
 

Prevence kriminality vybrané obce s rozšířenou 
působností 

 

Jiří Basta 

 

  
Bakalářská práce 
2017 

 
  
 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku prevence kriminality města Havířov. Práce 

je rozdělena do dvou částí – teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána preven-

ce kriminality v širším pojetí až po městskou policii, která jí má na starost. V praktické 

části je provedeno dotazníkové šetření vztahující se k dané problematice. Následně jsou 

z dotazníkového šetření vyvozeny závěry a návrhy. 
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ABSTRACT 

This thesis is focused on the issue of crime prevention of the Havirov city. This thesis is 

divided into two parts – theoretical and practical. In the theoretical part is described a crime 

prevention in a boarder sense to the municipal police, which is in charge of her. In the prac-

tical part there is done questionnaire connected with this issue. Then there are concluded 

proposals and conclusions from the questionnaire. 
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ÚVOD 

Již od vzniku lidské společnosti mezi námi existuje kriminalita. Snaha potlačit tuto krimi-

nalitu nebo jí předcházet byla vždy prioritou pro lidskou společnost. Hlavní ideou, která 

stála na počátku vzniku rozvoje prevence kriminality, byla myšlenka stvořitele kriminolo-

gie, který byl toho názoru, že je lepší zločinu předcházet, než ho trestat. Prevence krimina-

lity je zaměřena nejen na osobu potencionálního pachatele, ale i na potencionální oběť kri-

minality. 

Vzhledem k dnešnímu uspěchanému životu a aktuální situaci v České republice počet 

trestných činu roste. Zvyšuje se množství trestné činnosti a vynalézavost některých pacha-

telů si žádá jistá opatření. Příčinou je hlavně vysoká nezaměstnanost lidí, kteří buď neseže-

nou kvalitní pracovní pozici, nebo se jim jednoduše pracovat nechce. Avšak aby mohli 

nějak žít, snaží se peníze získat i jinými způsoby než je práce a jsou schopni se uchýlit  

i ke kriminálním činům. 

Téma prevence kriminality patří mezi jedno ze základních opatření ochrany obyvatelstva 

v České republice. Alespoň základní přehled o této problematice by měl mít každý občan  

a především by měl vědět, čemu vystavuje svou budoucnost, když se dopustí nějakého pro-

tiprávního jednání. Právě tyto informace by mohly většinu lidí odradit od protiprávního 

jednání. 

   



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 10 

 

I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY 

Bezpečnostní systém České republiky je tvořen Ústavním zákonem č. 110/1998 Sb.,  

o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanoví, že zá-

kladní povinností státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana jejích 

demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. 

Bezpečnostní systém České republiky tvoří vzájemně propojené prvky výkonné, zákono-

dárné a soudní moci, prvky územní samosprávy, ale i právnické a fyzické osoby, které ne-

sou svou část zodpovědnosti za zajištění bezpečnosti státu a společnosti (respektive zájmů 

státu v zahraničním a mezinárodním kontextu). 

V bezpečnostním systému ČR hrají zpravodajské služby významnou a nezastupitelnou 

úlohu při získávání, shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro bezpečnost 

ČR a při včasné identifikaci bezpečnostních hrozeb a rizik.[1] 

1.1 Vnitřní bezpečnost 

Vnitřní bezpečností se v širším významu rozumí jako zachování a zajištění vnitřních funkcí 

státu, ochranu jeho demokratických základů, ochranu vnitřního pořádku, bezpečnosti  

a zákonnosti, ochranu životů a zdraví, majetkových hodnot a životního prostředí před 

hrozbami majícími původ na území státu.[2] 

 

Ochrana ekonomiky/kritické infrastruktury 

Ochrana ekonomiky je chápána jako souhrn opatření k zajištění funkčnosti hospodářské  

a finanční soustavy státu, zajištění zdrojů pro řešení mimořádných a krizových situací  

a pro zabezpečení základních materiálních potřeb obyvatelstva a státu v době krizových 

stavů. 

Kritickou infrastrukturou se dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně ně-

kterých zákonů (krizový zákon) rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků 

kritické infrastruktury, narušení, jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, 

zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. 

[3] 
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Ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti 

Veřejný pořádek je neurčitý právní pojem, který označuje souhrn pravidel nebo zásad cho-

vání na veřejnosti, na kterých celá společnost trvá. Ve vnitrostátním právu se objevuje jen 

zřídka, např. v § 47 až 50 Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jsou obsaženy skutkové 

podstaty přestupků proti veřejnému pořádku. 

Bezpečností je chápána ochrana systému před hrozbami a riziky. Může se například jednat 

o systém společenský, technický či přírodní. Zvyšování bezpečnosti často vede k snižování 

spolehlivosti systému či omezování svobod. 

Zajištění ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti lze chápat jako záležitost celé společ-

nosti, jako proces, na kterém se kromě státních orgánů (např. policie, vláda, parlament, 

okresní úřady, orgány místní samosprávy, apod.) zúčastňují též další orgány, instituce  

i občané.[4] 

 

Ochrana obyvatelstva a životního prostředí 

Ochrana obyvatelstva představuje plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu 

činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události  

a krizové stavy a jejich řešení. Ochranou obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany. 

Jedná se tedy o plnění úkolů v souvislosti s ochranou života, zdraví, majetku a životního 

prostředí při mimořádných událostech a krizových situacích jak nevojenského, tak vojen-

ského charakteru.[5] 

 

Běžně a hojně užívaným souslovím ochrana životního prostředí označujeme obvykle sys-

tematickou a vědecky podloženou lidskou činnost, která zahrnuje ochranu okolního pro-

středí nutného pro uspokojivý život všech organismů na Zeměkouli a to včetně člověka 

samotného.[6] 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
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1.2 Vnější bezpečnost 

Vnější bezpečnost je pojem, který se užívá v češtině i ve světových jazycích. Ve Slovníku 

spisovné češtiny pro školu a veřejnost je „vnější“ vysvětleno jako zevní, zevnější, 

 a to buď jako jsoucí venku, na povrchu něčeho, anebo přicházející zvenku či působící jen 

navenek [7].  

V tomto smyslu je vnější bezpečnost vymezena ve vztahu k vnějším hrozbám a k ochraně 

vůči nim. Současně by měl existovat určitý objekt, který má svůj vnitřek a kolem něhož 

existuje vnější prostředí. V politologii, mezinárodních vztazích a bezpečnostních studiích 

je takovýmto objektem především národní stát, může se však jednat i o mezinárodní  

či supranacionální organizaci. Podle Ortwina Buchenbendera, Hartmuta Bühla a Haralda 

Kujata je vnější bezpečnost politický stav, v němž stát, skupina států nebo aliance států  

je dalekosáhle prosta bezprostředních ohrožení jejich teritoria, obyvatelstva a politické vol-

nosti k jednání [8]. 

Vnější bezpečnost státu zajišťuje spolu s NATO Armáda České republiky (AČR), o udržo-

vání pořádku uvnitř státu a jeho vnitřní bezpečnost se stará Policie České republiky (PČR) 

a městské (obecní) policie jednotlivých měst a obcí. Vedle nich existuje ještě vojenská po-

licie.[9] 

 

 

 

http://www.army.cz/
http://www.policie.cz/
http://www.obecnipolicie.cz/
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2 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

2.1 Naturogenní (přírodní) mimořádné události 

 Abiotické mimořádné události: 

 požáry způsobené přírodními vlivy, 

 kosmické záření, radioaktivita přírodního prostředí, únik radonu, zvýšené radioak-

tivní pozadí,  

 dlouhodobá sucha,  

 povodně a záplavy, 

 dlouhodobé inverzní situace,  

 sopečná činnost, 

 propad zemských dutin, 

 zemětřesení, 

 posun říčního koryta,  

 půdní eroze,  

 silné mrazy a vznik námraz, 

 zemské sesuvy,  

 sněhové kalamity, 

 krupobití,  

 vichřice, větrné poryvy, větrné víry – tornáda,  

 mlhy – dlouhodobá ztráta viditelnosti,  

 atmosférické výboje,  

 geomagnetické anomálie,  

 narušování ozónové vrstvy z důvodů velké produkce metanu (velkochovy hospodář-

ských zvířat),  

 narušování krajinných celků a celkové ekologické rovnováhy,  
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 přepólování zemských pólů,  

 globální změna klimatu,  

 pád kosmických těles, meteorických dešťů, 

 výbuch supernovy. 

 Biotické mimořádné události: 

 epifytie – rozsáhlá nákaza rostlin,  

 epizootie – rozsáhlá nákaza zvířat,  

 epidemie – velká nákaza lidí,  

 přemnožení přírodních škůdců,  

 živočišní a rostlinní vetřelci,  

 parazité, 

 rychlé vymírání druhů, 

 přemnožení plevelů,  

 genové a biologické manipulace. 

2.2 Antropogenní mimořádné události 

 Technogenní mimořádné události – provozní havárie a havárie spojené s infrastruk-

turou. Mohou být neúmyslné (např. technická závada, havárie, nedbalost) a úmyslné 

(např. sabotáž, havárie): 

 radiační havárie velkého rozsahu, 

 technologické havárie spojené s výronem  nebo únikem nebezpečných látek, 

 havárie v dopravě s výronem toxických látek, 

 rozsáhlé ropné havárie, 

 požáry, 

 důlní neštěstí, 

 mechanické a statické poruchy staveb a zařízení, 
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 rozsáhlé dopravní havárie, 

 znečištění životního prostředí rozsáhlými haváriemi, 

 havárie v dopravě – požáry, exploze, destrukce, 

 nepříznivé působení člověka na životní prostředí (ekologické havárie). 

 Sociogenní mimořádné události interní – vnitrostátní společenské, sociální a eko-

nomické krize: 

 narušení finančního a devizového hospodářství státu, 

 narušení dodávek ropy a ropných produktů, 

 narušení dodávek elektrické energie, plynu a tepla, 

 narušení dodávek potravin, pitné vody, 

 narušení funkčnosti systémů pro varování a vyrozumění obyvatelstva, 

 totální zhroucení ekonomiky státu,  

 psychosociální negativní jevy: 

 migrační vlny a rozsáhlá emigrace ze státu, 

 rozvoj rasové, národností a náboženské nesnášenlivosti, 

 hrozba teroristických akcí, aktivity vnitřního a mezinárodního zločinu a terorismu: 

 ohrožení demokratických základů státu extrémistickými politickými skupinami, 

 použití zbraní hromadného ničení jaderných, chemických a biologických, 

 vliv přelidnění. 

 Sociogenní mimořádné události externí – vojenské krizové situace 

 násilné akce subjektů cizí moci spojené s použitím vojenských sil a prostředků na 

území, ke kterému jsou plněny spojenecké závazky, nebo je poskytována meziná-

rodní humanitární pomoc, 

 diverzní činnost spojená s přípravou vojenské agrese, 

 vnější vojenské napadení státu nebo jeho spojenců, 

 hospodářské sankce a hospodářský nátlak, 
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 rozsáhlé ekologické havárie, přesahující hranice států, 

 přenos hospodářských krizí z důvodů propojení ekonomik, 

 politický nátlak. 

 Agrogenní mimořádné události – spojené se zemědělstvím a půdou: 

 eroze půdy, 

 degradace kvality půdy, 

 splavování půd do vodních toků, 

 zhutňování půd z důvodů používání těžké mechanizace, 

 nevhodné používání hnojiv a agrochemikálií, 

 vysychání a znehodnocování vodních zdrojů, 

 monokulturní zemědělská výroba, 

 zhoršení kvality zemědělské produkce vlivem velkoprodukce (rostlinné i živočišné). 

[10] 
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3 PREVENCE KRIMINALITY 

Prevence kriminality spadá do skupiny prevencí vnitřní bezpečnosti, tj. prevencí před mi-

mořádnými událostmi typu sociogenní interní – vnitrostátní společenské, sociální a ekono-

mické krize. Prevence kriminality je snaha státních i jiných neziskových organizací odradit 

lidi od páchání trestné činnosti či jiné protiprávní činnosti. Staví také na zkušenostech,  

že některé druhy kriminálních činností se objevují na určitých místech za jistých okolností 

v určitou dobu. Má za účel minimalizovat a předcházet kterýmkoli druhům kriminality  

a varovat potencionální oběti v maximální míře před možným nebezpečím.[11] 

3.1 Druhy prevence 

Prevence kriminality se dělí na tři druhy. Prevenci sociální, situační a prevenci a pomoc 

obětem trestných činů. 

Sociální prevence 

Představuje činnosti, které ovlivňují proces socializace a sociální integrace a aktivity zamě-

řující se na změny nepříznivých společenských a ekonomických podmínek. Tyto podmínky 

jsou pokládány za hlavní příčiny páchání trestné činnosti. Efektivita sociální prevence  

se dá těžce statisticky či ekonomicky měřit, lze z ní jen usuzovat, a to pouze z hlediska 

odhadů sociálních perspektiv jedinců - objektů preventivního působení. 

Situační prevence 

Situační prevence pracuje se zkušenostmi, že jisté druhy kriminality se objevují v určité 

době, na specifických místech a za daných okolností. Minimalizovat kriminogenní pod-

mínky se snaží prostřednictvím režimové, fyzické a technické ochrany. Při omezování ma-

jetkové trestné činnosti působí nejefektivněji. Situační prevence má velkou úspěšnost, po-

kud je podmíněna správnou volbou opatření a finančními a personálními prostředky,  

které se do ní vloží. Především občané nesou velikou míru odpovědnosti za opatření situ-

ační prevence. Dále jsou odpovědny obce a v rámci stanovených kompetencí i Ministerstvo 

vnitra, respektive Policie ČR. 

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů 

Zpracovává se pomocí pravidel bezpečného chování jedince, přihlíží na všechny kriminální 

situace a psychickou připravenost ohrožených osob.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Socializace
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V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, 

trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou 

činností. Principem je, aby se člověk nestal obětí trestného činu.[12] 

3.2 Vymezení základních pojmů 

Kriminalita – je protiprávní jednání, při němž se pachatel dopouští přestupku nebo trestné-

ho činu. Je chápána jako závažný nežádoucí společenský jev, který se mezi námi vyskytuje. 

Svými následky způsobuje značné morální i materiální škody, které negativně ovlivňují 

budování společnosti.[13] 

Prevence – slovo prevence pochází z latinského slova praevenire tj. předcházet. Prevence 

je souhrn opatření, která mají předejít jakýmkoli nežádoucím jevům a chránit před nimi. 

V užším slova smyslu je brána jako prevence jednotlivých jevů – prevence kriminality, 

prevence onemocnění, prevence závislostí aj.[14] 

Represe – represe v oblasti kriminality zahrnuje soubor opatření, která řeší již nastalé dů-

sledky kriminálních činů. Za porušení společností určených pravidel následují sankce. Re-

prese je součástí trestní politiky státu a řadí se do ní ukládání a výkon trestů. Jejími hlav-

ními nástroji jsou zabránění pachateli v další kriminální činnosti či jeho donucení přestat 

v určitém jednání uskutečňovaném „násilnou formou“ v zájmu společnosti.[15] 

Připravenost – je vypracování příslušných scénářů odezvy, zajištění příslušných výkon-

ných složek a jejich výcviku, pomůcek, osob, technických prostředků a financí pro realizaci 

příslušných scénářů odezvy a zajištění příslušného vzdělání a přípravy veřejné správy, ob-

čanů a dalších zúčastněných a jejich případného materiálně technického vybavení.[16] 

3.3 Městské programy prevence kriminality na období 2017-2020 

1) Účinně rozvíjet systém prevence kriminality v souvislosti s dalším snižováním vý-

skytu kriminality na území města. 

Hlavní cíl: Snížení trestné činnosti a přestupků, zvýšení informovanosti občanů 
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Tabulka 1  Zvýšení informovanosti občanů. Zdroj [17] 

Aktivita Obsah aktivity Termín Gestor 

1 
Koordinace a spolupráce s krajským ma-

nažerem prevence kriminality 

Po dobu platnos-

ti koncepce 
MP Havířov 

2 

Aktivní spolupráce s manažery prevence 

kriminality ČR a předávání si zkušeností a 

příkladů dobré praxe 

Po dobu platnos-

ti koncepce 
MP Havířov 

3 

Zveřejňování aktualit z oblasti prevence 

kriminality v rámci Radničních listů, bez-

platného oficiálního měsíčníku města 

Průběžné 
MP Havířov 

MMH 

4 

Zřídit záložku na webových stránkách 

města (Městské policie) věnovanou pre-

venci kriminality 

Rok 2017 
MP Havířov 

MMH 

2) Prioritně podporovat projekty situační prevence zaměřené na snížení trestné činnos-

ti a přestupků zejména v oblasti majetkové a násilné kriminality a projekty na zvý-

šení bezpečí na veřejných prostranstvích. 

Hlavní cíl: Snížení trestné činnosti a přestupků v oblasti majetkové a násilné kriminality  

a zvýšení bezpečí občanů 

Tabulka 2 Zvýšení bezpečí občanů. Zdroj [17] 

Aktivita Obsah aktivity Termín Gestor 

1 

Další rozšiřování městského kamerového 

dohlížecího systému s cílem pokrytí dal-

ších rizikových míst města Havířova 

Průběžně MP Havířov 

2 
Zajišťování další technické podpory pro 

práci policistů a strážníků 
Průběžně 

MP Havířov 

PČR 

3) Prioritně podporovat projekty z oblasti osvěty a informace, poskytující veřejnosti 

informace o nebezpečí ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech  

a způsobech ochrany před ní. 

Hlavní cíl: Zvýšení informovanosti veřejnosti o stavu, vývoji a typech trestné činnosti  

a o možnostech a způsobech ochrany před ní. 
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Tabulka 3 Způsoby ochrany před trestnou činností. Zdroj [17] 

aktivita Obsah aktivity Termín gestor 

1 

Poskytovat aktuální informace občanům 

města prostřednictvím tisku, webových 

stránek, informačních letáků a brožur 

průběžně 
MP Havířov 

 PČR 

2 
Pořádat besedy a přednášky pro děti a se-

niory vždy na aktuální téma ohrožení 
průběžně 

MP Havířov  

PČR 

3 Další realizace kurzů sebeobrany pro ženy průběžně MP Havířov 

4 

Podpora vzdělávání pracovníků působících 

v oblasti prevence kriminality a dalších 

sociálně patologických jevů 

Průběžně 

po dobu 

platnosti 

MP Havířov 

4) Prioritně podporovat projekty zaměřené na sociálně vyloučené lokality nebo další 

krizové lokality a spolupráce subjektů pracujících s obyvateli sociálně vyloučených 

lokalit. 

Hlavní cíl: Zvýšení bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách a zvýšení subjektivního 

pocitu bezpečí občanů města 

Tabulka 4 Zvýšení pocitu bezpečí občanů. Zdroj [17] 

Aktivita Obsah aktivity Termín Gestor 

1 

Podporovat zachování činnosti Asistentů pre-

vence kriminality a pokračovat v realizaci 

projektu 

Průběžně MP Havířov 

2 
Podpora stávajících poraden v Havířově, kte-

ré poskytují odborné sociální poradenství 
Průběžně 

MMH  

 

3 
Pokračování v realizaci projektu „Strážník 

blíže občanům“ 
Průběžně 

MP Havířov 

PČR 

4 

Podpora služeb, které zejména obyvatelům 

sociálně vyloučených lokalit budou poskyto-

vat pracovní poradenství a budou je motivo-

vat k hledání a získání zaměstnání 

Průběžně po 

dobu platnosti 

Koncepce 

MMH v rám-

ci dotačního 

programu 

města 

 

5) Prioritně podporovat projekty sociální prevence řešící problémy se zadlužováním  

a následnými exekucemi sociálně slabých obyvatel a seniorů. 
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Hlavní cíl: Zvýšení informovanosti cílových skupin, zvyšování finanční gramotnosti, zajiš-

tění pomoci při již vzniklých problémech 

Tabulka 5 Zajištění pomoci při problémech. Zdroj [17] 

Aktivita Obsah aktivity Termín  Gestor 

1 

Podpora stávajících poraden v Havířově, které 

poskytují dluhové poradenství Průběžně 

MMH v rámci 

dotačního pro-

gramu města 

2 

Zvyšování povědomí ohrožené skupiny obyva-

tel o nových formách a způsobech páchání 

trestné činnosti 

Průběžně 

po dobu 

platnosti 

Koncepce 

PČR 

MP Havířov 

OSV MMH 

3 

Zvyšování informovanosti občanů města o 

možnostech ochrany sebe a svého majetku 

Průběžně 

po dobu 

platnosti 

Koncepce 

PČR 

MP Havířov 

OSV MMH 

6) Prioritně podporovat projekty/činnosti sociální prevence pro cílovou skupinu děti  

a mladí dospělí ohrožení sociálně patologickými jevy nebo již s kriminální minu-

lostí, dětské oběti trestných činů. 

Hlavní cíl: Odstranit nebo snížit kriminálně rizikové chování a jednání v cílových skupi-

nách. 

Tabulka 6 Odstranění nebo snížení kriminálně rizikového chování. Zdroj [17] 

Aktivita Obsah aktivity Termín Gestor 

1 

Podpora probačních a resocializačních pro-

gramů pro pachatele trestných činů Průběžně 

MMH  

PČR 

PMS 

2 

Podpora projektů na podporu účinnější reso-

cializace pachatelů, prevence kriminality 

dětí a mládeže a boji proti recidivě. 

Průběžně 

MMH  

PČR 

MV ČR 

 

7) Prioritně podporovat a realizovat projekty zaměřené na boj proti kriminalitě ve vir-

tuálním prostředí. 
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Hlavní cíl: Zvýšení informovanosti veřejnosti o existujících rizicích a možnostech ochrany 

před nimi v oblasti boje proti kriminalitě ve virtuálním prostředí 

Tabulka 7 Zvýšení informovanosti veřejnosti. Zdroj [17] 

Aktivita Obsah aktivity Termín Gestor 

1 

Preventivní akce se zaměřením na nezletilé 

děti - např. informace o nebezpečí sociálních 

sítí formou besed, letáků 

Průběžně 

MP Havířov 

PČR  

OŠK MMH 

2 

Preventivní akce se zaměřením na rodiče a 

zvyšování jejich znalosti počítačové techniky 

a používání internetu 

Průběžně 
MP Havířov 

PČR 

[17] 

3.4 Odpovědnost orgánů za prevenci proti kriminalitě 

3.4.1 Orgány státní správy  

Republikový výbor 

Meziresortní orgán zřízený v roce 1993 usnesením vlády č. 617 při Ministerstvu vnitra. 

Odpovídá za vytváření preventivní politiky. 

 Ministerstvo vnitra 

Odpovídá za fungování a rozvoj systému prevence kriminality na republikové, krajské  

a lokální úrovni a zpracovává národní strategie prevence kriminality. Dále odpovídá  

za vytvoření efektivního a stálého systému sběru, předávání a poskytování informací 

v oblasti prevence kriminality mezi všemi úrovněmi subjektů prevence kriminality. 

Policie ČR 

Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné 

činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bez-

pečnosti. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

V kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí jsou sociální služby, sociální dávky, 

rodinná politika, sociální pojištění, problematika zaměstnanosti, pracovněprávní vztahy, 
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rovnost mužů a žen, migrace a integrace cizinců a oblast čerpání finanční pomoci z Evrop-

ského sociálního fondu. 

Ministerstvo spravedlnosti 

Je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství, pro vězeňství  

(je mu podřízena Vězeňská služba České republiky. Dále je ústředním orgánem státní sprá-

vy pro probaci a meditaci.  

Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejich Protokolů a Mezinárodního 

paktu o občanských a politických právech a koordinuje provádění rozhodnutí příslušných 

mezinárodních orgánů. 

Nejvyšší státní zastupitelství 

Vykonává také dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, dále je činné při vyři-

zování podnětů ke stížnostem pro porušení zákona v trestních věcech a při jejich přezkou-

mávání z vlastní iniciativy. 

Výkladová stanoviska, která mají formu doporučení a řeší konkrétní aplikační problémy,  

s nimiž se státní zastupitelství setkává v praxi, a to jak v oblasti trestní, tak i netrestní. 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

Je teoretickým, analytickým a výzkumným pracovištěm mezioborového zaměření. Zřizova-

telem a řídícím orgánem IKSP je Ministerstvo spravedlnosti. Činnost institutu je zaměřena 

na vytváření, udržování a aktualizaci poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, 

sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR, na zpřístupňování aktuálních relevant-

ních empirických i teoretických poznatků ze zahraničí a na rozvoj oboru kriminologie.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní ško-

ly, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní 

spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou 

výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. 

Ministerstvo zdravotnictví 
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Je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví a zdra-

votnickou vědeckovýzkumnou činnost. Ve vztahu k prevenci kriminality Ministerstvo 

zdravotnictví jako člen Republikového výboru spolupracuje v oblastech návykových látek 

a péče o děti.  

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje 

domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, sta-

vebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby, pohřebnic-

tví. 

Ministerstvo obrany 

Je ústředním orgánem státní správy zejména pro zabezpečování obrany České republiky, 

řízení Armády České republiky a správu vojenských újezdů. V rámci resortu řídí také ob-

last resortního vojenského školství. V oblasti prevence kriminality je pozornost prioritně 

zaměřena na stanovené cílové skupiny s vyšší mírou rizikového chování, mezi něž patří 

zaměstnanci MO, kteří jsou z důvodu služebního nebo pracovního zařazení odloučeni  

od rodiny, dále vojáci z povolání, kteří jsou vysíláni do zahraničních operací a jejich rodi-

ny, vojáci z povolání ve věku do 35 let, žáci a studenti vojenských škol. 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Je stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti 

protidrogové politiky. Rada vytváří platformu pro průběžnou komunikaci s ministerstvy,  

s dalšími články veřejné správy a s dalšími subjekty, které se podílejí na realizaci protidro-

gové politiky. 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

Je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské menšiny. Rada systé-

mově napomáhá integraci Romů do společnosti. Zabezpečuje součinnost resortů odpověd-

ných za realizaci dílčích opatření a plnění úkolů, vyplývajících z usnesení vlády a meziná-

rodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. 

3.4.2 Orgány samosprávy 

Kraje 
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Kraje postupují při organizování preventivní politiky v samostatné působnosti. Věnují  

se zejména koordinaci aktivit v oblasti prevence kriminality, přenosu informací mezi ob-

cemi a resorty a účasti v dotačním řízení MV pro oblast podpory prevence kriminality. 

Města a obce 

Shodně jako kraje postupují v oblasti prevence kriminality v samostatné působnosti. Tvoří 

základní úroveň, na které je naplňována Strategie ve většině svých cílů. Na obcích leží vá-

ha praktického výkonu projektů, aktivit a opatření prevence kriminality.[18] 
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4 MĚSTSKÁ POLICIE 

Prvopočátkem fungování Městské policie Havířov bylo zřízení tzv. Útvaru pořádkové 

služby, který začal působit v havířovských ulicích 11. července 1991. Byl zřízen usnesením 

Rady města Havířova již dne 5. 3. 1991 a organizačně byl zařazen pod Úřad města Havířo-

va. Pracovníci Útvaru pořádkové služby byli vystrojeni a částečně vyzbrojeni, ale střelné 

zbraně nosit nesměli, neboť zákon o obecní policii ještě nevznikl. Zaměřili se přede-

vším  na špatné parkování, postihování nepoctivých trhovců a na další přestupky spáchané 

občany. Z počátku měl Útvar pořádkové služby 12 lidí, ke konci roku se rozrostl na více 

než 50 zaměstnanců. Útvar měl také svého velitele. Jejich pravomoci v rámci řešení veřej-

ného pořádku byly dány zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích. 

Hlavním úkolem Městské policie Havířov je v souladu se Zákonem č. 553/1991 Sb.,  

o obecní policii  zabezpečování veřejného pořádku ve městě. Vzhledem k poměrně vysoké 

kriminalitě v poměru k ostatním obdobným městům ČR však je velmi významný i přínos  

k ochraně osob a majetku občanů města. Městská policie Havířov samozřejmě také zajišťu-

je veřejný pořádek při různých společenských, kulturních nebo sportovních akcích a shro-

mážděních.[19] 

4.1 Legislativa 

Městská policie Havířov se musí řídit těmito zákony a vyhláškami: 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 

Tento zákon stanoví, že obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní za-

stupitelstvo závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného 

pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní 

zákon. Spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním práv-

ním předpisem s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samospráv-

ných celků. Obecní policie dále může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak 

stanoví tento nebo zvláštní zákon.[20] 
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Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

Zákon hovoří o tom, že orgány státní správy a orgány obce vedou občany k tomu, aby do-

držovali zákony a jiné právní předpisy a respektovali práva spoluobčanů; dbají zejména  

o to, aby občané neztěžovali plnění úkolů státní správy a nerušili veřejný pořádek a občan-

ské soužití. Dále stanoví, že přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje 

zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li 

o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. 

Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací přímým způsobem přímo hrozící nebo trvají-

cí útok na zájem chráněný zákonem nebo nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zá-

konem a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.[21] 

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. 

Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje práva a povinnosti 

účastníků provozu na pozemních komunikacích, pravidla provozu na pozemních komuni-

kacích, úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích, řidičská oprávnění a řidičské 

průkazy a působnost a pravomoc orgánů státní správy Policie České republiky ve věcech 

provozu na pozemních komunikacích.[22] 

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. 

Zákon stanoví opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými tabáko-

vými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, opatření omezující dostupnost 

tabákových výrobků a alkoholu a působnost správních úřadů a orgánů územních samo-

správných celků při tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými 

užíváním tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek.[23] 
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5 CÍLE PRÁCE A POUŽITÉ METODY 

Prvním krokem při zpracování bakalářské práce je určit si hlavní cíle. Dále pak zvolit 

vhodné metody ke zpracování. 

5.1 Hlavní cíl 

Hlavním cílem bakalářské práce je na základě sesbíraných informací provést dotazníkové 

šetření a následně zpracovat analýzu dat v problematice prevence kriminality a na jejím 

základě navrhnout případné změny a opatření ke zlepšení aktuálního stavu prevence krimi-

nality města Havířov. 

5.2 Použité metody 

Pro získání všech potřebných dat ke zpracování teoretické části této bakalářské práce jsem 

studoval odbornou literaturu v knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a sbíral informa-

ce z internetových stránek. 

V praktické části jsem použil metodu dotazníkového šetření, které vyplňovali obyvatelé 

města Havířov. Viz Příloha P I 

5.3 Omezení práce 

Dotazník, vyhotovený pro městskou policii Havířov, nebyl přijat městskou policií. Ředitel 

městské policie zamítnul jeho schválení pro vypsání z důvodu, že městská policie Havířov, 

jakožto ozbrojená složka, nesmí podstupovat riziko vyzrazení tajemství, která by v bu-

doucnu mohla být použita proti občanům města Havířov. Dotazník by mohl být schválen 

pouze, pokud by byla podána oficiální žádost, která se schvaluje několik měsíců. Žádosti 

nebylo včas vyhověno. Viz Příloha P II 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 METODA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Pro zjištění potřebných informací byla vybrána metoda dotazníkového šetření. 

Cílem tohoto dotazníkového šetření je získat co nejvíce možných dat k tomu, aby z výsled-

ných informací mohla být provedena následná analýza. 

6.1 Charakteristika dotazníkového šetření 

Tento dotazník byl vytvořen díky internetové stránce www.survio.com, což je výtečný do-

tazníkový systém, který umožní každému vytvořit si vlastní dotazník podle jeho představ. 

Jedná se o anonymní dotazník. 

Dotazník byl rozeslán respondentům v elektronické podobě. Jelikož je tato práce zaměřená 

na téma prevence kriminality vybrané obce s rozšířenou působností, jsou otázky pokládány 

především na spokojenost obyvatel města Havířov a jejich názory co se týče prevence kri-

minality vybraného města. 

6.2 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník byl rozeslán obyvatelům města Havířov přes sociální síť Facebook. Vyplnilo  

jej 111 obyvatel tohoto města. Dotazník se skládal z 21 otázek. Otázky byly ve formě ote-

vřené, uzavřené a otázky s možností více odpovědí. To znamená, že u uzavřených otázek 

mohli dotazované osoby vybírat pouze jednu z uvedených možností, přičemž u otevřených 

otázek mohli vybrat víc odpovědí, ba i něco dopsat. 

 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

První otázka zjišťuje, jakého pohlaví je dotazovaná osoba.  

http://www.survio.com/
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Graf 1. Otázka č. 1. Zdroj: [vlastní] 

V první otázce byl zjišťován poměr mezi muži a ženami. V této otázce odpovědělo  

37 mužů, což odpovídá 33,3 % účastníků. Z žen odpovědělo 74, což odpovídá 66,6 % re-

spondentů.  

 

Otázka č. 2: Kolik je Vám let? 

Druhá otázka má za cíl zjisti, věk odpovídajících. 

 

Graf 2. Otázka č. 2. Zdroj: [vlastní] 
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Ve druhé otázce byl zjišťován věk odpovídajících osob. Podle grafu vidíme, že nejvíce 

odpovídali občané ve věku 21-25 let a to celkem 43 osob, což je 38,7 % odpovídajících. 

Dále hodně odpovídali lidé ve věku 41-50 let. Zde odpovědělo 16 osob, což činí 14,4 % 

odpovídajících. Ve věku 16-20 let a 26-30 let odpovídal stejný počet osob a to za každou 

věkovou kategorii 14 (dohromady 28) a procentuálně to za každou skupinu činí 12,6 % 

(dohromady tedy 15,2 % odpovídajících). Ve věku 36-40 a 51-60 taktéž odpovídal stejný 

počet lidí a to je 7 (dohromady 14) a procentuálně to za každou skupinu činí 6,3 % (do-

hromady tedy 12,6 % respondentů). Jako další odpovídali lidé ve věku 31-35 let a zde po-

čet osob činí 6 lidí, což je 5,4 % respondentů. Nejméně odpovídali lidé ve věku 60+,  

kde odpověděli 4 lidé, což je 3,6 % odpovídajících. 

 

Otázka č. 3: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Třetí otázka má za úkol zjistit, jakého nejvyššího dosaženého vzdělání odpovídající osoby 

mají. 

 

 

Graf 3. Otázka č. 3. Zdroj: [vlastní] 

Tato otázka byla zaměřená na dosažené vzdělání respondentů. Převážná většina responden-

tů, přesněji 63, má střední školu s maturitou což je 56,8 % všech respondentů. Střední ško-

lu bez maturity má 29 lidí, tedy 26,1 % respondentů. Vysokou školu má 12 lidí, což činí 
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10,8% respondentů a v nejmenším zastoupení zde byli lidé se základním vzděláním,  

těch bylo 7 a v procentech to je 6,3% odpovídajících. 

 

 

Otázka č. 4: Má Vaše zaměstnání nějakou spojitost s prevencí kriminality? 

Čtvrtá otázka zjišťuje, zda má zaměstnání respondentů jakoukoli spojitost s prevencí kri-

minality. 

 

Graf 4. Otázka č. 4. Zdroj [vlastní] 

Čtvrtá otázka nám ukázala, kolik lidí, kteří odpovídali, pracují s prevencí kriminality. Ano, 

u této otázky, odpovědělo 14 lidí, což činí 12,6 % respondentů, přičemž Ne odpovědělo 97 

dotazovaných a tj. 87,4 % všech respondentů. 

 

Otázka č. 5: Vnímáte Havířov jako bezpečné město? 

Pátá otázka má za úkol zjistit pocity občanů a to především na pocit bezpečí. 
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Graf 5. Otázka č. 5. Zdroj [vlastní] 

Z celkového počtu dotazovaných více než polovina uvedla, že nepovažuje město Havířov 

jako bezpečné. Jako nebezpečné toto město označilo 57,7 % osob, což je 64 respondentů. 

Naopak za bezpečné toto město označilo 47 respondentů (42,3 % všech dotazovaných). 

 

Otázka č. 6: Uvítali byste zavedení častějších pochůzek služebníků městské policie ve 

Vašem obydlí? 

Otázka má za úkol zjistit, zda by obyvatelé města Havířov uvítali častější pochůzky tamní 

městské policie mezi jejich bydlištěm. 

Z celkového počtu dotazovaných by více než polovina, přesněji 56 respondentů (čili  

50,5 % všech dotazovaných) uvítala častější pochůzky členů MP v okolí bydliště. Dalších 

50 respondentů (45 % odpovídajících) by tyto pochůzky také spíše uvítalo, přičemž tři (2,7 

% odpovídajících) respondenti by nejspíš neuvítali častější pochůzky členů MP a 2 (1,8 %) 

respondenti by častější pochůzky rozhodně nechtěli. 
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Graf 6. Otázka č. 6. Zdroj [vlastní] 

Otázka č. 7: Jste spokojen/a s prací městské policie v Havířově? 

Tato otázka je zaměřená na spokojenost obyvatel s prací MP v Havířově. 

 

Graf 7. Otázka č. 7. Zdroj [vlastní] 

Většina respondentů je s prací MP spíše spokojena. Odpovědělo tak 50 respondentů což 

činí 45% všech odpovídajících. Zato 32,4 % respondentů, tedy 36 osob spokojená není. 

Naprosto nespokojených je 13 respondentů, tedy 11,7 % všech dotazovaných, přičemž 12 

respondentů (10,8 % dotazovaných) je naprosto spokojena. 
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Otázka č. 8: Které lokality v Havířově vnímáte jako problematické? 

Otázka č. 8 má za úkol zjistit, které z lokalit vnímají obyvatelé města Havířov za nejpro-

blematičtější. 

 

Graf 8 Otázka č. 8 Zdroj [vlastní] 

U této otázky mohli respondenti vybírat z vícera možností, než jen jedné. Za nejproblema-

tičtější oblast vybrali Šumbark, který byl označen 83 respondenty, tudíž 74,8 % všech od-

povídajících. Za druhé nebezpečné místo bylo označeno Centrum, které bylo značeno 43 

respondenty (38,7 % všech odpovídajících). Za málo nebezpečné bylo respondenty označe-

no podlesí. Tuto oblast označilo 14 respondentů (12,6 % dotazovaných). Bludovice označi-

lo jako nebezpečné 7 respondentů (6,3 % odpovídajících) a za nejméně nebezpečné označi-

lo 5 respondentů (4,5 % dotazovaných) Životice. 

 

Otázka č. 9: Co má podle Vás největší vliv na prevenci proti kriminalitě? 

Tato otázka má za úkol zjistit, co podle občanů města Havířov má největší vliv na prevenci 

proti konání protiprávního jednání. 
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Graf 9 Otázka č. 9. Zdroj [vlastní] 

V této otázce mohli odpovědi vybírat ze tří stanovených odpovědí anebo mohli doplnit 

svou vlastní odpověď. Celkem 57 respondentů odpovědělo, že největší vliv na prevenci 

proti kriminalitě má rodina. Je to celkem 51,4 % dotazovaných. Z celkového počtu odpo-

vědělo 28 respondentů (25,2 % odpovídajících), že největší vliv podle nich mají zájmy  

a koníčky. Podle 21 respondentů (18,9 % dotazovaných) mají vliv na prevenci přátelé  

a 5 respondentů mělo svou vlastní odpověď. Mezi vlastní odpovědi patřila třeba policie, 

anebo hrozba tvrdého trestu. 

 

Otázka č. 10: Jsou podle Vás tresty za páchání kriminálních činů dostačující? 

Desátá otázka zjišťuje, zda jsou tresty za páchání kriminálních činů podle občanů dostaču-

jící. 

Velká většina lidí si myslí, že jsou tresty nedostačující, přesněji 89, 2% tedy 99 responden-

tů. Pouze 12 respondentů (10,2 % odpovídajících) se domnívá, že jsou nynější tresty  

za páchání kriminálních činů dostačující. 
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Graf 10 Otázka č. 10. Zdroj [vlastní] 

 

Otázka č. 11: Jaký druh trestné činnosti je podle Vás v Havířově nejrozšířenější? 

Tato otázka zjišťuje, jaký druh trestné činnosti je podle občanů v Havířově nejrozšířenější. 

 

Graf 11 Otázka č. 11. Zdroj [vlastní] 

V této otázce mohli respondenti odpovídat ze čtyř možností anebo si zvolit svou vlastní. Za 

nejrozšířenější druh trestné činnosti označili 46 respondentů (41,4 % odpovídajících) Krá-

deže a dalších 46 respondentů (41,4 % dotazovaných) prodej omamných látek. Dalších 15 

respondentů (13,5 % odpovídajících) označilo násilí. Jeden z respondentů, tedy 0,9 %  
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si myslí, že to jsou podvody a 3 respondenti (2,7 % dotazujících) vypsali své vlastní odpo-

vědi, za které označili vraždy. 

 

Otázka č. 12: Máte nějakou zkušenost s prevencí proti kriminalitě? 

Otázka č. 12 má za úkol zjistit, zda mají občané města Havířov nějakou zkušenost 

s prevencí proti kriminalitě. 

 

Graf 12 Otázka č. 12. Zdroj [vlastní] 

Tato otázka byla rozšířená. Pokud odpověděl respondent, že má nějakou zkušenost s pre-

vencí proti kriminalitě, musel dopsat jakou. Celých 103 respondentů nemá žádnou zkuše-

nost s prevencí proti kriminalitě, to dělá 92,8 % všech respondentů. Pouze 8 respondentů 

(7,2 % dotazujících) zkušenost. Nejčastější odpovědi byly:  Dobrá výchova dětí, přednášky 

ze stran školy, besedy na základní škole, seminář o kriminalitě a zaměstnání. 

 

Otázka č. 13: Myslíte si, že je prevence kriminality v Havířově úspěšná? 

Otázka zjišťuje, zda je podle občanů prevence kriminality v Havířově úspěšná. 
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Graf 13 Otázka č. 13. Zdroj [vlastní] 

Tato otázka nám ukázala, že většina lidí si myslí, že prevence kriminality v Havířově spíše 

úspěšná není. Odpovědělo tak 68 z dotazujících (61,3 % odpovídajících). Za spíše úspěš-

nou ji označilo 31 respondentů, tedy 27,9 % dotazovaných. Absolutně neúspěšná je podle 9 

respondentů (8,1 % dotazovaných) a za naprosto úspěšnou jí označili 3 respondenti (2,7 % 

odpovídajících). 

Otázka č. 14: Zajímáte se o prevenci kriminality ve městě? 

Otázka č. 14 má za úkol zjistit, zda se občané města zajímají o prevenci kriminality. 

 

Graf 14 Otázka č. 14. Zdroj [vlastní] 
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Pouze 36 dotazovaných občanů, tedy 32,4 % odpovídajících, se zajímá o prevenci krimina-

lity ve svém městě a 75 respondentů (67,6 % dotazujících) odpovědělo, že se o prevenci 

kriminality ve svém městě nezajímá. 

 

Otázka č. 15: Myslíte si, že kriminalita v Havířově za posledních 5 let stoupá, klesá 

nebo je stejná? 

Tato otázka má za úkol zjistit názor občanů na vývoj kriminality v posledních 5 letech. 

 

Graf 15 Otázka č. 15. Zdroj [vlastní] 

V této otázce odpovědělo 63 respondentů (56,8 %dotazujících), že kriminalita za posled-

ních 5 let stoupá. Podle pěti respondentů (4,5 % odpovídajících) klesá a 43 respondentů 

(38,7 % dotazujících) si myslí, že je za posledních 5 let stejná. 

 

Otázka č. 16: Chtěli byste v Havířově více bezpečnostních kamer, kvůli kontrole kri-

minality? 

Tato otázka se zabývá názorem občanů, zda by chtěli ve městě Havířov více bezpečnost-

ních kamer kvůli kontrole kriminality. 
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Graf 16 Otázka č. 16 Zdroj [vlastní] 

Z této otázky jsme zjistili, že 99 respondentů (89,2% odpovídajících) je pro zavedení více 

kamer po okolí města Havířov. Zbylých 12 respondentů (10,8 % dotazujících) je proti za-

vedení kamerového systému. 

Otázka č. 17: Jste spokojen/a s novými radary zaznamenávajícími rychlost jízdy vo-

zidla v Havířově? 

Tato otázka zjišťuje, zda jsou obyvatelé spokojeni s novými radary zaznamenávajícími 

rychlost vozidla, které jsou umístěny na dvou místech v centru Havířova. 

 

Graf 17 Otázka č. 17. Zdroj [vlastní] 
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V této otázce odpovědělo 84 respondentů (75,7 % odpovídajících) že jsou s novým kame-

rovým systémem hlídající rychlost jízdy ve městě spokojeni. Zbylých 27 respondentů od-

povědělo, že spokojeni nejsou, což činí 24,3 % všech odpovídajících. 

 

Otázka č. 18: Jaká věková skupina se podle Vás nejčastěji dopouští protiprávního 

jednání?  

Otázka má za úkol zjistit, jaká věková skupina se podle občanů dopouští protiprávního 

jednání.  

 

Graf 18 Obrázek č. 18. Zdroj [vlastní] 

Nejčastěji se podle respondentů dopouští protiprávního jednání věková skupina 19-25 let. 

Odpovědělo tak 57 respondentů (51,4 % odpovídajících). Dále páchají kriminalitu lidé  

ve věku 15-18 let což odpovědělo 39 respondentů (35,1 % odpovídajících). Protiprávního 

jednání se dopouští věková skupina 26-35 let podle 11 respondentů (7,7 % odpovídajících). 

Tři respondenti (2,7 % odpovídajících) odpověděli, že podle nich se dopouští protiprávního 

v největší míře jednání věková skupina 35+ a jeden respondent (0,9 % odpovídajících)  

si myslí, že se v největší míře protiprávního jednání dopouští věková skupina do 15 let. 

 

Otázka č. 19: Domníváte se, že prostředky vynaložené na prevenci kriminality jsou 

vynaloženy účelně nebo neúčelně? 

Otázka má za cíl ukázat mínění obyvatel na vynakládání prostředků prevence kriminality. 
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Graf 19 Otázka č. 19. Zdroj [vlastní] 

Výsledek této otázky nám ukázal, že většina lidí se domnívá, že prostředky vynaložené  

na prevenci kriminality jsou vynaloženy neúčelně. Odpovědělo tak 57 respondentů  

(51,4 %odpovídajících). Přičemž 48,6 % respondentů, tj. 54 osob, si myslí, že jsou vynalo-

ženy účelně. 

 

Otázka č. 20: Čím by se podle Vás měla zabývat prevence kriminality města Havířov? 

Otázka má za úkol zjistit, čím by se podle obyvatel měla zabývat prevence kriminality měs-

ta Havířov. 

 

Graf 20 Otázka č. 20. Zdroj [vlastní] 
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V této otázce byla nejčastější odpověď problém drog a alkoholismu. Odpovědělo tak 40 

respondentů (36 % odpovídajících). Podle 28 respondentů (25,2 % odpovídajících)  

by to měl být vandalismus. Dalších 18 respondentů (16,2 % odpovídajících) si myslí,  

že by to mělo být krádežemi a vykrádáním aut. Pouliční krádeže byly označeny 8 respon-

denty (7,2 % odpovídajících). Stejně tak 8 respondenty (7,2 % odpovídajících) byla ozna-

čena odpověď krádežemi v bytech a domech. Odpověď záškoláctví dětí označili 4 respon-

denti (3,6 % odpovídajících), Nedodržování dopravních předpisů 3 respondenti (2,7 % od-

povídajících) a noční klid označili 2 respondenti (1,8 % odpovídajících). 

 

Otázka č. 21: Domníváte se, že je město Havířov bezpečnější, ve srovnání s jinými 

městy? 

Otázka č. 21 má za cíl zjistit jak občané vnímají bezpečnost města Havířov ve srovnání 

s ostatními městy. 

 

Graf 21 Otázka č. 21. Zdroj [vlastní] 

Většina obyvatel města Havířov bere toto město ve srovnání s jinými jako spíše bezpečněj-

ší. Takto odpovědělo 52 respondentů (46,8 % odpovídajících). Jako spíše nebezpečnější  

ho bere 41 respondentů (36,9 % odpovídajících). Určitě bezpečnější je podle 9 respondentů 

(8,1% odpovídajících) a rozhodně nebezpečnější je podle dalších 9 respondentů (8,1 % 

odpovídajících). 
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7 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŘEŠENÍ A 

NÁVRH OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že by bylo vhodné provést některá opatření, 

aby se zkvalitnila informovanost obyvatel ohledně prevence kriminality a aby se zvýšila 

ochrana obyvatel města Havířov. 

Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, že se obyvatelé města Havířov necítí ve svém městě 

bezpečně. Tuto problematiku by podle dotázaných mohly vyřešit častější pochůzky tamní 

městské policie v problémových částech města a také v obydlí občanů. Pomohlo by také, 

kdyby město více zaměřilo své finance na vytvoření kamerových systémů, které budou 

nepřetržitě nahrávat dění ve městě Havířov, aby se předcházelo páchání kriminality z řad 

nepřizpůsobivých občanů nebo aby sloužily k lepší identifikaci pachatelů. 

V otázce, která se týkala problémových oblastí města Havířov, odpovídali dotazující,  

že za nejproblematičtější oblast považují sociálně vyloučenou lokalitu místní části Šum-

bark. Zde by se tedy měli služebníci městské policie nejvíce zaměřit na častější kontrolu  

a prevenci, aby se zkvalitnila situace v tomto místě. Šumbark je jednou z nejobydlenějších 

částí města, a proto by zde mělo město zaměřit svou pozornost na zkvalitnění prevence 

kriminality. 

Z dotazníku také vyplynulo, že si dotazovaní myslí, že jsou tresty za páchání trestné čin-

nost nedostačující a z toho důvodu také nejsou odstrašující pro lidi páchající protiprávní 

jednání. Zpřísnění trestů by tedy napomohlo odvrácení alespoň některých lidí, aby nejedna-

li protiprávně. 

Za nejrozšířenější druhy trestných činů považují občané města Havířov krádeže a prodeje 

omamných látek. Na otázku, která se zabývala tím, na kterou problematiku by se měla 

městská policie nejvíce zaměřit, odpovídala většina dotázaných, že je to právě distribuce 

drog. Z vlastních zkušeností vím, že se v tomto městě drogy nejčastěji vyskytují na disko-

tékách a na nádražích, jak autobusovém, tak vlakovém. Častější kontroly podezřelých osob 

pohybujících se na těchto místech by napomohlo odstranit tuto problematiku z města Haví-

řov. 

Z výzkumu také vyplynulo, že obyvatelé města Havířov nemají skoro žádné zkušenosti 

s prevencí kriminality. Jen málo osob odpovědělo, že má zkušenost s prevencí a to díky 
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přednáškám ve škole. Město by mohlo vynaložit své prostředky a vytvořit přednášky,  

jak pro dospělé, tak pro děti, kde by zúčastnění mohli spatřit například pomůcky, se který-

mi složky prevence kriminality pracují a jejich provedení v praxi. 

Co se týká otázky, která se zaměřila na věkovou skupinu, která nejvíce páchá kriminalit,  

se velká část lidí shodla na věku 19-25 let. Tento věk je obzvláště problematický, jelikož  

si lidé v tomto věku hledají své místo ve společnosti a snaží se nějak zapadnout. Svoji roli 

by zde mohlo sehrát město a snažit se motivovat občany k poctivé práci a vytváření přízni-

vého pracovního prostředí. Toto řešení, by podle mého názoru mohlo výrazně snížit počet 

kriminálních činů. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla věnovaná současnému stavu prevence kriminality ve městě Havířov. 

Cílem práce bylo analyzovat současný stav v oblasti prevence kriminality pomocí dotazní-

kového šetření, následné zpracování dat a navržení případných změn, které mohou být pří-

nosem pro aktuální stav. Získaná data byla podána v podobě grafů a doplněná komentáři. 

Tento cíl se podařilo naplnit. 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá bezpečnostním systémem České republiky, vy-

mezením pojmů ohledně bezpečnosti a mimořádným událostem, městskou policií a práv-

ními normami, kterými se městská policie musí řídit. Je zde popsána prevence kriminality  

a vypsány městské programy prevence kriminality na rok 2017-2020.  

K získání názoru na současný stav v problematice prevence kriminality bylo použito elek-

tronického dotazníku, který vyplnilo 111 obyvatelů města Havířov. Obsah dotazníku  

pro obyvatelstvo byl zaměřený na mínění obyvatel o aktuální situaci v problematice pre-

vence kriminality. Dotazovaní ochotně spolupracovali a vyplnily všechny zadané otázky. 

Těchto 111 vyplněných dotazníků, bylo zpracováno a vyhodnoceno v praktické části práce. 

Na konci práce byly odvozeny a navrženy doporučení, které mohou zlepšit aktuální stav 

individuální ochrany. 

Hlavním smyslem bakalářské práce bylo zjistit celkový pohled na současný stav v oblasti 

prevence kriminality. Získání názorů na danou problematiku od obyvatelstva bylo stěžejní 

součástí práce. Závěrem lze konstatovat, že vytyčený cíl bakalářské práce byl splněn. 
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