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Úvod
Předkládaný Koncepční plán byl vypracován v souladu s klíčovou aktivitou č. 06 – Tvorba
Koncepčního plánu prevence kriminality projektu Prevence kriminality v Budišově nad
Budišovkou, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008921.
Prevence kriminality, coby pojem, obsahuje veškeré dostupné nástroje a opatření použitelné ke
snížení rizika výskytu trestných činů a přestupků, stejně tak i jejich škodlivých důsledků pro
jednotlivce a celou společnost, či její výsek, kterým může být obec. Preventivní aktivity se tedy
obracejí ke kořenům nežádoucích jevů, jimž zabraňují bujet a snaží se o to, aby tyto jevy
nenašly v místě úrodnou půdu a vůbec nezakořenily.
Takovými aktivitami mohou být aktivity na podporu občanského života v obci, na podporu
sousedských vztahů, na podporu důvěryhodnosti policie, aktivity volnočasové a zájmové,
aktivity kulturní a multikulturní, fungující veřejné a sociální služby, ale i opatření dohledu.
V plánu jsou definovány hlavní priority v oblasti prevence kriminality na období let 2020–2022
rozvedené do konkrétních cílů a opatření.
Pro město Budišov nad Budišovkou z tohoto plánu vychází úkol realizovat v rámci svého území
preventivní politiku, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality a zajišťovat finanční
podporu aktivitám v rámci prevence kriminality. PPK je nezbytným dokumentem k předkládání
žádostí nejen o státní účelové dotace MV ČR.
Plán deklaruje svůj „otevřený“ charakter, je tedy možné jej průběžně aktualizovat podle
momentální situace a potřeb. Plnění plánu bude monitorovat a evaluovat Komise prevence
kriminality města Budišov nad Budišovkou.
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Kriminalita
Přestupková činnost a kriminalita je spojována především s mladou generací nebo obecně
obyvateli bydlícími na konkrétních adresách. Jde především o přestupky proti občanskému
soužití, případně napadení a majetková trestní činnost.
V lokalitě se vyskytuje zneužívání návykových látek. Osoby závislé na návykových látkách
mohou využívat služeb terénních pracovníků působících ve Vítkově.

V teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky Vítkov je z níže uvedené tabulky
zřejmé, že průměrný nápad za poslední 3 roky se pohybuje v průměru kolem 21 trestných činů
ročně, kdy v horizontu 3 let jde o mírný pokles. Nápad má tendenci kolísat v rámci jednotlivých
roků.

Rok

Nápad TČ

Objasněno

Procenta
objasněnosti

2016

231

154

67

2017

235

170

72

2018

196

129

66

Skladba kriminality
Z přehledu skladby kriminality vyplívá, že největší podíl na nápadu trestné činnosti má
dlouhodobě majetková trestná činnost (viz. Příloha č.1), což nijak nevybočuje
z celorepublikového průměru a trendu.
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Městská policie
Městská policie v Budišově nad Budišovkou zejména:
•

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

•

dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití

•

přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

•

odhaluje přestupky a jiné správní delikty

•

upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných
právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě

•

provádí odchyt volně pobíhajících psů

•

spolupracuje s PČR – oznamování podezření ze spáchání trestných činů

•

provádí preventivní a osvětovou činnost – přednášky ve školách

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších
úkolů působí také v obcích Horní a Dolní Guntramovice, Podlesí, Staré Oldřůvky a okolí
Kružberské přehrady.
4

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
Při tvorbě koncepce byly zmapovány aktuální právní dokumenty vydané obcí v samostatné či
přenesené působnosti, které obsahově souvisí s řešeným tématem, tedy s oblastí veřejného
pořádku a občanského soužití.
Jedním z cílů tohoto dokumentu je vyhodnotit účelnost a efektivitu těchto norem a v rámci
následné revize navrhnout případné změny nebo doplnění.

Seznam aktuálních obecně závazných vyhlášek:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Obecně závazná vyhláška č.1/2010
kterou se doplňuje OZV č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
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o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 1/1996
o veřejném pořádku

Sociálně vyloučené lokality
Momentální fundovaný odhad Romů v Budišově se pohybuje okolo 150–200 osob (6,9 % z
celkového počtu obyvatelstva města), ovšem jakákoliv přesná čísla nejsou vzhledem k velké
migraci a nepřehlednosti situace v soukromých ubytovacích zařízeních dostupná.
V Budišově je identifikováno cca 12 adres/objektů, jejichž počet však narůstá v souvislosti s
rozvojem ubytovacích kapacit soukromých vlastníků. Domy se nacházejí v různých, většinou
centrálních, částech města (i když ne zcela výhradně) a kritérium prostorové vyloučenosti se
zde neuplatňuje. Všechny domy jsou v relativní blízkosti ke všem přítomným službám, úřadům
a obchodům a jejich obyvatelé tak mají možnost (na základě kritéria fyzické dostupnosti)
využívat zázemí města.
Vzájemné soužití majority a romské menšiny je poznamenáno oboustrannou nedůvěrou a
stereotypními představami o „těch druhých“, navzdory většinově dlouhodobě usedlé romské
populaci a všeobecné vzájemné známosti (ze škol, zaměstnání atd.). Zhoršování vztahů lze
zaznamenat v souvislosti s dospívající mladou generací, u které se kumulují negativní
indikátory (vedoucí v důsledku k sociálnímu vyloučení) jako je nedokončené vzdělání,
nezaměstnanost, vysoká porodnost v nízkém věku, drobná majetková kriminalita a obecné
nerespektování rodičovských a jiných autorit.
V roce 2016 v Budišově působili pracovníci programu Romact která se zaměřovala na sociálně
vyloučené lokality a jejich obyvatele. V sociálně vyloučených lokalitách vznikl tzv. CAG
Budišov, v jehož rámci obyvatelé SVL zpracovali Akční plán lokality, provedli drobné opravy
domů v sociálně vyloučených lokalitách21 a realizovali několik akcí se zapojením veřejnosti.
Zástupci Romact a CAG Budišov se rovněž zúčastnili jednání pracovních skupin Lokálního
partnerství.
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Dluhová problematika
V lokálním kontextu je obtížné sledovat kategorii zadlužení jako zřetelného indikátoru
sociálního znevýhodnění a vyloučení především proto, že reálné počty dlužníků nejsou
dostupné, či související informace kolidují se zákonem o ochraně osobních údajů. Jediným
zdrojem informací je tak Insolvenční rejstřík, který registruje pouze specifickou část dlužníků
majících stálý příjem (podmínkou je schopnost uhradit v pěti letech minimálně 30% výše
dluhu). Z analýzy struktury dluhů osob vedených v procesu osobního oddlužení je možné udělat
si určitou představu o rozsahu místní zadluženosti, ovšem pouze orientačně a v omezené míře.
Dluhy registrované především u nebankovních společností nejsou nikde veřejně dostupné a
představují podstatný, důvodně lze předpokládat, že dokonce většinový podíl na celkovém
zadlužení místních obyvatel. Alespoň však lze tímto srovnáním zasadit dostupná data do širšího
kontextu lokálního zadlužení (když pomineme naprosté extrémy, jakým je případ muže z
Budišova nad Budišovkou, ročník ’68, s registrovaným dluhem 21 267 942,- Kč (!).
Zadluženost je kategorií, v jejímž rámci se setkávají velice rozdílné skupiny lidí – od těch
majících relativně drobný dluh za nájemné, služby, či odpady u města, který však v jejich
napjatém rozpočtu může znamenat problém hrozící přerůst do nezvladatelných rozměrů,
především skrze hrazení splátek (pohledávek) dalšími půjčkami s vysokými úrokovými
sazbami. Další skupinou dlužníků jsou tací, kteří dluží jedné či více bankovním nebo
nebankovním společnostem (nebo např. pojišťovně, telefonnímu operátorovi, poskytovateli
energií), a jejichž dluh vznikl například z potřeby uhradit neočekávaný výdaj. Větší dluh byl
pak nashromážděný za delší období. Nakonec jsou ti, kteří např. mají stálý příjem z HPP, ale
sjednávají si jednu půjčku za druhou, načež dlužnou částku u pár desítek věřitelů řeší
vyhlášením osobního bankrotu. Je zřejmé, že se poslední zmíněná kategorie nemusí protínat s
předchozími, když lidé bez stálého příjmu nemohou žádat o osobní oddlužení. Pro potřeby
mapování sociálního znevýhodnění a vyloučení je tedy vhodnější zaměřit se na dlužníky vůči
městu, tedy především ty bydlící momentálně v podnájmu v městských bytech a ty, u kterých
se setkává kromě zadluženosti i více jiných indikátorů sociálního
znevýhodnění (např. dlouhodobá nezaměstnanost, pobírání dávek hmotné nouze, minoritní
etnicita, nejistota bydlení atd.).
Dluhy, které registruje město, jsou podle institucionálních aktérů ve většině zapříčiněny
„lehkovážností a nezodpovědností lidí, kteří nedovedou hospodařit s penězi,“ sjednávají si
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nesplatitelné úvěry a chybí jim elementární ekonomická představivost a rozvaha. Největšími
dlužníky vůči městu nejsou v obou případech Romové (sic!), ale příslušníci majority. Z toho
lze vyvozovat, že nutně nemusí jít o sociálně znevýhodněné spoluobčany (nebo alespoň ne o ty
stereotypně vykreslované, jako znevýhodnění) ale o ty spadající do pomyslné třetí kategorie
dlužníků, sjednávajících si sériově spotřebitelské úvěry, dlouhodobě nesplácející své
pohledávky, či osoby nacházející se ve finanční tísni v důsledku podnikání, změny životní
situace, ztráty zaměstnání apod. Druhou komplementární perspektivou je tedy rozšíření
kategorie sociálního znevýhodnění, skrze kritérium zadluženosti, i na příslušníky majority, kteří
se do dluhové pasti mohli dostat z odlišných příčin. Vztah mezi zadlužeností a sociálním
vyloučením tedy není přímý – být zadlužený nutně neznamená být sociálně vyloučený a
naopak, jinak řečeno, skutečnost dluhu dále nedefinuje, nebo jiným způsobem automaticky
nekvalifikuje dlužníky mezi sociálně vyloučené.
Také v Budišově se problematika dluhů dotýká všech skupin obyvatelstva. Počet obyvatel v
exekuci je vyšší než ve Vítkově a dosahuje 13,88 %, přičemž průměr za Českou republiku je
7,9 %. Dlužníci mají možnost navštěvovat dluhovou poradnu ve Vítkově.
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Sociální dávky
V Budišově se velkou měrou na počtu příjemců dávek podílejí obyvatelé ubytoven a
soukromých bytů specifických pronajímatelů – minimálně na 4 adresách. Zbytek tvoří
obyvatelé městských bytových domů a soukromých objektů, které však město jako
„problémové“ nevnímá.

Nezaměstnanost
Nezaměstnanost včetně kategorie dlouhodobé nezaměstnanosti (nad 12 měsíců v evidenci ÚP
ČR) jsou na Vítkovsku stabilně vysoké napříč všemi demografickými skupinami. Statistiky za
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tento region jsou stabilně vyšší nejen v rámci srovnání Moravskoslezského kraje, ale i v
porovnání se zbytkem republiky.
Zda se na tomto stavu více podepisuje periferní poloha regionu, transformace struktury velkých
a středních zaměstnavatelů, trend odlivu mladých a více vzdělaných obyvatel do okolních
center, nebo specifická skladba obyvatel je věcí názoru a předmětem častých polemik během
rozhovorů. Rizikově se v této kategorii objevují především lidé nad 50 let, cizinci a etnické
menšiny, lidé s hendikepem/se sníženou pracovní schopností nebo ženy po mateřské dovolené.
Škála zaměstnavatelů a nabídka práce (resp. druh poptávané práce) dosud není natolik pestrá,
aby umožnila uplatnění i specifickým skupinám uchazečů vyžadujícím více individuální přístup
(zkrácený úvazek, flexibilní pracovní doba, specifické pracovní pomůcky atd.), jejichž vyhlídka
na nalezení zaměstnání je relativně malá, přesto se situace, tak jako v celé ČR, zlepšuje.
V kontextu sociálního znevýhodnění jde většinou o lidi s ukončeným základním, maximálně s
vyučením. Profese, kde se mohou nejčastěji setkat s poptávkou po odpovídající pracovní síle,
se nacházejí kromě sektoru služeb u velkých místních zaměstnavatelů (Conrop a.s.; Linaset a.s.;
Melecky a.s.) nebo v provozech za hranicemi regionu (Ostrava, Hranice na Moravě). Často
zmiňovaná neochota k práci, obvykle spojovaná s mladými lidmi, Romy a lidmi na hranici
sociálního vyloučení, může být zapříčiněna kauzalitou jednotlivých aspektů, jejich
socioekonomického postavení. Žádné, nízké, nebo nedokončené základní či učňovské vzdělání
zapříčiňuje slabé ekonomické kompetence a omezenou perspektivu, jejichž výsledkem (a jistě
se na tom podílí celá řada dalších faktorů) je sériové zadlužení a z něho vyplývající pohledávky,
které nejsou dlužníci reálně schopni nikdy splatit. Dochází tak k demotivaci k docházení do
oficiálního zaměstnání, které navíc často není schopné pokrýt základní náklady domácnosti.
Možnost získat lepší, než minimálně placenou práci je v dané situaci a u této skupiny uchazečů
relativně malá a konečný rozdíl ve výši příjmu – i bez započítávání dlužních splátek – oproti
setrvávání na dávkách HN není nikterak motivující.
V tomto nastavení je maximálně demotivující pro uchazeče o práci stav, kdy v mnoha reálných
situacích vychází suma dávek HN a dalších příspěvků SSP často výhodněji než čistý příjem z
dosažitelného zaměstnání na HPP po odečtení všech nákladů. Výši odpočtů z oficiálního příjmu
dále podstatně navyšují automaticky strhávané exekuce a doplatky za dřívější dluhy za služby,
což ve výsledku může činit z legálního pracovního poměru finančně nevýhodnou volbu. V
celkové perspektivě hrají roli i další faktory, jako je dostupnost pracovních pozic či perspektivní
stabilita pracovního poměru.
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Rizikové CS
Z průzkumu realizovaného v rámci projektu vyplívá, že neohroženější CS jsou senioři a
mládež.

Mládež
Celkové počty nezletilých a mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou obtížně
odhadnutelné, neboť nejsou cíleně evidovány. V Budišově nad Budišovkou se registrují pouze
příbuzenské vztahy mezi nájemníky.
Určitá část mládeže žije v sociálním vyloučení, tedy v nepodnětném prostředí, a je ve zvýšené
míře ohrožena různými druhy patologií. Většina z nich končí s formálním vzděláváním po
absolvování základní školy, často se poté octnou v evidenci úřadu práce a marně shánějí stálé
zaměstnání. Nedostatek pracovních příležitostí pociťují právě zejména mladí lidé a
nekvalifikovaní. Živi jsou ze sociálních dávek a občasných přivýdělků. Některé mladé ženy
jsou na mateřské dovolené. Čím dál více mladých se potýká s nějakou formou závislosti, často
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na tvrdých drogách, gamblerství, mnoho jich je zadluženo, objevuje se mezi nimi lichva a
drobná kriminalita.
Pro tuto cílovou skupinu chybí v Budišově příležitosti ke kulturnímu i sportovnímu vyžití,
prostor, kde by se mohli neformálně scházet. Bariérou bývá organizovaný charakter těchto
volnočasových aktivit, někdy cenová či časová dostupnost.

Senioři
Vysoká míra ohrožení trestnou činností (zejména domácí násilí – fyzické i psychické), vysoká
míra ohrožení nekalými praktikami (prezentační akce, telefonické nabídky služeb a zboží).
Senioři jsou často oběťmi vandalství (hlavně ti co bydlí sami) - rozbíjení oken, plotů apod.
Nedostatečná finanční gramotnost některých seniorů, stávají se často obětí tzv. šmejdů, kteří
v rámci podomního prodeje nabízejí sjednání služeb či prodej zboží za nevýhodných podmínek.

Institucionální analýza
Institucionální analýza poskytuje informace o existenci a působnosti institucí působících v
oblasti prevence kriminality na území města Budišov nad Budišovkou a získává tak přehled o
aktivitách orgánů státní správy, nestátních neziskových organizací a dalších subjektů
působících na poli prevence kriminality. Institucionální analýza nabízí přehled služeb a
institucí, které reagují na specifické psychosociální, zdravotní a kulturně-sociální handicapy
určitých skupin obyvatel regionu a vytipování aktivit, které vedou ke zlepšení bezpečnostní
situace v obci i jejím okolí.

Subjekt samosprávy:
Město Budišov nad Budišovkou – vedení a zastupitelstvo.
Nejdůležitější subjekt, dohlíží, řeší, intervenuje, hodnotí a připravuje většinu opatření a
nástrojů, které slouží k omezení kriminality, a hlavně k jejímu předcházení. Obec má aktivní
webové stránky, na kterých pravidelně zveřejňuje všechny důležité události v obci.
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Obec se formou pořádání volnočasových akcí věnuje dětem a mládeži a hledá řešení problému
nedostatečného vyžití starších dětí a dospívajících. Podporuje participaci obyvatel na dění
v obci.
Zastupitelstvem obce byla ustanovena osoba zodpovědná za oblast prevence kriminality –
manažer projektu prevence kriminality, a v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální
začleňování vznikla pracovní skupina, která se zabývá i touto problematikou.

Subjekty státní správy:
Sociální oblast, za kterou je zodpovědný odbor sociálních věcí města Vítkov, který poskytuje
dvě základní služby:

Sociálně-právní ochrana dětí
Ochrana práv dětí, která je základem agendy sociálně-právní ochrany dětí, je široký pojem
zahrnující velké množství opatření, jejichž cílem je zdravý fyzický a psychosociální vývoj
dítěte. V rámci této agendy odbor sociálních věcí řeší složité rozvodové spory o děti, úpravy
styku rodičů s dětmi, náhradní rodinnou péči, výchovné problémy dětí, patologie v rodině apod.
Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem o blaho dítěte

Sociální práce na úrovni městského úřadu
Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či
komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v přirozeném
prostředí. Sociální práce se dále zaměřuje na tvorbu příznivých společenských podmínek a to
tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. Podporuje sociální změnu, řešení problémů v
mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha.
Zasahuje tam, kde se lidé dostávají do konfliktu se svým sociálním prostředím.
Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské spravedlnosti a solidarity.
Základním cílem metod sociální práce na obecním úřadu je zajištění, respektive podpora
„sociálního fungování“ klienta (jednotlivce, skupiny či komunity) v životě obce. Základní rolí
sociálních pracovníků je udržet rovnováhu ve vztahu klient a jeho prostředí (obec). Intervence
sociálního pracovníka při porušení rovnováhy může směřovat jak ke změně u klienta, tak i ke
změně života v obci (např. změna sociálního prostředí).
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Úřad práce ČR
•

poskytuje informace o trhu práce a všech aktivitách

•

realizuje rekvalifikační kurzy

•

spolupracuje s obcí v rámci veřejně prospěšných prací

Školy a školská zařízení
•

Základní škola Budišov nad Budišovkou

•

Mateřská škola Budišov nad Budišovkou

•

Dětský domov Budišov nad Budišovkou

•

Středisko volného času Budišov nad Budišovkou

Sociální oblast
•

Charita Odry

•

Domov Letokruhy

•

Farní úřad

•

Agentura pro sociální začleňování

Bezpečnost
•

Policie ČR

•

Městská policie

•

Probační a mediační služba
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Priority a návrh řešení
Cíle v oblasti bezpečnosti a prevenci kriminality
•

Snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel,
eliminace dopadů trestných činů na oběti,

•

Dlouhodobá a komplexní osvěta v oblasti prevence kriminality se zřetelem na
specifikované cílové skupiny

•

Snížení rizikového chování i dostupnosti drog spojených s různými typy závislostí

•

Zlepšení v oblasti finanční gramotnosti a snížení míry zadlužení

•

Snížení počtu nezaměstnaných, především dlouhodobě

•

Rozšíření oblasti volnočasových aktivit

Navržená opatření
• Asistent prevence kriminality – osvědčený nástroj v oblasti prevence kriminality,
který může významnou měrou přispět k naplnění stanovených cílů. Pozice APK je již
v současné době ve městě úspěšně realizována.
•

Domovník – preventista – tato pozice je již také v obci realizována, dosavadní
výsledky nasvědčují tomu, že podobně jako APK přispívají domovníci k naplnění
stanovených cílů.

•

Letáky, nálepky, přednášky, semináře, kurz – aktivity, které naplní cil dlouhodobé a
komplexní osvěty v oblasti prevence kriminality se zřetelem na specifikované cílové
skupiny, jakož i zvýšení pocitu bezpečí

•

Osvětlení – rozšíření v okrajových částech obce, jelikož z dotazníkového šetření
vyplynula potřeba obyvatel, tuto problematiku řešit. Necítí se v těchto lokalitách
bezpečně, vzhledem k tomu, že se jedná o prvek situační prevence, je i zde možnost
čerpat prostředky z programu MVČR

•

Kamerový systém (rozšíření a obnova) – prvek situační prevence. Realizace tohoto
projektu má za cíl snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků a zvýšení pocitu
bezpečí obyvatel, eliminace dopadů trestných činů na oběti
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•

Tábory či jiné pobytové akce – osvědčená aktivita z oblasti sociální prevence. Cílem
této aktivity je především prevence rizikového chování.

•

Workout hřiště, víceúčelové hřiště – opatření, které má za cíl řešit především
problémy v oblasti sociálně patologických jevů spojené s mládeží.

•

Syntetické značení jízdních kol – osvědčená aktivita, která má především zamezit
krádežím jízdních kol, koloběžek apod.

•

Vybavení klubovny pro děti a mládež – podpora volnočasových aktivit jako
prostředek k řešení projevů sociálně patologických jevů dětí a mládeže.

•

Kariérní poradenství – aktivita zaměřená nejen na podporu při získávání zaměstnání,
ale i na podporu při získávání kvalifikace.

•

Dluhová poradna – rozšíření stávajících služeb poskytovaných dluhovou poradnou ve
Vítkově

•

Programy finanční gramotnosti

15
Finanční zabezpečení Programu prevence kriminality
Finanční prostředky na zajištění všech aktivit by měly pocházet současně z několika zdrojů:
•

vlastní finanční prostředky z rozpočtu obce

•

Evropské strukturální fondy

•

účelové dotace z Ministerstva vnitra

•

spolupráce s podnikatelskými subjekty

•

ostatní finanční zdroje-dobrovolná práce občanů
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Závěr
Při tvorbě této koncepce byly využity výstupy ze setkání se zástupci institucí, jednotlivých
cílových skupin, závěry analýzy pocitu bezpečí a statistické údaje z oblasti kriminality,
zadluženost, zaměstnanosti a sociální podpory.
Snahou zpracovatele bylo reagovat při stanovení cílů a opatření na výše uvedené tak, aby
budoucí realizace těchto aktivit co nejefektivněji přispěla ke zlepšení situace v daném tématu.
Primárním cílem je postupovat v oblasti prevence kriminality systémově a pokračovat
v nastavené komunikaci s veřejností i při následné revizi tohoto dokumentu.

Příloha: statistické údaje Policie ČR
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