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___________________________________________________________________________ 

Cizinec kopl strážníka do hlavy, skončil v poutech 

  České Budějovice – Muže sedícího na zemi a opřeného o zeď domu našli v sobotu ráno 

budějovičtí strážníci na Piaristickém náměstí. Hovořil německy, na hlavě měl ránu ošetřenou 

obvazem a zjevně byl pod vlivem alkoholu. Když mu strážníci nabídli přivolání lékařské pomoci, 

vulgárně jim nadával. 

Ve chvíli, kdy příslušníci městské policie vyzvali zraněného, aby s nimi šel ke služebnímu 

vozidlu kvůli provedení dechové zkoušky na požití alkoholu, bez řečí se zvedl. Mluvčí strážníků 

Věra Školková popsala, že pak muž náhle změnil své chování a kopl jednoho ze strážníků do 

nohy v oblasti kolenou. Ten po úderu upadl na zem. "Útočník sám neudržel rovnováhu a při 

pádu na zem sebou strhl druhého strážníka. Začal kolem sebe kopat a mávat rukama, přitom 

kopl již zraněného strážníka do oblasti hlavy. Druhý strážník, který se snažil vstát a zamezit 

dalšímu útoku, byl nucen na místo přivolat posily," uvedla mluvčí. 

Když dorazili další strážci pořádku, nasadili muži pouta a převezli ho na služebnu 

odboru cizinecké policie. Ukázalo se, že jde o 22letého německého občana. Strážníci jej poté 

převezli na obvodní oddělení Policie ČR. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu pak ukázala 

výsledek 1,49 promile. Napadeného strážníka ošetřili lékaři na úrazové ambulanci budějovické 

nemocnice, nyní je v pracovní neschopnosti. Útočníka policisté obviní ze spáchání trestného 

činu násilí proti úřední osobě. 

Pondělí, 16. ledna 2017 

Zdroj: jcted.cz  (odkaz) 

Autor: Lucie Váchová 

___________________________________________________________________________ 

Před strážníky ujížděla žena na neosvětleném kole 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V neděli 15. ledna krátce po půlnoci kontrolovali českobudějovičtí 

strážníci sídliště Vltava. V Bezdrevské ulici spatřili ženu, která jela na neosvětleném jízdním 

kole po chodníku. Jakmile cyklistka spatřila strážníky, otočila se a ujížděla zpět k hlavní silnici. 

Strážníci se ženu snažili zastavit použitím světelného výstražného zařízení na služebním autě. 

Cyklistka ale nereagovala a ujížděla dál po trávníku mezi panelovými domy. Tam ji jeden ze 

http://www.jcted.cz/budejovicko/pred-strazniky-ujizdela-zena-na-neosvetlenem-jizdnim-kole/
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strážníků dostihl. Žena odmítla prokázat svou totožnost. Až po důrazných výzvách sdělila 

požadované údaje ústně. Z registru obyvatel ale vyplynulo, že si vše vymyslela. 

Strážníci ženu převezli na policejní služebnu Čtyři Dvory, kde policisté zjistili její 

skutečnou totožnost. Jednalo se o osmačtyřicetiletou obyvatelku Českých Budějovic. Ta ale i 

nadále odmítala se strážníky jakkoliv komunikovat. Strážníci ženu poučili o tom, že jejími 

přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a přestupku neuposlechnutí úřední 

osoby při výkonu její pravomoci, se bude dále zabývat správní orgán. Cyklistce tak hrozí pokuta 

až 10 000 korun. 

 

Úterý, 17. ledna 2017 

Zdroj: TV Nova 

Moderátor: Petra Svoboda 

___________________________________________________________________________ 

Opilý cizinec strážníky napadl 

Petra SVOBODA, moderátorka: 

Soud a osmileté vězení hrozí mladému cizinci. Ten v centru Českých Budějovic napadl 

městské strážníky, když se mu snažili pomoci. Jeden z mužů zákona skončil v pracovní 

neschopnosti a cizinec je v policejní cele. Nadýchal téměř 1,5 promile. Více informací má Jiří 

Bydžovský.  

Jiří BYDŽOVSKÝ, redaktor: 

Dva strážníci během pracovní směny do vysílačky dostali zprávu, že na Piaristickém 

náměstí leží muž na zemi. Když přijeli na místo, muž seděl opřený o zeď domu a na první pohled 

bylo patrné, že je pod vlivem alkoholu nebo drog. Strážníci mu nabídli pomoc a chtěli zavolat 

záchranku. Následovaly ale nevybíravé nadávky. Muž nejprve odešel se strážníky ke 

služebnímu autu, aby se podrobil dechové zkoušce. Cizinec ale najednou změnil chování a 

začal na strážníky fyzicky útočit. Mladík nejprve jednoho ze strážníků kopl do nohy. Když upadl 

na zem, následovaly kopance do hlavy. Skončil na chirurgické ambulanci českobudějovické 

nemocnice. Druhý ze strážníků musel přivolat posily a cizinec skončil s pouty na rukou. Nejprve 

putoval na služebnu cizinecké policie a pak na obvodní oddělení. Skončil v policejní cele. 

Policisté ho mohli vyslechnout až po jeho vystřízlivění druhý den a padlo i obvinění z útoku na 

veřejnou osobu. Mladého cizince čeká soud. V případě prokázání viny mu hrozí až osmileté 

vězení. 
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___________________________________________________________________________ 

Žena ujížděla před strážníky na kole, po honičce si vymyslela své 

jméno 

České Budějovice – Nepochopitelně se zachovala a prohnala městské policisty občanka 

krajského města. Krátce po nedělní půlnoci prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní 

činnost na budějovickém sídlišti Vltava. V Bezdrevské ulici strážníci spatřili ženu jedoucí na 

jízdním kole po chodníku a bez povinného osvětlení jízdního kola. 

Jakmile spatřila strážníky, otočila se a rychle ujížděla zpět k hlavní silnici. Strážci zákona 

se cyklistku snažili zastavit za použití světelného výstražného zařízení na služebním vozidle, 

žena však nereagovala a prchala dál po trávníku mezi paneláky. Zde ji dostihl jeden ze 

strážníků. Na jeho výzvu k předložení osobních dokladů odmítla svou totožnost jakkoliv 

prokázat. Požadované údaje sdělila ústně, a to až po několika důrazných výzvách. Strážníci tyto 

informace ověřili v registru obyvatel a ukázalo se, že uvedená totožnost je smyšlená. 

Protože s ní nebyla řeč, strážníci tedy ženu převezli na policejní služebnu ve Čtyřech 

Dvorech. Tam policisté zjistili, že se jedná o 48letou obyvatelku Českých Budějovic. I poté však 

nadále odmítala se strážníky jakkoliv komunikovat. 

Nezbylo jim nic jiného, než ji seznámit s tím, jaké následky bude mít její jednání. "Ženu 

poučili, že jejími přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a přestupku 

neuposlechnutí úřední osoby při výkonu její pravomoci se bude dále zabývat správní orgán," 

uvedla tisková mluvčí městské policie Věra Školková. 

Ženě hrozí pokuta až 10 000 korun. 

Středa, 18. ledna 2017 

Zdroj: jcted.cz  (odkaz) 

Autor: Lucie Váchová 

___________________________________________________________________________ 

Uhynulou labuť z Vltavy vyšetří veterináři na ptačí chřipku 

http://www.jcted.cz/budejovicko/uhynulou-labut-z-vltavy-vysetri-veterinari-na-ptaci-chripku/
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    Autor: Městská policie ČB  

18.1.2017 15:32  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Dnes dopoledne, krátce před devátou hodinou, dostali 

českobudějovičtí strážníci informaci o zamrzlé labuti v řece Vltavě. Na místo vyjeli specialisté 

na odchyt zvířat. Ti zjistili, že jde o uhynulou labuť, která se zachytila na okraji ledové kry a 

proudící vody. Strážníci přivolali místní profesionální hasiče, kteří použili ochranné obleky a 

člun, labuť z řeky vytáhli a předali ji zaměstnancům veterinární správy. Ti ověří, zda nebyla 

labuť nakažena virem ptačí chřipky. V republice byla zatím nákaza potvrzená u pěti uhynulých 

volně žijících labutí. 

 

 

V jižních Čechách už veterináři potvrdili dvě ohniska ptačí chřipky. V minulém týdnu 

v pátek se nákaza objevila v Chotčinách na Táborsku, kde musel soukromý chovatel nechat 

utratit padesát kusů drůbeže. Tento týden v pondělí byla nákaza potvrzená i v Libějovicích na 

Strakonicku, kde bylo kvůli ptačí chřipce utraceno přibližně 130 kusů ptáků. V České repubice 

je tak nyní celkem sedm ohnisek ptačí chřipky. 

  

http://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/26663/425751__.jpg?lm=1484749878
http://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/26663/425750__.jpg?lm=1484749877
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___________________________________________________________________________ 

Uhynulou labuť z Vltavy vyšetří veterináři na ptačí chřipku  

středa, 18. ledna 2017, 13:08 

Ve středu dopoledne zasahovali městští strážníci a hasiči u mostu přes řeku Vltavu 

poblíž Plzeňské ulice v Českých Budějovicích, kde byla nalezena uhynulá labuť. Přiblížit se k ní 

museli v ochranných oblecích. „Protože je teď aktuální ptačí chřipka, měli na sobě strážníci a 

hasiči ochranné obleky. Uhynulou labuť odvezli na veterinární správu, kde ji vyšetří,“ doplňuje 

mluvčí městské policie David Štýfal. Zásah byl komplikovaný kvůli krám, které se na řece 

vyskytují. Ptačí chřipka se v jižních Čechách objevila už ve dvou případech. Poprvé minulý pátek 

v Chotčinách na Táborsku, podruhé v pondělí v Libějovicích na Strakonicku. Další ohnisko se 

objevilo také v rakouském Gmündu nedaleko Českých Velenic.  

 

Čtvrtek, 19. ledna 2017 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Lucie Váchová 

___________________________________________________________________________ 

V Českých Budějovicích bude pracovat sedm asistentů prevence 

kriminality 

 

19.1.2017 12:40  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Vedení Českých Budějovic podalo v rámci prevence kriminality 

také letos žádost o dotaci na zajištění a financování asistentů, kteří budou pracovat pod 

hlavičkou městské policie. Dotace by měla dělat 1 128 000 korun, 376 tisíc pak přidá město ze 

svého rozpočtu. V současné době ve městě pracuje pět asistentů prevence kriminality, letos 

se jejich počet zvýší na sedm.  

„Asistenti prevence kriminality budou zajišťovat zlepšení bezpečnostní situace 

zejména na sídlišti Máj, v lokalitě Palackého náměstí a Lannovy třídy, také na Novohradské 

v okolí domu číslo popisné 60, u ubytovny v Okružní ulici a samozřejmě kolem všech 

obchodním center. Asistenti prevence kriminality už se u nás osvědčili a máme prověřené, že 

díky nim poklesla kriminalita v problémových lokalitách,“ popsal primátor Jiří Svoboda. Dodal 

také, že není jisté, jak dlouho tento dotační program ministerstva vnitra bude pokračovat. 

http://www.jcted.cz/budejovicko/uhynulou-labut-z-vltavy-vysetri-veterinari-na-ptaci-chripku/
http://www.jcted.cz/budejovicko/v-ceskych-budejovicich-bude-pracovat-sedm-asistentu-prevence-kriminality/
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„Nicméně už víme, jakým způsobem pak budeme asistenty financovat. Vše půjde přes úřad 

práce. Protože my tím v podstatě zajišťujeme nová pracovní místa, která by jinak nebyla 

zřízena,“ dodal primátor. 

  Asistenti budou civilními zaměstnanci městské policie. „Je vypsáno výběrové řízení. 

Asistenti musí mít určitou kvalifikaci, ale na rozdíl od strážníků zde nepožadujeme 

středoškolské vzdělání s maturitou. Jedním, ze základních, někdy obtížně dosažitelným 

předpokladem, bývá čistý trestní rejstřík. Nejsou to standardní strážníci, jsou to asistenti, kteří 

nechodí ozbrojeni a mají omezené pravomoci. V podstatě vykonávají činnost buď samostatně 

ve svých hlídkách, případně společně se strážníky. Strážník má v případě narušování veřejného 

pořádku větší pravomoci, jak zasáhnout. Asistent prevence kriminality může působit jako 

kdokoliv z nás, “ zakončil Jiří Svoboda. „Město České Budějovice udělalo od nepříjemných 

událostí na sídlišti Máj poctivý kus práce, a to nejenom díky asistentům prevence kriminality. 

Na Máji vzniklo také komunitní centrum. A pokud se podíváme na jednotlivé aktivity, které se 

v centu odehrávají, tak je zcela zřejmé, že i tyto aktivity pomáhají dnešní mnohem klidnější 

situaci,“ dodal náměstek primátora Petr Podhola. Na sídlišti Máj také vzniklo místo, kde mají 

asistenti prevence kriminality svou úřadovnu, to konkrétně v ulici V. Volfa. 

 

Čtvrtek, 19. ledna 2017 

Zdroj: regiony24.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

___________________________________________________________________________ 

Řídil pod vlivem alkoholu, po zastavení se dal před strážníky na útěk 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Ve čtvrtek 19. ledna v půl druhé ráno prováděla hlídka městské policie běžnou 

kontrolní činnost v Branišovské ulici, kde si strážníci všimli rychle jedoucího vozidla. Řidič 

tohoto vozidla po spatření hlídky projel parkovištěm a zastavil až na nezpevněné části 

parkoviště.  

Poté muž z vozidla vystoupil a strážníci jej vyzvali k prokázání totožnosti a k podání 

vysvětlení. Z muže byl při komunikaci cítit alkohol a tak byl hlídkou vyzván k provedení 

orientační dechové zkoušky. Devětadvacetiletý řidič z Českých Budějovic hlídce začal tvrdit, že 

vozidlo neřídil a dechovou zkoušku odmítl. Ve vozidle byl ovšem sám a strážníci jej měli po 

celou dobu na dohled. Během čekání na hlídku Policie ČR, kterou si strážníci přivolali, se mladý 

muž pokusil z místa utéct. Strážníci muže doběhli, nasadili mu služební pouta a vyčkali do 

příjezdu policistů. 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-229202-ridil-pod-vlivem-alkoholu--po-zastaveni-se-dal-pred-strazniky-na-utek
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Policisté si událost následně převzali k dalšímu řešení a muže znovu vyzvali k provedení 

orientační dechové zkoušky. Muž tentokrát poslechl. Přístroj na měření alkoholu v dechu 

ukázal hodnotu 1, 44 promile. Mladý řidič se stal podezřelým z přečinu ohrožení pod vlivem 

návykové látky. 

Sobota, 21. ledna 2017 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Ivo Bukač 

___________________________________________________________________________ 

Službu o mrazivé noci zpestřil strážníkům osamocený gymnasta 

 

21.1.2017 13:40  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Mrazivá noc z 20. na 21. ledna přinesla strážníkům českobudějovické 

městské policie případy obvyklé spíše pro letní období. Museli totiž vyjet k několika stížnostem na 

rušení nočního klidu. Dvakrát do centra města, kde poklidnou noc rušili hluční hosté a hlasitá 

reprodukce z restaurací a dvakrát na sídliště Máj, kde zase poklidný spánek narušovali neohleduplní 

sousedé. Ve všech případech k vyřešení postačila domluva.  

Hvězdou páteční noci se však stala postava, kterou kolem jedné hodiny ranní spatřila obsluha 

městského kamerového systému v ulici Karla IV. Metala přemety a předváděla další gymnastické prvky 

přímo na místní komunikaci. Strážníci na místě zastihli dvaadvacetiletého muže z Českokrumlovska, 

kterého poučili, že provozováním tělocviku na silnici ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního 

provozu. Gymnasta po domluvě přestal s tělovýchovnou činností a z místa odešel. 

Sobota, 21. ledna 2017 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Muž v noci metal přemety u náměstí, strážníci mu domluvili 
 

České Budějovice - Rušnou noční službu mají za sebou českobudějovičtí strážníci. 

V sobotu kolem jedné hodiny raní například spatřili prostřednictvím městského kamerového 

systému muže, který v ulici Karla IV. poblíž hlavního náměstí metal přemety na silnici. 

Kromě přemetů předváděl mladík i další gymnastické prvky. Ukázalo se, že jde 

o 22letého muže z Českokrumlovska. Strážníci ho poučili, že svým jednáním ohrožuje 

bezpečnost a plynulost silničního provozu. "Mladému muži postačila domluva k tomu, aby 

ustal ve své tělovýchovné činnosti a z místa odešel," doplnila mluvčí strážníků Věra Školková. 

http://www.jcted.cz/budejovicko/sluzbu-o-mrazive-noci-zpestril-straznikum-osamoceny-gymnasta/
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/muz-v-noci-metal-premety-u-namesti-straznici-mu-domluvili-20170121.html
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Mrazivá páteční noc z 20. na 21. ledna přinesla strážníkům i další případy obvyklé spíše 

pro letní období. Vyjížděli totiž k několika stížnostem na rušení nočního klidu. Dva případy se 

udály v centru města, kdy noční klid rušili příliš hluční hosté a hlasitá reprodukce z místních 

restauračních podniků. Dva případy potom strážníci řešili na sídlišti Máj, kde lidem nedopřáli 

klidný spánek příliš hluční sousedé. "Ve všech případech se strážníkům podařilo zjednat 

nápravu, k jejich vyřešení postačila domluva," řekla Věra Školková. 

Strážníci rovněž kontrolovali bezdomovce nebo asistovali zdravotníkům při převozech 
pacientů na protialkoholní záchytnou stanici. 

 

Sobota, 21. ledna 2017 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 
 

Bezdomovcům jde v současných mrazech o život 
Strážníci proto každou noc i opakovaně kontrolují místa, kde se tito lidé zdržují, a 

prověřují, zda jsou v pořádku. V opačném případě kontaktují záchrannou službu a lékař 

rozhodne o dalším postupu. Začátkem ledna byl podchlazený 57letý muž převezen do 

nemocnice. 

Sobota, 21. ledna 2017 

Zdroj: regiony 24.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

O páteční noci měli strážníci v Českých Budějovicích napilno 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Mrazivá páteční noc z 20. na 21. ledna přinesla strážníkům případy obvyklé spíše pro 

letní období. 

Vyjížděli totiž k několika stížnostem na rušení nočního klidu. Dva případy se udály 

v centru města, kdy noční klid rušili příliš hluční hosté a hlasitá reprodukce z místních 

restauračních podniků. Dva případy potom strážníci řešili na sídlišti Máj, kde k rušení nočního 

klidu docházelo ze strany neohleduplných sousedů. Ve všech případech se strážníkům 

podařilo zjednat nápravu a k jejich vyřešení postačila domluva. 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-229283-o-patecni-noci-meli-straznici-v-ceskych-budejovicich-napilno
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Strážníci o páteční noci nezaháleli. Kromě stálých činností, jako je v době mrazivých 

nocí například kontrola bezdomovců, asistovali ve dvou případech zdravotníkům při 

převozech pacientů na protialkoholní záchytnou stanici a ve třech případech řidičům vozidel 

městské hromadné dopravy při vykázání osob porušujících přepravní podmínky. 

Hvězdou páteční noci byla však postava, která byla kolem jedné hodiny ranní 

spatřena obsluhou městského kamerového systému v ulici Karla IV. Ta metala přemety a 

předváděla další gymnastické prvky přímo na místní komunikaci. Strážníci na místě zastihli 

dvaadvacetiletého muže z Českokrumlovska a poučili ho, že svým jednáním ohrožuje 

bezpečnost a plynulost silničního provozu. Mladému muži postačila domluva k tomu, aby 

ustal ve své tělovýchovné činnosti a z místa odešel. 

 

 

Neděle, 22. ledna 2017 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Asistenti prevence kriminality se osvědčili. V Budějcích jich bude i letos 

sedm  
neděle, 22. ledna 2017, 10:46 

Díky projektu ministerstva vnitra podpořeného evropskými dotacemi budou i v tomto 

roce vypomáhat strážníkům v Českých Budějovicích asistenti prevence kriminality. Je jich opět 

sedm, stejně jako loni, a jejich náplní práce je dál zvyšovat bezpečí hlavně v problematických 

lokalitách města. Program asistentů prevence kriminality funguje v jihočeské metropoli už od 

roku 2013, od pouličních válek na sídlišti Máj.  

I když asistenti prevence kriminality nenosí zbraň, nemohou nikoho zadržet a ani 

pokutovat, podle magistrátu významně napomáhají k zajištění veřejného pořádku v ulicích. A 

to především v problematických lokalitách města, jako jsou například sídliště Máj, Palackého 

náměstí a jeho okolí, Lannova třída, Novohradská ulice v okolí domu č.p. 60, u ubytovny v 

Okružní ulici a pochopitelně také u všech obchodních center ve městě. „U lidí pohybujících se 

ve zmiňovaných problematických lokalitách města, mají asistenti prevence kriminality 

autoritu, přirozený respekt a dokážou mezi nimi zjednat pořádek. Asistenti toho vyřídí 

poměrně hodně, aniž by tam museli samotní strážníci nebo policisté zasahovat. Nejsou tam 

ale z pozice nějaké nápravy, trestu, ale fungují spíše jako jakýsi spojovací mezičlánek mezi 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/14040-asistenti-prevence-kriminality-se-osvedcili-v-budejcich-jich-bude-i-letos-sedm.html
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strážníky či policisty a minoritní společností, která například na sídlišti Máj nebo Lannově třídě 

je. Jsme proto rádi, že tento program může u nás fungovat. Osvědčil se,“ řekl mluvčí Městské 

policie České Budějovice David Štýfal a také připomněl nemalou pomoc asistentů při 

spolupráci se sociálním odborem, konkrétně s oddělením sociálně právní ochrany dětí 

například při návštěvách problémových rodin. 

 „Pravidelně ve spolupráci s městskou policií monitorujeme a vyhodnocujeme situaci, 

a ta je určitě v porovnání s dramatickým obdobím souvisejícím s událostmi na sídlišti Máj, 

diametrálně odlišná. Lepší. Město od zmiňovaného roku 2013 udělalo v tomto směru poměrně 

poctivý kus práce. A to nejen pokud se týká asistentů prevence kriminality, ale ke klidnější 

situaci určitě hodně pomáhají aktivity neziskových sociálních organizací, včetně komunitního 

centra, které město na Máji zřídilo,“ podotkl náměstek primátora Petr Podhola. Činnost 

asistentů prevence kriminality řídí a koordinuje Městská policie České Budějovice. Asistenty 

prevence kriminality obyvatelé města poznají podle oděvu s označením „Asistent prevence 

kriminality". Případně se mohou legitimovat průkazem asistenta. Lidé je mohou potkávat ve 

dvoučlenných hlídkách nebo společně se strážníky v ulicích během celého dne i ve večerních 

hodinách při obchůzkách, kdy přispívají k dodržování obecně závazných vyhlášek města, 

dohlížejí na nerušené občanské soužití a na veřejný pořádek, přispívají k ochraně majetku. Po 

demonstracích v roce 2013 se začali v Budějcích objevovat dva asistenti prevence kriminality, 

ale protože se projekt osvědčil, počet asistentů se zvýšil na současných sedm. „Měli jsme i o 

jednoho více, ale dohodli jsme se, že upřednostníme kvalitu nad kvantitou. Sedmičlenný tým 

asistentů stačí, tým se nám ustálil, kromě jednoho jsou na těchto pozicích lidé už déle a proto 

ví, co mají dělat a jak mají pracovat,“ vysvětlil David Štýfal.  

O místo asistenta prevence kriminality se může ucházet kdokoliv, musí ale splňovat 

určité podmínky. Byť nejsou požadavky tak vysoké, nemusí mít třeba na rozdíl od strážníků 

maturitu, bývá obtížné najít člověka, který by vyhovoval podmínkám. Nejčastější překážkou je 

trestní rejstřík, který musí mít zájemce o místo asistenta prevence kriminality čistý. „Zájemce 

by měl mít také určité předpoklady pro tuto práci. Třeba by měl být komunikativní a měl by 

mít hlavně přehled o místním dění. Ovšem většinou až sama praxe ukáže, zda se na to ten či 

onen člověk hodí. Ne u každého tomu tak vždy je,“ dodal Štýfal. Ten ale připomněl, že v 

současné době má město asistentů prevence kriminality dost. Asistenti, kteří jsou vlastně „k 

ruce strážníkům“ jsou standardními zaměstnanci magistrátu, respektive městské policie a 

proto jsou radní velice rádi, že ministerstvo vnitra pokračuje v projektu. Hrozilo už totiž, že jej 

zastaví.  

Přece jen není tento ministerský dotační titul, o který je čím dál větší zájem, bezedný. 

„Není proto jisté, jak dlouho zmiňovaný program ministerstva bude pokračovat. Ale už teď 

víme, jak by se případě ukončení programu asistenti financovali. Asistenty by za jejich práci 

odměňoval úřad práce. Protože my tímto projektem v podstatě zajišťujeme nová pracovní 

místa, která by jinak nebyla. A podle mých informací asistenti prevence kriminality pomohli 

řešit řadu krizových situací i na kontaktním pracovišti Úřadu práce v Českých Budějovicích.  
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Takže i sám tento úřad má zájem na tom, aby asistenti fungovali v našem městě dál,“ 

řekl primátor Jiří Svoboda. Ale prozatím se v tomto směru nic nemění. Ministerstvo vnitra na 

sklonku loňského roku vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace. Tak jako v předchozích 

letech toho Budějce využily. „Požádali jsme o dotaci na zajištění programu asistenti prevence 

kriminality na rok 2017. Dotace činí 1 milion 128 tisíc korun, město přispěje částkou 376 tisíc 

korun,“ upřesnil primátor. 

 

 

 

 


