace § 70 

- Aktivita 1/1.6.1 Zachování kapacity služby Sociální rehabilitace pro rodiny s 

dětmi  

  

Priorita 1/3  Podpora souvisejících služeb 

 Opatření 1/3.1 Služby pro rodiny s dětmi nedefinované v zákoně o soc. službách 

- Aktivita 1/3.1.1 Podpora mateřských a rodinných center 

- Aktivita 1/3.1.2 Podpora a realizace prorodinných aktivit  

  Opatření 1 /3.2 Podpora zařízení pro děti s poruchami chování 

- Aktivita 1/3.2.1 Středisko výchovné péče České Budějovice 
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- Aktivita 1/3.2.2 Dětský diagnostický ústav Homole  o Aktivita 1/3.2.3 

Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice   

 Opatření 1/3.3 Tranzitní program – přesunuto do Pracovní skupiny Poradenství, 

Priorita Zaměstnanost  

 Opatření 1/3.4 Terénní práce s rodinou a komunitní práce s rodinou, dětmi a mládeží 

- Aktivita 1/3.4.1 Podpůrná práce s komunitou (terénní, ambulantní) 

- Aktivita 1/3.4.2 Pedagogická činnost s uživateli střediska 

- Aktivita 1/3.4.3 Prevence a včasná intervence – společné terény  

  

Priorita 1/4 Prevence 

 Opatření 1/4.1 Vytvoření koncepce systému prevence 

- Aktivita 1/4.1.3 Sledování kvality programů a naplňování koncepce  

 Opatření 1/4.2 Spolupráce se školami, školskými zařízeními a sociálními službami na 

území města ČB 

- Aktivita 1/4.2.1 Spolupráce na všech úrovních  

 Opatření 1/4.3 Rozvoj dalších preventivních programů 

- Aktivita 1/4.3.1 Zmapování potřeb rozvoje prevence na území města 
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7. NÁVAZNOST NA OPATŘENÍ PŘIJATÁ TÝMEM PRO MLÁDEŽ 

V RÁMCI SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE 

 

V roce 2011 byl ve městě zaveden Systém včasné intervence, který byl finančně 

podpořen z dotačního titulu Program prevence kriminality v roce 2011. V tomto roce byl 

zároveň ustanoven Řídící výbor SVI a Tým pro mládež (TpM). Členové TpM byli v roce 2012 

proškolení na základě svých požadavků. V roce 2013 se činnost TpM silně prolínala s činností 

pracovní skupiny Děti a mládež v rámci plánování sociálních služeb (některá opatření byla 

řešena na obou pracovních skupinách, většina členů TpM je zároveň členem PS Děti), proto 

byla jeho činnost částečně utlumena.  

Součástí projektu Standardizace SPOD České Budějovice, realizovaném v období od 1. 

2. 2014 do 31. 7. 2015, bylo obnovení činnosti Týmu pro mládež. Hlavním cílem činnosti TpM 

bylo nastavení systémové spolupráce mezi subjekty zapojenými do péče o ohrožené děti tak, 

aby péče o děti byla komplexní, systémová a maximálně účinná (přínosná). V rámci této 

aktivity byla provedena revize ve složení, doplnění o další vhodné subjekty a nastaven 

harmonogram pravidelného setkávání tohoto uskupení. Zároveň byl zpracován tzv. Manuál 

člena Týmu pro mládež. Tento manuál obsahuje konkrétní vymezení a rozsah činnosti, 

kompetence zapojených subjektů v rámci výkonu SPOD, důležité kontakty a především 

metodické postupy v péči o ohrožené děti.  

Po ukončení projektu zůstala činnost Týmu pro mládež zachována, kdy sami členové 

iniciují další jednání dle vlastní potřeby. V roce 2016 bude koordinace činnosti týmu pro 

mládež přesunuta na SPOD odboru sociálních věcí MM ČB. Výstupy z jednání TpM jsou 

zároveň projednávány i v pracovní skupině Děti a mládež RPSS ČB, kde jsou v případě 

potřeby vytvořeny a zapracovány nové aktivity obsahující možné návrhy na řešení dané 

problematiky.  
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Tým pro mládež 

Členové Organizace 

Mgr. Kateřina Homolková MM ČB, OSV; Tajemník Týmu pro mládež 

Mgr. Eva Kuzbová MM ČB, OSV; Koordinátorka SVI 

Mgr. Marek Štěch Probační a mediační služba ČB, středisko ČB 

Por. Ing. Bc. František Janás Územní odbor Policie ČR (specializace děti a mládež) 

Mgr. David Štýfal Městská policie České Budějovice 

JUDr. Renata Frelichová Okresní státní zastupitelství České budějovice 

JUDr. Milan Fryš Okresní soud České budějovice 

Mgr. Veronika Švehlová Bullová OSVZ – oddělení prevence a humanitních činností, KÚ JčK 

Bc. Tomáš Brejcha Občanské sdružení PREVENT 

Mgr. Kateřina Lippmannová Středisko výchovné péče 

Mgr. Michaela Mottlová Městská charita ČB   

Mgr. Lenka Kolářová Salesiánské středisko mládeže 

Mgr. Jan Knetl Krizové centrum pro děti Jihočeského kraje 

Mgr. Vladimír Ira DDÚ Homole 

Bc. Barbora Čechová THEIA – krizová pomoc 

PhDr. Hana Plucarová Pedagogicko-psychologická poradna, středisko ČB 

Mgr. Aleš Novotný TEMPERI, o.p.s. 

8. PRACOVNÍ SKUPINA PRO PREVENCI KRIMINALITY 
 

Manažer projektu: 

Ing. Vilém Vávra Strážník určený koordinací všech činností MP ČB 

Členové pracovní skupiny: 

Ing. Dagmar Baumruková MPA Vedoucí odboru rozvoje a cestovního ruchu MM ČB 

Ing. Hana Charvátová Odbor rozvoje a cestovního ruchu 

Mgr. David Štýfal Městská policie ČB 

Bc. Filip Vrátný Vedoucí servisního oddělení MP ČB 

Mgr. Šárka Kovárnová Obor sociálních věcí MM ČB 

Mgr. Eva Kuzbová Odbor sociálních věcí MM ČB 

 Policie ČR – tiskový mluvčí 
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9. SWOT ANALÝZA 

 

Na základě SWOT analýzy byly rozklíčovány silné a slabé stránky systému prevence i 

jednotlivé příležitosti a rizika, které oblast prevence kriminality řeší. Na základě slabých 

stránek systému a z nich vyplývajících rizik byly k jejich eliminaci definovány jednotlivé cíle 

(cílové skupiny) a z nich vyplývající opatření. Jednotlivá opatření byla následně sestavena 

s ohledem na příležitosti, které systém prevence k jejich odstranění nabízí.  SWOT analýza 

byla sestavena členy pracovní skupiny pro prevenci kriminality pod vedením manažera 

prevence kriminality.  Pro sestrojení analýzy bylo použito následující schéma.  

 

Schéma SWOT analýzy: 

 

 SILNÉ STRÁNKY – označují přednosti, pozitiva, úspěchy, tedy to, co se v oblasti 

prevence aktuálně daří realizovat 

 SLABÉ STRÁNKY – označují slabiny, rezervy, tedy to, co se v systému prevence příliš 

realizovat nedaří 

 PŘÍLEŽITOSTI – popisují to, co by v budoucnu mohlo přinést zlepšení situace 

 OHROŽENÍ – odhalují jednotlivá rizika, která by v budoucnu mohla přinést zhoršení 

situace či jiná vážní ohrožení 
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SLABÉ STRÁNKY 

Omezené a značně limitované finanční zdroje na PREVENCI napříč 
všemi organizacemi, subjekty a složkami; nedostatečné personální 
obsazení. 

Celkové upozadění a špatné postavení PREVENCE ve společnosti a 
nezájem o ni. 

Nedostatek specifických preventivních programů sociální 
prevence. 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků poskytujících preventivní  
služby (sociální, terénní pracovníci, nedostatečné vzdělání 
strážníků MP – chybějící znalosti pro práci v sociálně 
znevýhodněných komunitách, etnicky odlišných skupinách). 

Nedostatek organizovaných volnočasových aktivit pro děti, 
možností zabavit se, smysluplně vybýt přebytečnou energii x nic 
nedělání, poflakování, dlouhá chvíle → sociálně-patologické jevy 
(vandalismus, alkohol, drogy,…). 

Chybějící prostory pro volnočasové aktivity, sport (jejich špatný, 
zanedbaný stav, vybavení, které mnohdy neodpovídá současným 
trendům ve společnosti (zaměření na aktivity, které již nejsou u 
nezletilých a mladistvých tzv. „IN“ → proto jejich provozování 
v ulicích, mezi lidmi). 

Špatná finanční situace u Policie ČR, nedostatek prostředků pro 
provoz, chybějící policisté v ulicích → větší důraz na činnost MP. 

I přes existenci MKDS nutnost jeho rozšíření, komplexního 
dobudování (sociálně vyloučené oblasti města, místa vysokého 
nápadu trestné činnosti, pohybu obyvatel). 

 

   

SILNÉ STRÁNKY 

Zájem o meziresortní spolupráci u organizací zabývajících se  
kriminalitou, nežádoucími sociálně patologickými jevy a jejich 
prevencí. 

Existence systému SVI, existence asistentů prevence kriminality. 

Součinnost a pravidelné koordinační schůzky zástupců MP ČB a  
Policie ČR, a to i v oblasti prevence, preventivních aktivit a jejich 
plánování. 

Existence řady organizací na území města (státní, neziskové)  
působících v oblasti sociálních služeb – poradenství, služby pro  
osoby v krizi, závislé na návykových látkách, i pro ostatní rizikové  
skupiny osob. 

Existence systému MKDS, který významně napomáhá při 
dokumentaci a objasňování trestné činnosti (zejména majetkové,  
násilné, při narušování veřejného pořádku a občanského soužití). 

Úspěšná medializace preventivních aktivit jednotlivých subjektů 
zainteresovaných v systému prevence, jakož i úspěchů a  
preventivních aktivit obce, městské policie i Policie ČR. 

Aktivita OSV MM ČB v oblasti sociálních služeb. 

Existence rozvojového plánu služeb, integrovaného plánu organizace 
pěší dopravy a dalších koncepčních materiálů řešících např. i další 
rozvoj dohlížecího kamerového systému. 

Provoz systému ECCS pro potřeby MP ČB vyhodnocujícího statistiku 
činnosti strážníků a nápad přestupkového chování v  definovaných 
lokalitách s výhledem na účinnější využití systému do budoucna. 
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OHROŽENÍ 
Zhoršující se ekonomická situace. 

Zvyšující se počty lidí bez přístřeší, bez domova. 

Zhoršující se sociodemografické ukazatele (stoupající 
nezaměstnanost, rostoucí dávky sociální podpory, snižování 
porodnosti, klesající kupní síla a parita obyvatel, rostoucí ceny, 
neschopnost splácet své závazky a dluhy). 

Stárnutí populace → úbytek ekonomicky aktivních → zvyšující se 
počty seniorů – rizikové skupina, která je ve zvýšené míře ohrožena 
kriminalitou („snadný cíl“ – podomní prodejci, smlouvy, půjčky, 
internet). 

Trestná činnost, zejména majetková a pouliční kriminalita. 

Faktor „velkoměsta“, anonymita „velkoměsta“ → obecně 
rizikovější z hlediska páchané trestné činnosti. 

Existence sociálně vyloučených lokalit na území města → 
kriminogenní prostředí. 

Početná romská menšina. 

Rostoucí sociální napětí ve společnosti, častější eskalace napětí, 
střety majority s minoritou. 

Odchody, snižující se počty policistů, klesající finanční prostředky 
pro policii → omezení akceschopnosti, chybějící přítomnost policie 
v ulicích. 

Neobjasněná trestná činnost, rostoucí důkazní náročnost. 

Hrozící násilné protesty a nepříznivá nálada ve společnosti. 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI 
Možnost získání potřebných finančních prostředků na prevenci 
kriminality (dotace, granty). 

Možnost vzdělávání, prohlubování odbornosti jednotlivých 
pracovníků zabývajících se prevencí, preventivním působením a 
aktivitami (sociální, terénní pracovníci,…), strážníci MP. 

Vzdělávání, prohlubování vědomostí u jednotlivých rizikových 
skupin, jejich odklon od nepříznivého směřování v rámci páchané 
trestné činnosti, nežádoucího sociálního chování, jejich integrace. 

Rozvoj vybraných služeb sociální prevence. 

Příležitost příznivě působit a ovlivňovat bezpečnostní situaci. 

Snížení nápadu trestné činnosti, zvyšování její objasněnosti, pocitu 
bezpečí obyvatel. 

Zefektivnění činnosti v boji s kriminalitou, účinnější ochrana 
veřejného pořádku, majetku, bezpečí obyvatel. 

Rozvoj preventivních aktivit a činnosti obce, MP ČB. 

Medializace preventivních aktivit na území obce, vytváření 
pozitivního obrazu a smyslu prevence jako takové. 

Posílení a rozšíření komplexních preventivních programů a aktivit 
provozovaných v současnosti. 

Posílení a rozvoj další mezi složkové spolupráce, předávání 
zkušeností, zapojení dalších subjektů. 

Činnost asistentů prevence kriminality v ulicích města. 
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10. STANOVENÍ PRIORIT A CÍLŮ ZAHRNUTÝCH DO PLÁNU PREVENCE  

 

Tento plán si klade za cíl nerepresivními prostředky zvyšovat pocit bezpečí občanů a 

snižovat míru a závažnost trestné činnosti páchané na území města. Zaměřuje se především 

na snižování majetkové a násilné trestné činnosti nebo eliminaci kriminálně rizikových a 

sociálně patologických jevů. 

Vedle snižování trestné činnosti si klade za cíl i důležitou a nepostradatelnou kooperaci 

všech zainteresovaných subjektů a institucí, jež na místní úrovni působí, a to včetně 

integrace Policie ČR do preventivních aktivit a struktur města.   

 

10.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH CÍLŮ  

 

 snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů,  

 snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii 

prevence kriminality, nebo jejich ochrana,  

 efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,  

 komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších 

subjektů, 

 komplexní řešení problematiky prevence na území města, 

 aktivní působení na rizikové skupiny obyvatel, 

 aktivní vytváření programů, které budou mít za úkol účinně reagovat na negativní 

vývoj trestné činnosti a specifické problémy města, 

 preventivním působením snižovat závažnost páchané kriminality a zvyšovat pocit 

bezpečí obyvatel ze strany městské policie, 

 průběžně informovat občany o možnostech a způsobech ochrany před trestnou 

činností a dalšími negativními vlivy 
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Hlavní cíle a priority v sociální oblasti 

 

 udržení sítě a podpora dostupných služeb, které se svou činností aktivně podílejí v 

oblasti prevence kriminality, 

 aktivní spolupráce a snaha o komplexní přístup ze strany všech aktérů 

zainteresovaných v otázce prevence kriminality (spolupráce těchto subjektů v rámci 

pracovní skupiny prevence kriminality), 

 Systém včasné intervence – zachování, rozvoj a zajištění efektivní spolupráce v rámci 

Systému včasné intervence včetně pravidelné činnosti Týmu pro mládež, 

 zacílení preventivních opatření a aktivit do oblastí sociálně vyloučených lokalit a do 

lokalit sociálním vyloučením ohrožených, 

 vyhledávání rizikových skupin obyvatel (dětí, dospělých, rodin s dětmi) žijících v 

sociálně vyloučených lokalitách a v lokalitách sociálním vyloučením ohrožených, 

 zacílení preventivních aktivit zaměřených na snížení rizika výskytu protiprávní činnosti 

a rasově motivovaného napadání právě na tyto skupiny obyvatel, 

 podpora sociálního začlenění, posílení vědomí vlastní odpovědnosti a reintegrace 

skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením, 

 zajištění zpracování analýzy pocitu bezpečí obyvatel žijících v identifikovaných 

sociálně vyloučených lokalitách a v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, 

zabezpečení kontinuálního ověřování zjištěných výsledků. 

 

10.2 CHARAKTERISTIKA CÍLOVÉ SKUPINY  

 

Rizikové skupiny osob 

Potencionální „snadné“ oběti z řad děti a mládeže, seniorů, osob se zdravotním 

postižením a sociálním handicapem, ženy, osaměle žijící osoby, cizinci, příslušníci 

národnostních a etnických menšin, minority, ostatní rizikové osoby. 
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Oběti trestné činnosti   

Jedná se především o nezletilé i zletilé oběti mravnostní, násilné a majetkové trestné 

činnosti, dětské oběti šikany, oběti násilné trestné činnosti včetně domácího násilí, oběti 

obchodování s lidmi, oběti majetkové kriminality, oběti rasově, národnostně nebo 

nábožensky motivovaných trestných činů, seniory i další oběti trestné činnosti. 

 

Pachatelé  

Delikventi z řad dětí a mládeže, dospělí, tzv. prvopachatelé trestných činů, recidivisté, 

cizinci, příslušníci národnostních a etnických menšin, ostatní pachatelé. 

 

Rizikové skupiny osob v postavení potencionálních pachatelů  

Jedná se o děti, mladistvé i dospělé, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby 

opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, příslušníky národnostních 

a etnických menšin, dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné, osoby mající 

problémy s placením nájemného a úhradou dalších finančních pohledávek, ostatní.  

 

Subjekty působící v oblasti prevence kriminality  

Subjekty působící v oblasti samosprávy obcí, státní orgány, poskytovatelé programů a 

služeb v oblasti prevence kriminality, orgány obcí, odbory magistrátu, městská policie.  

 

10.3 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÝCH LOKALIT  

 

 sociálně vyloučené lokality, 

 okrajové části města,  

 historické jádro a širší centrum města,  

 klidové a odpočinkové zóny, parky, 

 dětská hřiště, sportoviště,  

 místa zvýšeného pohybu a koncentrace osob, 

 lokality zatížené zvýšeným nápadem přestupků a trestných činů, 

 prostory, místa a objekty vyžadující zvýšený dohled a ochranu. 
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10.4 PRIORITY, AKTIVITY A OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍ K NAPLNĚNÍ 

STANOVENÝCH CÍLŮ 

 

10.4.1 Specifická opatření zvyšující pravděpodobnost odhalení pachatele protiprávního 

jednání, kterým je ohrožován veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku 

 

Opatření č. 1: 

Zvýšení výkonnosti, využitelnosti stávajícího kamerového systému 

 

Stručný popis opatření: rozšíření stávajícího kamerového systému (MKDS ČB) o nové 

kamerové body, technické součásti kamerových systémů, hardwarové a softwarové soubory 

za účelem zvýšení efektivity a využitelnosti stávajícího kamerového systému, zvýšení pocitu 

bezpečí občanů, intenzivnější monitorování veřejných prostranství zaměřené na úspěšné 

odhalování protiprávního jednání, kterým je narušován veřejný pořádek, bezpečnost osob i 

majetku 

 

Předpokládané dopady:  

 snížení nápadu trestných činů a přestupků, 

 pomoc při odhalování protiprávního jednání, kterým je narušován veřejný pořádek, 

bezpečnost osob i majetku, 

 důležitý důkazní prostředek, 

 prostředek ke zvýšení bezpečnosti občanů a vytvoření bezpečnější lokality 

 

Cílová skupina: všichni obyvatelé města, občané žijící v dané lokalitě, lidé dojíždějící do 

daných lokalit z jiných měst či městských částí za prací, zábavou, kulturou nebo studiem 

 

Finanční zajištění: rozpočet obce, MP ČB, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 - 2019, dále průběžně po celou dobu platnosti plánu 
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Způsob měření efektivity: sledování nápadu trestných činů a přestupků, počet záznamů 

předaných Policii ČR nebo jinému odpovědnému orgánu, organizace hlídek městské policie a 

jejich členění, plánování 

 

Opatření č. 2:  

Doplnění stávajícího kamerového systému o mobilní kamerové soubory 

 

Stručný popis opatření: zvýšení efektivity stávajících kamerových systémů za pomoci 

mobilního kamerového souboru, který je možné umístit i do míst, kde by nasazení stabilního 

systému nebylo efektivní z důvodu rychle se měnící momentální situace, pulzující kriminality 

nebo v místech výskytu řídce se opakujících protizákonných skutků, které se však projevují 

vysokou společenskou nebezpečností a závažností 

 

Předpokládané dopady:  

 snížení nápadu trestných činů a přestupků, 

 pomoc při odhalování protiprávního jednání, kterým je narušován veřejný pořádek, 

bezpečnost osob i majetku, 

 důležitý důkazní prostředek, 

 prostředek ke zvýšení bezpečnosti občanů a vytvoření bezpečnější lokality 

 

Cílová skupina: všichni obyvatelé města, občané žijící v dané lokalitě, lidé dojíždějící do 

daných lokalit z jiných měst či městských částí za prací, zábavou, kulturou nebo studiem 

 

Finanční zajištění: rozpočet obce, MP ČB, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 - 2019, dále průběžně po celou dobu platnosti plánu 

 

Způsob měření efektivity: sledování nápadu trestných činů a přestupků, počet záznamů 

předaných Policii ČR nebo jinému odpovědnému orgánu 
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Opatření č. 3: 

Zefektivnění provozu informačního systému městské policie za účelem lepšího využití a 

následného statistického vyhodnocení nashromážděných dat, na jejichž základě je možno 

volit, upravovat zvolené postupy využitelné při odhalování, potírání protiprávního jednání 

páchaného na území města ČB 

 

Stručný popis opatření: cílem tohoto opatření je zrychlení a zjednodušení reakce na 

protiprávní jednání, kterým je narušován veřejný pořádek, ohrožována bezpečnost osob a 

majetku za pomoci softwarových souborů umožňujících důkladnou analýzu 

nashromážděných dat o páchané protiprávní činnosti na území města 

 

Předpokládané dopady:  

 efektivnější nasazování hlídek na základě aktuálního vývoje kriminality v daných 

lokalitách, 

 snížení nápadu trestných činů a přestupků, 

 zlepšení situace v oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti osob i majetku, 

 vytvoření bezpečnější lokality 

 

Cílová skupina: všichni obyvatelé města, občané žijící v dané lokalitě, lidé dojíždějící do 

daných lokalit z jiných měst či městských částí za prací, zábavou, kulturou nebo studiem 

 

Finanční zajištění: rozpočet obce, MP ČB, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 - 2019, dále průběžně po celou dobu platnosti plánu 

 

Způsob měření efektivity: sledování nápadu trestných činů a přestupků, vnímání 

bezpečnosti samotnými občany, počet pracovních setkání s příslušníky policie, přehled o 

účasti na setkáních, přehledy nasazování hlídek, jejich vývoj, ostatní výstupy 
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Opatření č. 4: 

Zvýšení kontrolní činnosti strážníků v lokalitách, v místě nebo čase, který byl vytipován s 

využitím výše uvedených opatření jako rizikový z hlediska výskytu protiprávního jednání, 

kterým je ohrožován veřejný pořádek, bezpečnost osob nebo majetku 

 

Stručný popis opatření: zvýšení kontrolní činnosti strážníků v lokalitách, v místě nebo čase, 

který byl určen s využitím výše uvedených opatření jako rizikový z hlediska výskytu 

protiprávního jednání, kterým je ohrožován veřejný pořádek, bezpečnost osob nebo majetku 

 

Předpokládané dopady:  

 efektivnější nasazování hlídek na základě aktuálního vývoje kriminality v daných 

lokalitách, 

 snížení nápadu trestných činů a přestupků, 

 zlepšení situace v oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti osob i majetku, 

 vytvoření bezpečnější lokality. 

 

Cílová skupina: všichni obyvatelé města, občané žijící v dané lokalitě, lidé dojíždějící do 

daných lokalit z jiných měst či městských částí za prací, zábavou, kulturou nebo studiem. 

 

Finanční zajištění: rozpočet obce, MP ČB, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 - 2019, dále průběžně po celou dobu platnosti plánu 

 

Způsob měření efektivity: přehledy o nasazování hlídek, přehledy kontrolních bodů, jejich 

vývoj, nápad odhalených přestupků, trestných činů; vnímání pocitu bezpečí samotnými 

občany; počet pracovních setkání zástupců MP a PČR, přehled o účasti, frekvence 

nasazovaných hlídek, atd. 
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Opatření č. 5: 

Posílení oddělení hlídkové služby Městské policie České Budějovice za účelem 

intenzivnějšího dohledu na veřejný pořádek ve městě 

 

Stručný popis opatření: tabulkové navýšení počtu strážníků, doplnění chybějícího stavu  

 

Předpokládané dopady: zlepšení situace v oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti osob i 

majetku, snížení kriminality v posílených oblastech  

 

Cílová skupina: všichni obyvatelé města, občané žijící v dané lokalitě, lidé dojíždějící do 

daných lokalit z jiných měst či městských částí za prací, zábavou, kulturou nebo studiem. 

 

Finanční zajištění: rozpočet obce, MP ČB 

 

Časový horizont: rok 2018 - 2019 

 

Způsob měření efektivity: počty strážníků, jejich početní změna oproti roku 2011 (celkem, 

v jednotlivých turnusech, obvodech), změna v nápadu jednotlivých přestupků z oblasti 

veřejného pořádku, nápad trestných činů 

 

10.4.2 Specifická opatření znesnadňující páchaní trestné činnosti a ostatního 

protiprávního jednání, kterým je ohrožován veřejný pořádek, bezpečnost osob a 

majetku 

 

Opatření č. 6: 

Zabezpečení sportovních areálů, sportovních hřišť  

 

Stručný popis opatření: Oplocení vybraných sportovišť v rizikových oblastech za účelem 

zvýšení ochrany instalovaných zařízení a příslušenství hřišť. Toto opatření ztěžuje či 

zabraňuje vniknutí potencionálních pachatelů protiprávního jednání do vymezeného 

prostoru (jedná se zejména o pachatele majetkových trestných činů a vandalismu).   
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Předpokládané dopady: zlepšení stavu jednotlivých hřišť 

 

Cílová skupina: děti (nezletilí i mladiství), rodiny s dětmi, všichni obyvatelé města aktivně 

trávící volný čas 

 

Finanční zajištění: rozpočet obce, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 – 2019 

 

Způsob měření efektivity: soupisy závad, zničeného vybavení, hodnocení stavu hřišť 

samotnými uživateli, náklady vynaložené na opravu vybavení, povrchu, oplocení 

 

Opatření č. 7:  

Osvětlení rizikových míst, parkovišť, podchodů a nadchodů  

 

Stručný popis opatření: zvýšení bezpečnosti řešeného prostoru. Smyslem tohoto opatření je 

odradit pachatele potencionálního protiprávního jednání vybudováním vhodného osvětlení 

napomáhajícího ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a k posílení bezpečnosti majetku 

 

Předpokládané dopady: zlepšení současného stavu a bezpečnosti řešeného prostoru, snížení 

počtu trestných činů a přestupků, zvýšení pocitu bezpečí samotnými občany 

 

Cílová skupina: majitelé motorových vozidel, chodci, obyvatelé konkrétní ulice nebo městské 

části, jejich známí a příbuzní, ostatní obyvatelé města, lidé dojíždějící za prací, zábavou, 

vzděláním, kulturou, návštěvníci města, turisté, cizinci 

 

Finanční zajištění: rozpočet obce, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 – 2019 
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Způsob měření efektivity: počty odcizených vozidel, vloupání do vozidel, počty odcizených 

jízdních kol, dopravních nehod způsobených v souvislosti s pohybem chodce, nápad násilné 

trestné činnosti (okradení, znásilnění) v řešené oblasti atd.  

 

Opatření č. 8: 

Zabezpečení a ochrana ostatních rizikových míst ve vlastnictví obce 

 

Stručný popis opatření: zvýšení bezpečnosti řešeného prostoru nebo snaha o odrazení 

pachatele potencionálního protiprávního jednání vybudováním vhodného opatření 

zabraňujícímu v páchání trestné činnosti nebo napomáhajícího ke zvýšení pocitu bezpečí 

občanů a k posílení bezpečnosti majetku 

 

Předpokládané dopady: zlepšení současného stavu a bezpečnosti řešeného prostoru, snížení 

počtu trestných činů a přestupků, zvýšení pocitu bezpečí samotnými občany 

 

Cílová skupina: obyvatelé konkrétní ulice nebo městské části, ostatní obyvatelé města, lidé 

dojíždějící za prací, zábavou, vzděláním, kulturou, návštěvníci města, turisté, cizinci 

 

Finanční zajištění: rozpočet obce, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 – 2019 

 

Způsob měření efektivity: nápad dané trestné činnosti, které má takovéto opatření zabránit 

či jí předcházet 
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10.4.3 Vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času 

 

Opatření č. 9:  

Oprava a vylepšení sportovních ploch, hřišť a jejich vybavení jako prostředku smysluplného 

trávení volného času 

 
 

Stručný popis opatření: Vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času s využitím 

sportovních aktivit, respektive ploch, na kterých je možné tyto aktivity vykonávat. Smyslem 

tohoto opatření je vytváření příznivých podmínek pro sportovní aktivity rozvíjející zdravý 

životní styl, pozitivní charakterové a morální vlastnosti, soutěživost, vytrvalost či sebekázeň. 

Zlepšením počtu opravených a modernizovaných sportovních ploch lze dosáhnout odklonu 

od sociálně patologických forem trávení volného času, vyznačujících se „dlouhou chvílí“, při 

níž často dochází k ničení a poškozování cizího majetku, veřejně prospěšných zařízení, 

nebo jinak závadovému chování (konzumace alkoholu, experimentování omamnými a 

návykovými látkami).  

 

Předpokládané dopady:  

 zlepšení vybavenosti a stavu jednotlivých hřišť, 

 vytvoření předpokladů pro smysluplné trávení volného času, 

 odklon od sociálně patologických forem využívání volného času, 

 podchycení zájmu o sport a rozvoj morálně volních a charakterových vlastností 

v souvislosti s jeho provozováním, 

 vytvoření podmínek pro sportování (s důrazem na „free“ a „in“ sporty těšící se u 

mladé generace velké popularitě) a vytlačení živelně sportujících z ulic 

 

Cílová skupina: děti (nezletilí i mladiství), rodiny s dětmi, všichni obyvatele města aktivně 

trávící volný čas 

 

Finanční zajištění: rozpočet obce, MP ČB, dotace MV ČR 
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Časový horizont: rok 2018 – 2019 

 

Způsob měření efektivity: hodnocení samotnými uživateli hřišť a dětmi ZŠ (dotazníková 

šetření, ankety), vývoj početního stavu uživatelů hřišť, využití sportovních ploch, účel 

návštěvy hřišť (kouření, požívání alkoholu vs. sportovní aktivity) 

 

10.4.4 Osvěta, informace a poradenství 

 

Opatření č. 10: 

Informování občanů (rizikové skupiny – senioři, děti, atd.) o možnostech a způsobech 

ochrany před trestnou činností a ostatním protiprávním jednáním, kterým je ohrožován 

veřejný pořádek a narušována bezpečnost osob nebo majetku 

 

Stručný popis opatření: pásmo besed, přednášek, činností a dalších aktivit umožňujících 

získání povědomí o možnostech a způsobech ochrany u jednotlivých rizikových skupin 

 

Předpokládané dopady: zvýšení celkového právního vědomí, informovanosti o možnostech 

a způsobech ochrany před trestnou činností, zvýšení informovanosti o zásadách bezpečného 

chování a možných následcích svého jednání 

 

Cílová skupina: rizikové skupiny osob - senioři, nezletilí, mladiství apod. 

 

Finanční zajištění: rozpočet obce, MP ČB, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 - 2019 

 

Způsob měření efektivity: počty uskutečněných vzdělávacích akcí (přehledy témat, 

hodnocení spokojenosti účastníků, hodnocení kvality vzdělávacích akcí, počty odkazů na 

internetu), počty účastníků 
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Opatření č. 11: 

Zvyšování odborné způsobilosti subjektů a organizací zabývajících se prevencí kriminality, 

kriminálním chováním, sociálně patologickými jevy a projevy   

 

Stručný popis opatření: školení, stáže, besedy, přednášky a další aktivity umožňující získání 

potřebných znalostí, vědomostí a dovedností nezbytných pro výkon práce související 

s prevencí kriminality, kriminálním chováním a sociálně patologickými jevy 

 

Předpokládané dopady: zvýšení odborné způsobilosti, informovanosti, znalostí a dovedností 

organizací a subjektů, respektive jejich zaměstnanců v oblasti prevence kriminality 

 

Cílová skupina: zaměstnanci obce, orgánů obce, strážníci městské policie 

 

Finanční zajištění: rozpočet obce, MP ČB, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 a 2019 

 

Způsob měření efektivity: počty uskutečněných vzdělávacích akcí (přehledy témat, 

hodnocení spokojenosti účastníků, hodnocení kvality vzdělávacích akcí, počty účastníků) 

 

Opatření č. 12:  

Bílý kruh bezpečí - Poradna pro oběti kriminality  

 

Opatření č. 13:  

PREVENT 99 - Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT 

 

Opatření č. 14: 

Diecézní charita České Budějovice - Poradna Eva - dluhové a sociální poradenství 
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Opatření č. 15: 

Diecézní charita České Budějovice - Bezplatné právní poradenství 

 

Opatření č. 16: 

Informovaný českobudějovický senior – Senior Pointy KC Máj 

 

10.4.5 Opatření a aktivity v sociální oblasti 

 

Opatření č. 17: 

Sociální služby – zachování a rozvoj sociálních služeb poskytující služby pro děti a mládež, 

pro osoby v krizi a poskytující odborné poradenství 

 

Opatření č. 18: 

Systém včasné intervence – zachování a rozvoj Systému včasné intervence včetně 

pravidelné činnosti Týmu pro mládež 

 

Opatření č. 19: 

Salesiánské středisko mládeže, dům dětí a mládeže České Budějovice – „Sociální integrace 

na Máji“ 

 

Stručný popis opatření:  Salesiánské středisko mládeže se vedle volnočasových aktivit pro 

děti a mládež (zájmová činnost, NZDM Oráč, táborová činnost) věnuje i práci s jejich 

rodinami. Tato činnost vyplývá z potřeby řešit nepříznivou situaci dítěte a předcházet jeho 

sociálnímu vyloučení. Salesiánské středisko se proto snaží uspořádat takové akce, kde se 

mohu sejít členové majoritní i minoritní skupiny obyvatel, kde se mohou lépe poznat a 

v přátelské atmosféře budovat dobré sousedské vztahy. 

 

Předpokládané dopady: v souladu s cíli grantového programu Jihočeského kraje je záměrem 

projektu rozvoj činností zaměřených na pomoc a podporu jednotlivců a rodin, které jsou 

znevýhodněné nebo ohrožené sociálním vyloučením 
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Cílová skupina: rodiny nebo jednotlivci ohrožené sociálním vyloučením 

 

Finanční zajištění: vlastní rozpočet, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 – 2019 

 

Způsob měření efektivity: počty uskutečněných vzdělávacích akcí (přehledy témat, 

hodnocení spokojenosti účastníků, jejich počty, hodnocení kvality vzdělávacích akcí) 

 

Opatření č. 20: 

Salesiánské středisko mládeže, dům dětí a mládeže České Budějovice – „Prevence 

kriminality mládeže“ 

 

Stručný popis opatření: projekt je zaměřen na prevenci kriminality a snižování výskytu 

rizikového a nevhodného chování mládeže ve věku 12-21 let v Českých Budějovicích 

prostřednictvím pravidelné terénní práce realizované 1x týdně dvojicí pracovníků 

Jihočeského streetworku Prevent a Salesiánského střediska mládeže. Projekt navazuje na dva 

předchozí projekty týkající se preventivních aktivit pro děti a mládež v rizikových lokalitách 

v Českých Budějovicích. Aktivity byly poskytovány ve spolupráci s organizací Prevent 99 z.ú.  

a vyhodnoceny jako prospěšné pro práci s touto cílovou skupinou. 

 

Předpokládané dopady: snížení kriminality v cílové oblasti, snížení výskytu rizikového a 

nevhodného chování mládeže  

 

Cílová skupina: mládež ve věku 12 – 21 let 

 

Finanční zajištění: vlastní rozpočet, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 – 2019 
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Způsob měření efektivity: vyhodnocení výsledku terénní práce pracovníků Jihočeského 

streetworku Prevent a Salesiánského střediska mládeže 

 

Opatření č. 21: 

Salesiánské středisko mládeže, dům dětí a mládeže České Budějovice – „Děti a mládež na 

Máji“ 

 

Stručný popis opatření: cílem projektu je prostřednictvím realizace volnočasových aktivit pro 

děti a mládež a práci s jejich rodinami předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Projekt 

reflektuje potřeby lidí z místní komunity sídliště Máj v Českých Budějovicích a na základě 

dlouhodobého monitoringu vytváří volnočasovou nabídku pro děti a mládež a práci s jejich 

rodinami jako prevenci sociálního vyloučení z důvodů sociálního znevýhodnění. 

  

Předpokládané dopady: předcházení sociálnímu vyloučení rodin v cílové lokalitě 

 

Cílová skupina: rodiny, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením 

 

Finanční zajištění: vlastní rozpočet, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 – 2019 

 

Způsob měření efektivity: počty uskutečněných volnočasových aktivit pro děti a mládež 

(přehledy témat, hodnocení spokojenosti účastníků, jejich počty, hodnocení kvality 

volnočasových aktivit) 

 

Opatření č. 22:  

Městská charita České Budějovice – „Prevence kriminality v lokalitě Palackého náměstí“ 

 

Stručný popis opatření: cílem projektu je zajištění bezpečnosti kmenového obyvatelstva 

lokality Palackého náměstí snížením rizika kriminality a sociálně negativních jevů u cílové 

skupiny. 
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Cílová skupina: aktivity projektu jsou zacíleny na nezletilé děti a jejich rodiny, které 

dlouhodobě žijí nebo se pohybují v sociálně vyloučené lokalitě Palackého náměstí. Práce s 

rodinou a dětmi bude realizována formou pravidelných volnočasových aktivit, kulturních akcí 

a tematicky zaměřených dílen. V rámci projektu se bude pracovat na zlepšování vztahů a 

prostředí bydliště místních obyvatel. 

 

Finanční zajištění: rozpočet obce, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 – 2019 

 

Způsob měření efektivity: počty uskutečněných kulturně-vzdělávacích akcí (přehledy témat, 

hodnocení spokojenosti účastníků, jejich počty, hodnocení kvality vzdělávacích akcí) 

 

Opatření č. 23:  

Diecézní charita České Budějovice – „Komunitní práce Novohradská“ 

 

Stručný popis opatření: cílem projektu je prostřednictvím komunitní práce a preventivních 

aktivit předejít výskytu projevů rasově motivovaného napadání či kriminální a sociálně-

patologické činnosti v lokalitě ohrožené sociálním vyloučením - ulice Novohradská v Českých 

Budějovicích 

 

Předpokládané dopady: V rámci projektu budou komunitní pracovníci a dobrovolníci 

prostřednictvím práce s dětmi a jejich rodinami působit přímo v dané lokalitě. Mezi aktivity 

projektu patří volnočasové aktivity, doučování, neformální rozhovory s místními obyvateli a 

lidmi ze sousedství a uspořádání dvou společných komunitních akcí. 

 

Cílová skupina: děti, mládež, rodinní příslušníci, příslušníci menšin i majoritní společnosti 

obývající danou lokalitu 

 

Finanční zajištění: vlastní rozpočet, dotace MV ČR 
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Časový horizont: rok 2018 – 2019 

 

Způsob měření efektivity: počty uskutečněných kulturně-vzdělávacích a volnočasových 

aktivit, počty a hodnocení spokojenosti účastníků 

 

Opatření č. 24: 

České Budějovice – „Asistent prevence kriminality 2018“ 

 

Stručný popis opatření: cílem projektu je zaměstnání 7 asistentů prevence kriminality, jejich 

průběžné proškolování vč. proškolení mentora, supervizí a pořizování výstroje. Činnost 

asistentů bude zahrnovat především dohledy na dětských hřištích, u základních škol, dohledy 

nad veřejným pořádkem, nočním klidem, vandalismem apod. formou hlídkové činnosti 

samostatně nebo spolu se strážníky MP. Asistenti prevence kriminality budou přispívat 

k eliminaci případných rodinných nebo sousedských sporů u problémových rodin a k 

celkovému zvyšování pocitu bezpečí místních obyvatel. Náplní jejich činnosti bude též 

asistence sociálnímu odboru MM ČB například při návštěvách problémových rodin 

 

Předpokládané dopady: projekt je realizován za účelem zlepšení bezpečnostní situace na 

sídlišti Máj a v dalších sociálně vyloučených lokalitách. Díky činnosti asistentů a jejich vazbám 

na minoritu se daří dosáhnout poklesu kriminality i zlepšení situace z hlediska občanského 

soužití a veřejného pořádku 

 

Cílová skupina: příslušníci majoritní i minoritní společnosti, obyvatele sídliště Máj a ostatních 

sociálně vyloučených lokalit ve městě 

 

Finanční zajištění: rozpočet obce, MP ČB, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 – 2019 
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Způsob měření efektivity: vývoj počtu oznámení a stížností o páchání vybraných přestupků 

(počty oznámení občanů přijatých na linku 156 ohledně narušování veřejného pořádku, 

počty výjezdů MP/PČR do problémové lokality, počet vybraných přestupků a trestných činů), 

hodnocení kvality vzájemného soužití, hodnocení odborníků 

 

Opatření č. 25: 

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji – „Práce s rodinami s dětmi v rámci 

pověření SPOD“ 

 

Stručný popis opatření: projekt je zaměřen na ucelenou pomoc dětem a jejich rodinám s 

cílem zlepšit rodinné vztahy, posílit rodičovské kompetence a zabránit rozvinutí vztahové či 

osobnostní patologie, navazuje na dlouholetou spolupráci se SPOD města Č. Budějovice 

 

Předpokládané dopady: zlepšení rodinných vztahů v návaznosti na práci SPOD města České 

Budějovice 

 

Cílová skupina: rodiny ohrožené patologickými vztahy 

 

Finanční zajištění: vlastní rozpočet, rozpočet obce 

 

Časový horizont: rok 2018 – 2019 

 

Způsob měření efektivity: vyhodnocení pomoci rodinám ohrožených patologickými vztahy 

 

Opatření č. 26: 

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji – „Krizová pomoc pro děti a rodinu“ 

 

Stručný popis opatření: poskytování okamžitého a bezpečného prostoru pro sdílení 

osobního trápení a včasná sociálně právní, nebo psychická podpora ve vypjaté o osobní či 

rodinné situaci 
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Předpokládané dopady: zlepšení krizové osobní nebo rodinné situace 

 

Cílová skupina: rodiny ohrožené patologickými vztahy oběti domácího násilí, oběti trestné 

činnosti, rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy a osoby v krizi 

 

Finanční zajištění: vlastní rozpočet, rozpočet kraje 

 

Časový horizont: rok 2018 – 2019 

 

Způsob měření efektivity: vyhodnocení krizové pomoci 

 

Opatření č. 27: 

THEIA - krizové centrum o.p.s. - Prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 

Stručný popis opatření: realizace programů a poskytování dalších navazujících a souvisejících 

služeb k předcházení vlivům rizikového chování dětí a mládeže, případně eliminace 

rizikového chování. Smyslem je předání takových informací, díky kterým budou mít děti 

a mládež znalosti a kompetence potřebné k tomu, aby se rizikovému způsobu života 

a rizikovému chování vyvarovali a tyto kompetence byly trvalé do budoucna 

 

Předpokládané dopady: předcházení nebo eliminace vlivů rizikového chování 

 

Cílová skupina: děti a mládež 

 

Finanční zajištění: vlastní rozpočet, dotace MV ČR 

 

Časový horizont: rok 2018 – 2019 
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Způsob měření efektivity: vyhodnocení aktivit a programů zaměřených na předcházení vlivů 

rizikového chování dětí a mládeže (přehledy témat, hodnocení spokojenosti účastníků, jejich 

počty, hodnocení kvality vzdělávacích akcí) 

 

Opatření č. 28:  

Městská charita České Budějovice - Nízkoprahové denní centrum 

 

Opatření č. 29:  

Městská charita České Budějovice - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.  

 

Opatření č. 30:  

Městská charita České Budějovice - Nízkoprahové zařízení pro dětí a mládež Srdíčko – Jiloro 

 

Opatření č. 31:  

Městská charita České Budějovice - Dům sv. Pavla - Azylový dům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Mgr. Věra Školková, Městská policie České Budějovice 


