KONCEPCE
PREVENCE KRIMINALITY
KRAJE VYSOČINA
na léta 2017 - 2022

1. Východiska
Koncepce je navržena na základě:
 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2021 schválené
(prodloužené) usnesením vlády ČR č. 652 ze dne 25. června 2020 (dále jen „Strategie“)
 Metodika pro tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality a víceletých
bezpečnostních analýz na úrovni obcí a krajů vydané odborem bezpečnostní politiky a
prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
 Doporučení k tvorbě Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až
2022
 analýza kriminality zpracovaná na základě údajů poskytnutých Krajským ředitelstvím
police kraje Vysočina
 sociodemografická analýza zpracovaná na základě podkladů získaných od Českého
statistického úřadu, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí,
Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, obcí Kraje Vysočina ad.
 institucionální analýza zpracovaná dle podkladů Probační a mediační služby ČR,
odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina, obcí Kraje Vysočina,
nestátních neziskových organizací
 Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu,
kyberkriminalitu a prevenci kriminality provedený v březnu 2016
 stanoviska a doporučení členů pracovní skupiny prevence kriminality jmenované
ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Možné zdroje financování preventivní aktivit:
 státní dotace – Ministerstvo vnitra ČR vynakládá na realizaci projektů prevence
kriminality krajů a obcí každoročně vyčleněno asi 60 mil. Kč, tj. asi 4, 3 mil. Kč na kraj.
Reálný odhad pro Kraj Vysočina vycházející z výše přidělených dotací za léta 2012 až
2015 je asi 2 až 2,5 mil. Kč ročně.


finanční prostředky Kraje Vysočina:
- na podporu preventivních projektů měst a obcí - asi 1,5 mil. Kč (ročně)
- na projekty neziskových organizací, obcí a škol - asi 1,3 mil. Kč (ročně)
- na pokrytí spoluúčasti při realizaci projektu Kraje Vysočina se
státní dotací
- asi 100 tis. Kč (ročně)
- na opatření v oblasti elektronické bezpečnosti a
v oblasti boje proti alkoholismu
- asi 250 tis. Kč (ročně)



finanční prostředky obcí – z rozpočtů obcí jsou hrazeny:
- povinná spoluúčast při čerpání státní i krajské dotace ve výši 10 % celkových nákladů
- výdaje na realizaci vlastních projektů – odhad asi 5 mil. Kč ročně



finanční prostředky neziskových organizací – při hrazení povinné spoluúčasti na
projektech dotovaných Krajem Vysočina (40 %) by se jednalo ročně asi o 1 mil. Kč.
Neziskové organizace se podílejí i na financování projektů dotovaných státem a
obcemi.



zdrojem financování mohou být i regionální operační program a prostředky
z Evropských strukturálních fondů.

2. Stanovení cílů a priorit
Hlavní cíl
 zvyšování bezpečnosti občanů a snižování míry a závažnosti trestné činnosti


omezování příležitostí pro páchání trestné činnosti



při práci s pachateli a potenciálními pachateli trestných činů se zaměřit na
narůstající problém kriminální recidivy, na účinnější resocializaci pachatelů a
prevenci kriminality dětí a mládeže



poskytování pomoci obětem a potenciálním obětem trestné činnosti se zvláštním
zřetelem na skupiny zvlášť zranitelných obětí



efektivní vynakládání finančních prostředků na projekty prevence kriminality.

Specifické cíle








snižovat počet a závažnost trestných činů (zejména ublížení na zdraví) páchaných pod
vlivem alkoholu a jiných toxikománií
zvýšit povědomí občanů, zejména dětí a mládeže, seniorů o nebezpečí spojeném
s využívání informačních a komunikačních technologií
při řešení bezpečnostní situace a prevence kriminality v rizikových (zejména sociálně
vyloučených) lokalitách uplatňovat komplexní přístup založený na spolupráci
odpovědných partnerů a kombinaci opatření cílených na příčiny problémů
zaměřit se na odstraňování příčin vedoucích k páchání trestné činnosti jako je nízká
finanční gramotnost některých skupin obyvatel a s tím často spojené vysoké
zadlužení, boj proti lichvě, nelegálnímu hazardu ad.
reflektovat demografický vývoj a pokračovat v realizaci preventivních aktivit a
poskytování pomoci cílové skupině seniorů
sledovat vývoj v oblasti migrace a jeho vlivu na kriminalitu v kraji, podporovat projekty
zaměřené na předcházení radikalizace a extremismu
rozvíjet úzkou spolupráci všech institucí a subjektů působících v oblasti prevence
kriminality v Kraji Vysočina.

Priority
 snižovat rizika a výskyt protiprávních činností, včetně oslabování rizikových faktorů,
které přispívají k výskytu protiprávního jednání
 podporovat obce a neziskové organizace při realizaci opatření obsažených v Koncepci
prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2022 (dále jen „Koncepce“),
zejména v lokalitách se zvýšeným výskytem trestné činnosti
 omezovat trestnou činnost páchanou recidivisty a trestnou činnost pod vlivem alkoholu
a drog
 usilovat o co nejúčinnější ochranu vybraných skupin uživatelů ICT a hledat možnosti
využívání ICT k realizaci preventivních opatření
 podporovat aktivity směřující k dlouhodobé a systematické práci s pachateli
a potenciálními pachateli trestných činů.

3. Návrh opatření
3.1. V oblasti pomoci obětem a potenciálním obětem trestné činnosti, práce s dětmi a
mládeží
a) zvýšenou pozornost věnovat skupinám zvlášť zranitelných obětí, mezi něž patří
zejména děti, senioři, osoby zdravotně či mentálně hendikepované, oběti domácího
násilí, někteří obyvatelé SVL ad.
b) v úzké spolupráci s příslušnými orgány poskytovat pomoc obětem trestných činů podle
zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů:
 ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR usilovat ve smyslu Strategie o
prosazení systému komplexního a specializovaného poradenství obětem trestných
činů

c)

d)
e)

f)
g)

 podporovat činnost NNO, které se v rámci své činnosti věnují pomoci obětem trestné
činnosti
 motivovat obce Kraje Vysočina k realizaci projektů na pomoc obětem trestných činů
a na práci s potenciálními oběťmi trestných činů
zvláštní pozornost věnovat ovlivňování příslušných hodnotových měřítek zejména dětí
a mládeže – upozorňovat na nebezpečí a podporovat omezování rizikových faktorů,
které ovlivňují životní styl (především kouření u dětí a mládeže, užívání alkoholu a
návykových látek ad.)
usilovat o ochranu dětí a mládeže před mravnostní trestnou činností a před kriminalitou
páchanou prostřednictvím ICT
usilovat o komplexní ochranu seniorů (jako potenciální oběti, jako oběti a jako svědka):
 zejména osaměle žijících především před loupežným přepadením, podvodným
jednání, krádežemi v bytech a rodinných domech a kriminalitou páchanou
prostřednictvím ICT
 před domácím násilím
ochrana žen před násilnou kriminalitou, zejména loupežným přepadením a domácím
násilím. V oblasti domácího násilí podporovat úzkou spolupráci specialistů Policie ČR,
Intervenčního centra, obcí a neziskových organizací
v oblasti ochrany před majetkovou trestnou činností:
 varovat občany před sériovými případy vykrádání rodinných domů, bytů, chat ad.,
před hrozbou majetkových a jiných podvodů. Upozorňovat na možné pachatele,
jejich chování a usilovat o spolupráci při jejich dopadení.
 Informovat občany o možnostech ochrany majetku a zabezpečení domů, bytů a chat

Odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor sociálních věcí, odbor školství, mládeže
a sportu, odbor informatiky
Spolupráce: obce Kraje Vysočina, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Probační a
mediační služba, neziskové organizace
Termín: do 31. 12. 2022
3.2. V oblasti práce s pachateli a potenciálním pachateli trestné činnosti
a) usilovat o snižování podílu recidivistů na celkovém počtu pachatelů a páchání trestné
činnosti:
 pracovat s odsouzenými a jejich rodinami v průběhu výkonu trestu,
 účinně napomáhat odsouzeným po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a
jejich začlenění do společnosti
 podporovat snahu Ministerstva vnitra ČR o zřízení tzv. probačních domů,
poskytujících postpenitenciární péči osobám podmíněně propuštěným z výkonu
trestu
 poskytovat dluhové poradenství a podporu zvyšování finanční gramotnosti osobám
vracejícím se z výkonu trestu a potenciálním pachatelům trestné činnosti
b) podporovat činnost a spolupráci institucí, které se v boji proti domácímu násilí věnují
práci s násilnými osobami (pachatelé násilí páchané na dětech, ženách a seniorech)
c) zajistit soustavné a komplexní působení na děti a mládež, zejména rizikovou skupinu
dětí a mládeže, která se dopouští delikventního chování:
 podporovat preventivní působení v rodinách
 motivovat školy k preventivnímu působení na nezletilé a mladistvé pachatele a
potenciální pachatele zejména násilné trestné činnosti, mravnostní trestné činnosti,
kyberkriminality a ke zvyšování trestní odpovědnosti ad.
 podporovat projekty NNO a obcí zaměřené na práci s rizikovou skupinou dětí a
mládeže, zejména pak dětí a mládeže v sociálně vyloučených lokalitách

 s ohledem na prokázanou souvislost mezi hazardním hráčstvím a zneužíváním
psychoaktivních látek (včetně alkoholu) podporovat zejména školní preventivní
programy
d) ve spolupráci s obcemi a NNO zaměřit pozornost na práci s cílovou skupinou pachatelů
a potenciálních pachatelů ve věku 18 až 30 let – zejména v oblasti hazardního hráčství
a zneužívání návykových látek a alkoholu
e) i nadále podporovat účinnou sociální práci s obyvateli sociálně vyloučených a
rizikových lokalit s důrazem na nezletilé, mladistvé a na výchovu dětí v mladých
rodinách:
 do řešení problémů v SVL a rizikových lokalitách co nejvíce aktivně zapojovat
samotné obyvatele těchto lokalit
 klást důraz na zvyšování finanční gramotnosti obyvatel sociálně vyloučených
lokalit
 usilovat a rozšíření počtu asistentů prevence kriminality (zatím jen Žďár nad
Sázavou a Moravské Budějovice)
 zaměřit se na boj proti lichvě, hazardu, vydírání a zejména proti drogové
kriminalitě ve všech jejich formách (výroba, distribuce a prodej)
f) podporovat projekty a motivovat obce k řešení problematiky bezdomovectví s použitím
ověřených nástrojů (dle výzkumu Ministerstva vnitra ČR jde zejména o depistáže,
poskytování poradenství, spolupráce s pronajímateli bydlení, průběžný monitoring
počtu bezdomovců ad.)
g) průběžně sledovat kriminalitu cizinců a ve spolupráci s Policií ČR, cizineckou policií,
obcemi a NNO realizovat opatření na její omezení. Prostřednictvím zejména obcí a
NNO zajistit, aby měli odpovídající znalost českého jazyka a základní znalost právního
prostředí
h) průběžně sledovat ve spolupráci s Policií ČR vývoj v oblasti extremismu a podle
potřeby přijímat příslušná opatření
i) podporovat budování a činnost středisek výchovné péče, nízkoprahových zařízení
a domů na půli cesty.
Odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor sociálních věcí, odbor školství mládeže
a sportu, odbor informatiky
Spolupráce: obce Kraje Vysočina, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Probační a
mediační služba, neziskové organizace, Intervenční centrum
Termín: 31. 12. 2022
3.3. Omezování rizikových faktorů ovlivňujících páchání trestné činnosti
a)

usilovat o omezení kriminality páchané pod vlivem alkoholu a návykových látek:
 podporovat projekty zaměřené na pomoc občanům ohroženým nadměrným
požíváním alkoholu a návykových látek
 podporovat projekty na pomoc rozvráceným rodinám nebo rodinám, kterým hrozí
rozvrácení v důsledku alkoholismu
 podporovat projekty zaměřené na prevenci užívání alkoholu a NL nezletilými a
mladistvými
 podporovat činnost obecních policií v kraji v oblasti kontroly dodržování ustanovení
zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem
a návykovými látkami
 prostřednictvím obcí, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ad., působit
především na majitele obchodů a zařízení distribuujících a prodávajících alkohol
(supermarkety, vietnamské obchody, restaurace ad.) ve smyslu důsledného
dodržování ustanovení zákona č. 379/2005 Sb., o zákazu podávání alkoholu
nezletilým, mladistvým a podnapilým osobám

 organizovat vzdělávání (výměnu zkušeností) pracovníků odborů sociálních věcí,
NNO, Policie ČR a obecních policií, kteří pracují s osobami ohroženými
zneužíváním alkoholu
b)
omezovat kriminalitu páchanou v důsledku nadměrného zadlužování občanů:
 podporovat projekty obcí, škol a neziskových organizací zaměřené na prevenci
zadlužování a zvyšování finanční gramotnosti
 varovat osoby náchylné k řešení nepříznivé finanční situace domácností
prostřednictvím zadlužování o nebezpečí spojeném se zadlužováním
 ve spolupráci s NNO a školami usilovat o zvyšování finanční gramotnosti občanů
c) za pomoci obcí, neziskových organizací a škol usilovat o omezení hazardního hráčství
zejména u cílové skupiny nezletilí a mladiství
d) mezi narůstající negativní trendy v oblasti kriminality v posledních letech patří přesun
kriminálních aktivit do tzv. virtuálního prostředí tj. do prostředí informačních a
komunikačních technologií (dále jen „ICT“) nebo také informační kriminality či
kyberkriminality. K této problematice schválila rada kraje Strategii elektronické
bezpečnosti Kraje Vysočina na léta 2014 až 2017. Cílem je informování široké
veřejnosti o nebezpečí, které hrozí uživatelům ICT a realizace takových opatření vůči
vymezeným cílovým skupinám, která zajistí dostatečnou informovanost uživatelů o
rizicích a možnostech ochrany před nimi. Mezi priority v této oblasti patří – vzdělávání
v oblasti elektronické bezpečnosti, monitorování, sběr a analýza informací o
bezpečnostních incidentech a trestné činnosti, zvyšování povědomí cílových skupin
(děti a mládež obecně, školní mládež, domácnosti, domácnosti, senioři, drobní a
střední podnikatelé, organizace veřejné správy) o rizicích, nebezpečí a nákladech na
odstranění škod způsobených kyberkriminalitou, podpora drobným a středním
podnikatelům a elektronická bezpečnost subjektů veřejné správy,
e) průběžně sledovat vývoj v oblasti migrace a jejího vlivu na kriminalitu v kraji (z pohledu
pachatelů i obětí trestné činnosti) a v případě potřeby reagovat vhodnými preventivními
aktivitami a projekty
f) v souvislosti s rozvojem nových technologií a možností pachatelů majetkové trestné
činnosti minimalizovat trestnou činnost z oblasti situační prevence:
 motivováním obcí a organizací Kraje Vysočina k ochraně obecního a veřejného
majetku
 podporovat budování a rozšiřování kamerových dohlížecích systémů jako
nejúčinnější formu prevence zejména majetkové a násilné trestné činnosti
 operativně informovat občany o aktuálních hrozbách a možnostech ochrany před
nimi
 podporovat využívání nových technologií k ochraně soukromého a veřejného
majetku (např. forenzní značení jízdních kol apod.)
 podporovat zapojení obcí do projektu Ministerstva vnitra Bezpečná lokalita –
bezpečné bydlení nebo Bezpečná země. Jde o projekt zaměřený na prevenci
zejména majetkové kriminality, který si klade za cíl podporu využívání mechanických
zábranných systémů, zajištění informovanosti občanů o možnostech ochrany
majetku a zvyšování odpovědností občanů za ochranu svého majetku a zdraví.
g) v oblasti zmírnění dopadů nezaměstnanosti na vývoj trestné činnosti věnovat
maximální pozornost zejména zaměstnanosti osob propuštěných z výkonu trestu
odnětí svobody. V této souvislosti hledat cesty k podpoře zaměstnavatelů ochotných
zaměstnávat osoby se záznamem v Rejstříku trestů
h) omezovat příležitosti pro páchání trestných činů spojených s násilným přepadením,
loupežemi a loupežnými přepadeními:
 ve spolupráci se školami řešit technické a organizační zajištění vstupu do budov
škol (bezpečnostní audit školy, čtečky, turnikety apod.) s cílem zamezit vstupu
neoprávněných osob nebo pachatelů trestných činů
 podporovat projekty na osvětlení nebo monitorování rizikových míst

 operativně, zejména prostřednictvím médií, varovat před výskytem případů
loupežných přepadení (např. na čerpacích stanicích)
 informovat o způsobech ochrany a prevence, poskytovat občanům informace
o tom, jak postupovat v případě, že se stanou obětí násilných a loupežných
přepadení
Odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor sociálních věcí, odbor školství, mládeže a
sportu, odbor informatiky
Spolupráce: obce Kraje Vysočina, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Probační a
mediační služba, neziskové organizace
Termín: 31. 12. 2022

4. Rizikové lokality
 ve spolupráci s odborem sociálních věcí a obcemi věnovat maximální pozornost a
průběžně sledovat situaci v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách s tzv.
sociálním bydlením
 ve spolupráci s Policií ČR a obcemi sledovat pohyb cizinců - migrantů a předcházet
vzniku nových sociálně vyloučených lokalit
 lokality s nadprůměrným nápadem trestné činnosti – zejména krajské město
 rizikové lokality, tj. lokality, ve kterých je podle tzv. rizikových kritérií Ministerstva
vnitra ČR (nezaměstnanost, objem vyplacených sociálních dávek závislých na
příjmu, kriminalita) vyšší rizikovost (pravděpodobnost výskytu trestné činnosti) než
je průměr ČR
 lokality v blízkosti dálnice D1.

5. v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj prevence
kriminality na území Kraje Vysočina a plnění opatření
Koncepce:
 koordinační úlohu v systému prevence kriminality v Kraji Vysočina bude plnit
pracovní skupina prevence kriminality jmenovaná ředitelem Krajského úřadu Kraje
Vysočina. Dále bude plnit roli zejména iniciační a informační.
 schvalovat roční programy prevence kriminality Kraje Vysočina, jejichž
prostřednictvím budou naplňována opatření Koncepce a které budou reagovat na
vývoj trestné činnosti v kraji (bezpečnostní analýza a stanovení rizikovosti
jednotlivých území) a na finanční možnosti Kraje Vysočina, obcí a dalších subjektů.
 nechat zpracovat průzkum názorů občanů na kriminalitu a prevenci kriminality
a porovnat výsledky s obdobným průzkumem provedeným v roce 2011 a v roce
2016
 svolávat pravidelné roční porady s neziskovými organizacemi působícími v oblasti
prevence kriminality, seznámit je s Koncepcí (ročními programy) a požádat o
spolupráci při realizaci Koncepce
 pravidelně ročně vyčleňovat finanční prostředky na realizaci opatření v oblasti
prevence kriminality v působnosti Kraje Vysočina a na podporu aktivit obcí (zejména
v kriminalitou nejzatíženějších lokalitách), neziskových organizací, případně firem,
směřujících k naplnění Koncepce nebo ročních programů
 na základě dobrých zkušeností s činností manažerů prevence kriminality obcí
s rozšířenou působností se doporučuje vytvoření podobných postů i na úrovni
pověřených obcí. Vzdělávání manažerů prevence kriminality kraje a obcí bude
zajištěno prostřednictvím odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR

 zajistit převedení dosavadního procesu podávání písemných žádostí obcí a
neziskových organizací o dotace v oblasti prevence kriminality do elektronického
zpracování.
Odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
Spolupráce: pověřené obce
Termín: 31. 12. 2022

6. Způsob vyhodnocování
a)

kontrola plnění opatření obsažených v Koncepci:
 odpovědné odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina (odbor sekretariátu hejtmana,
odbor informatiky, odbor sociálních věcí, odbor školství, mládeže a sportu) –
průběžně
 pracovní skupina prevence kriminality – pololetně sledovat vývoj kriminality v Kraji
Vysočina
 Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina – ročně při projednávání návrhů
programů prevence kriminality na příslušný rok
 Rada Kraje Vysočina a Zastupitelstvo Kraje Vysočina – ročně při schvalování
programů prevence kriminality na příslušný rok
 Rada Kraje Vysočina a Zastupitelstvo Kraje Vysočina - hodnotící zpráva o naplnění
opatření obsažených v Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013
až 2016

b)

stanovení indikátorů úspěšnosti naplnění Koncepce
 porovnáním statistických údajů o kriminalitě na začátku a na konci období platnosti
Koncepce
 porovnáním statistických údajů o přestupcích na začátku a na konci období platnosti
Koncepce
 porovnáním průzkumu veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na
kriminalitu a prevenci kriminality provedeného v roce 2011, v roce 2016 a v roce
2022
 porovnáním kriminality zjištěné v Kraji Vysočina s kriminalitou zjištěnou v rámci ČR
na základě metodiky odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

7. Aktéři a jejich role
a) garantem plnění opatření obsažených v Koncepci, odpovědnost za organizování
spolupráce všech aktérů zapojených do plnění preventivních opatření a za koordinaci
prací ponese odbor sekretariátu hejtmana, do jehož kompetence oblast prevence
kriminality spadá. Konkrétní odpovědnost bude svěřena manažerovi prevence
kriminality – pracovníkovi odboru sekretariátu hejtmana v rámci jeho pracovní
náplně.
b) odpovědnost za plnění opatření obsažených v Koncepci, které souvisí s vymezenou
kompetencí, ponesou další odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina – odbor
informatiky, odbod sociálních věcí, odbor školství mládeže a sportu.
Předkládání zpráv a podkladů o plnění opatření obsažených v Koncepci stanoví
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.
c) hlavním partnerem při realizaci Koncepce a naplňování konkrétních opatření bude
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina. Formy spolupráce, odpovědnost a
vymezení kompetencí budou projednány na úrovni hejtmana Kraje Vysočina a
ředitele Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Půjde zejména o poskytování
údajů
o kriminalitě, zastoupení Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v pracovní

skupině prevence kriminality a odborných pracovních skupinách, poskytování
podkladů pro hodnocení plnění opatření obsažených v Koncepci ad.
d) v souladu se Strategií prevence kriminality České republiky na léta 2017 až 2021 tvoří
města a obce základní úroveň prevence kriminality. Seznámení představitelů měst a
obcí s představami Kraje Vysočina o konkrétním podílu obcí na realizaci Koncepce a
plnění konkrétních opatření, jakož i seznámení s průběhem naplňováním opatření
bude provedeno na pravidelných poradách se starosty a tajemníky obcí.
e) významnou úlohu při realizaci Koncepce bude mít v souladu se Strategií Probační
a mediační služba ČR. Zastoupení v pracovních skupinách a způsoby spolupráce
budou projednány na úrovni ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitele
Probační a mediační služby ČR.
f) důležitým partnerem zejména při naplňování opatření Koncepce z oblasti sociální
prevence se musí stát neziskové organizace Kraje Vysočina působící v oblasti
prevence kriminality. Konkrétní formy spolupráce a zapojení neziskových
organizací do realizace Koncepce budou se zástupci neziskových organizací
projednány na úrovni radního Kraje Vysočina pro neziskový sektor.
g) významným pomocníkem při plnění opatření Koncepce (zejména v oblasti ochrany
majetku a omezování kriminality pod vlivem nadměrného požívání alkoholu) budou
soukromé firmy, majitelé restaurací, barů a obchodů s alkoholem ad. Možnosti
spolupráce budou projednány na úrovni rady Kraje Vysočina a Krajské hospodářské
komory.
h) s hlavním cílem Koncepce a představami o podílu samotných občanů na plnění
opatření budou občané seznámení prostřednictvím krajských novin a dalších médii.

8. Závěr
Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2022 vychází z dostupných
aktuálních analýz a poznatků z realizace Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na
léta 2013 – 2016. Dále vychází ze Strategie a poznatků získaných z vyhodnocení průzkumu
veřejného mínění. Stanovuje pro další období cíle, priority a konkrétní opatření, která by
měla přispět k tomu, aby se i nadále Kraj Vysočina řadil mezi kraje s nejnižší kriminalitou,
a aby se obyvatelé cítili bezpečně.
Nezbytným předpokladem pro naplnění cílů Koncepce je zajištění dostatečného a
stabilního financování systému prevence kriminality a jednotlivých dílčích aktivit a projektů
jak z rozpočtu Kraje Vysočina, tak prostřednictvím obecních rozpočtů, případně s přispěním
dalších subjektů působících v oblasti prevence kriminality.
Úspěšné naplňování cílů Koncepce a následných ročních programů by mělo přispět k
dalšímu snižování výskytu kriminality i kriminogenních faktorů, k větší ochraně obětí
trestných činů, efektivnější práci s pachateli trestných činů a k minimalizaci negativních
dopadů možných nepředvídatelných událostí, které v oblasti bezpečnosti a veřejného
pořádku mohou nastat a jimž nebude možné zcela zabránit

