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Úvod  

  

 Statutární město Karlovy Vary bylo vždy v oblasti prevence kriminality velmi aktivní. Od 1996 
se každoročně zapojuje do dotačního programu vyhlašovaného Ministerstvem vnitra ČR a 
zároveň vyvíjí řadu dalších preventivních činností a opatření, která financuje převážně ze 
svých zdrojů. Vedení města si vždy uvědomovalo, že zajištění bezpečnosti je jednou 
z hlavních priorit, kterou občané očekávají od orgánů veřejné správy. Vzhledem k tomu, že 
jsou Karlovy Vary centrem lázeňství a cestovního ruchu, je i z ekonomického hlediska pro 
město důležité zajistit jeho bezpečnost.  

 Koncepce prevence kriminality Statutárního města Karlovy Vary 2017 – 2020 vychází 
ze Strategie prevence kriminality České republiky na období 2016 – 2020 a navazuje na 
předchozí lokální dokument Koncepce prevence kriminality Statutárního města Karlovy Vary 
platný pro období 2013 – 2016. Staví převážně na již vybudovaném a osvědčeném systému 
spolupráce státní správy, samosprávy a neziskového sektoru, využívá fungujících aktivit a 
opatření v podobě projektů, které se osvědčily, např. rozšiřování a modernizace Městského 
kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS), Asistenti prevence kriminality (dále jen 
APK), Senior akademie nebo programu primární sociální prevence Městské policie Karlovy 
Vary, který je určen školským zařízením. Zároveň pohlíží na kriminalitu, jako na dynamický 
jev, který se stále mění a vyvíjí, a je nutné na něj rychle a včas reagovat.  

 

1. Hlavní cíle m ěsta v oblasti prevence kriminality 

 Stanovené cíle jsou v souladu s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice 
na léta 2016 – 2020 a navazují na předešlé strategické dokumenty ČR a Karlovarského 
kraje. Od roku 2009 vytváří město vlastní koncepční materiál, který slouží jako podklad pro 
plánování a realizaci konkrétních preventivních aktivit a projektů.  

 Hlavním cílem nové koncepce je udržet trend soustav ného poklesu nápadu trestné 
činnosti a nadále posilovat pocit bezpe čí občanů ve městě.  

Koncep ční cíle 

• Rozvíjet vytvořený systém preventivních aktivit zainteresovaných subjektů. Posilovat 
spolupráci mezi organizacemi státní správy a samosprávy s neziskovým sektorem 

• Účelně využívat moderních technologií  
•  Vytvářet projekty směřované na nejrizikovější skupiny obyvatel – potencionální oběti 

i pachatele trestné činnosti  
• Pokračovat v cílené preventivní práci sociálního vyloučení  - bezdomovci, sociálně 

vyloučené lokality (projekty APK, nízkoprahová zařízení, terénní programy) 
• Připravit se na nové hrozby  - migrace, kyberkriminalita 
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2. Obyvatelstvo 

 Karlovy Vary jsou statutárním a zároveň krajským městem. Město je rozčleněno na 15 
částí o celkové rozloze 5.909 ha. Tradičně je město spjato především s lázeňstvím a 
cestovním ruchem.  

 Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s úbytkem obyvatel, který je způsobený zejména 
migrací do jiných regionů a center osídlení (Praha), přičemž největší pokles je 
zaznamenán právě v Karlových Varech. Dalším nepříznivým jevem je výrazné a 
zrychlující se demografické stárnutí. Počet seniorů starších 65 let je ve srovnání s krajem 
i ČR nadprůměrný. To vyvolává tlak na dlouhodobé plánování a řešení situace 
prostřednictvím (nejen) sociální a bytové politiky. Vzdělanostní úroveň je ve srovnání s 
ČR podprůměrná, zvyšování úrovně vzdělanosti probíhá pomalejším tempem. Sílící je 
trend odchodu mladých talentovaných obyvatel za studiem mimo region. Problematikou 
udržení obyvatelstva v regionu je proto nutné se aktivně zabývat (zatraktivnění prostředí 
a životních podmínek). 
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Vývoj stavu obyvatel ve m ěstě Karlovy Vary 

POU Karlovy Vary - 41031 

ORP Karlovy Vary - 4103 

    
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Stav obyvatel k 1.7. 51 303  50 690  50 373  50 042  49 848  49 510  

v tom: muži 24 508  24 294  24 133  23 988  23 976  23 808  

ženy 26 795  26 396  26 240  26 054  25 872  25 702  

Stav obyvatel k 31.12. 51 115  50 594  50 172  49 864  49 781  49 326  

v tom ve věku:   0 - 14 6 251  6 311  6 327  6 319  6 352  6 329  

15 - 64 35 848  34 850  34 074  33 442  32 967  32 233  

65 + 9 016  9 433  9 771  10 103  10 462  10 764  

Průměrný věk 43,1  43,6  43,9  44,1  44,4  44,6  

Index stáří (65+ / 0 -14 v %) 144,2  149,5  154,4  159,9  164,7  170,1  

muži 24 424  24 251  24 035  23 947  23 953  23 714  

v tom ve věku:   0 - 14 3 154  3 188  3 189  3 161  3 169  3 138  

15 - 64 17 725  17 300  16 917  16 691  16 521  16 184  

65 + 3 545  3 763  3 929  4 095  4 263  4 392  

ženy 26 691  26 343  26 137  25 917  25 828  25 612  

v tom ve věku:   0 - 14 3 097  3 123  3 138  3 158  3 183  3 191  

15 - 64 18 123  17 550  17 157  16 751  16 446  16 049  

65 + 5 471  5 670  5 842  6 008  6 199  6 372  

Sňatky 224  209  233  212  204  200  

v tom podle rodinného stavu snoubenců:             

ženich svobodný 145  142  143  146  128  124  

rozvedený 77  64  87  62  70  72  

ovdovělý 2  3  3  4  6  4  

nevěsta svobodná 154  149  159  136  127  131  

rozvedená 68  59  73  73  73  68  

ovdovělá 2  1  1  3  4  1  

oba svobodní 126  126  120  121  105  109  

Sňatky na 1 000 obyvatel 4,4  4,1  4,6  4,2  4,1  4,0  

Sňatky podle bydliště 
nevěsty 

 
216  209  219  228  223  214  

Rozvody 181  135  144  136  135  119  

z toho:  s nezletilými dětmi 85  67  68  58  61  52  

Rozvody na 1 000 obyvatel 3,5  2,7  2,9  2,7  2,7  2,4  

Rozvody na 100 sňatků 80,8  64,6  61,8  64,2  66,2  59,5  

Živě narození 
 

479  441  426  394  420  379  

v tom: muži 244  243  205  208  219  190  

ženy 235  198  221  186  201  189  

v tom podle věku matky:             

     - 19 16  8  14  14  11  8  

20 - 24 55  68  51  59  61  32  

25 - 29 139  123  127  107  115  92  

30 - 34 185  161  153  120  129  147  

35 - 39 74  71  77  82  89  74  

40 +  10  10  4  12  15  26  

v tom podle rodinného stavu matky:             

 svobodné 202  202  171  176  182  162  

vdané 244  207  218  180  201  174  

rozvedené 32  31  35  37  37  42  

ovdovělé 1  1  2  1  -  1  

mimo manželství celkem 235  234  208  214  219  205  

v % z živě narozených    49,1  53,1  48,8  54,3  52,1  54,1  
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Živě narození na 1 000 obyvatel 9,3  8,7  8,5  7,9  8,4  7,7  

Potraty 
 

201  186  174  149  134  126  

v tom podle druhu:             

samovolný 57  53  54  38  42  27  

UPT1) - miniinterrupce 90  85  75  67  59  59  

UPT1) - jiné legální 45  42  40  42  29  36  

ostatní vč. EUG2)   9  6  5  2  4  4  

Na 100 narozených:             

potraty celkem 41,8  42,1  40,8  37,8  31,8  33,2  
umělá přerušení 
těhotenství 28,1  28,7  27,0  27,7  20,9  25,0  

Zemřelí 
 

566  551  557  524  549  575  

v tom: muži 288  279  257  264  264  285  

ženy 278  272  300  260  285  290  

v tom ve věku:   0 - 14 3  1  -  3  2  2  

15 - 64 135  118  105  104  110  103  

65 + 428  432  452  417  437  470  

Zemřelí na 1 000 obyvatel 11,0  10,9  11,1  10,5  11,0  11,6  

z toho podle příčiny úmrtí:             

novotvary (C00 - D48) 152  174  142  152  128  152  

nemoci oběhové soustavy (I00 - I99) 254  224  267  222  237  213  

nemoci dýchací soustavy (J00 - J99) 24  20  19  29  28  29  

nemoci trávicí soustavy (K00 - K93) 40  16  21  26  23  30  

vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 
(V01 - Y98) 52  36  38  27  48  38  

z toho sebevraždy (X60 - X84) 8  7  13  6  12  11  

Přistěhovalí 
 

1 369  1 183  1 252  1 432  1 522  1 249  

v tom: muži 659  574  602  727  763  573  

ženy 710  609  650  705  759  676  

v tom ve věku:   0 - 14 273  246  259  293  307  288  

15 - 64 1 045  882  916  1 074  1 139  888  

65 + 51  55  77  65  76  73  

Přistěhovalí na 1 000 obyvatel 26,7  23,3  24,9  28,6  30,5  25,2  

Vystěhovalí 
 

1 487  1 361  1 543  1 610  1 476  1 508  

v tom: muži 772  675  766  759  712  717  

ženy 715  686  777  851  764  791  

v tom ve věku:   0 - 14 256  284  295  299  314  308  

15 - 64 1 132  993  1 112  1 204  1 061  1 073  

65 + 99  84  136  107  101  127  

Vystěhovalí na 1 000 obyvatel 29,0  26,8  30,6  32,2  29,6  30,5  

Přírůstek st ěhováním -118  -178  -291  -178  46  -259  

v tom: muži -113  -101  -164  -32  51  -144  

ženy -5  -77  -127  -146  -5  -115  

v tom ve věku:   0 - 14 17  -38  -36  -6  -7  -20  

15 - 64 -87  -111  -196  -130  78  -185  

65 + -48  -29  -59  -42  -25  -54  

Přírůstek: celkový -205  -288  -422  -308  -83  -455  

 
přirozený -87  -110  -131  -130  -129  -196  

 
stěhováním -118  -178  -291  -178  46  -259  

Přírůstek na 1 000 obyvatel:             

 
celkový -4,0  -5,7  -8,4  -6,2  -1,7  -9,2  

 
přirozený -1,7  -2,2  -2,6  -2,6  -2,6  -4,0  
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stěhováním -2,3  -3,5  -5,8  -3,6  0,9  -5,2  

 1) umělé přerušení  těhotenství 
2) EUG = mimoděložní  těhotenství 

Zdroj: ČSÚ 

 
3. TRH PRÁCE A NEZAMĚSTNANOST  
 
3.1 Trh práce 
 
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo ve věku 15 – 65 let tvoří v ČR 48,7%. V Karlových Varech 
je to mírně podprůměrný ukazatel 47,3 %, což je zapříčiněno odchodem mladých lidí z města 
do jiných lépe prosperujících oblastí ČR, nebo do zahraničí. 
  
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 
Území                                   Počet obyvatel   Ekonomicky aktivní            Podíl (%)  
Karlovy Vary  48 639  23 006  47,3  
Karlovarský kraj  301 726  142 716  47,3  
Česká republika  10 436 560  5 080 573  48,7  
Zdroj: ČSÚ 

Od roku 2015 vstupuje kvůli demografickému vývoji na trh práce méně osob, než z něj 
odchází. V pětiletých obdobích 2015 – 2019 a 2020 – 2024 bude tato změna cca 3000 osob, 
tedy cca 600 osob ročně. Demografický vývoj je v Karlovarském kraji dlouhodobě záporný 
(lidí ubývá). Nezmění-li se tento trend, může to mít negativní důsledky na schopnost 
zaměstnavatelů nalézt kvalifikované zaměstnance.  

V Karlových Varech a okolí se nachází 22 velkých zaměstnavatelů (nad 250 zaměstnanců). 
Nenacházejí se zde však žádné podniky, ve kterých by pracovalo více než 2 000 
zaměstnanců. Největším zaměstnavatelem je společnost WITTE Nejdek spol. s r.o. 
zabývající se výrobou autozámků a komponentů pro automobilový průmysl. Druhým 
nejvýznamnějším zaměstnavatelem je Karlovarská krajská nemocnice a.s., která poskytuje 
ústavní zdravotní péči. Společnost provozuje dvě nemocnice, v Chebu a v Karlových Varech. 
Tradiční výrobou porcelánu se dnes zabývá Thun 1794 a.s., která funguje v nedaleké Nové 
Roli. Dalšími významnými zaměstnavateli jsou velké lázeňské hotely, které zajišťují lázeňské 
a ubytovací služby.  

Nejvíce zaměstnanců pracuje v odvětví zpracovatelského průmyslu. Soustavně klesá počet 
pracujících v zemědělství a v těžebním průmyslu. Naopak se zvyšuje počet zaměstnaných v 
odvětví velkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidel, profesní, vědecké a 
technické činnosti, veřejná správa a obrana. Díky turismu a lázeňství nachází řada lidí 
uplatnění ve službách spojených s cestovním ruchem. Karlovarský kraj je po Praze druhým 
nejvíce navštěvovaným krajem ČR a město Karlovy Vary je na třetím místě, po Praze a 
Brnu. Lázeňství a cestovní ruch jsou potenciálem pro rozvoj ekonomiky a zaměstnanosti 
v regionu. 

3.2 Nezaměstnanost 
 
Vývoj míry nezaměstnanosti v Karlovarském kraji se dlouhodobě pohybuje pod 
celorepublikovým průměrem. Vlivem ekonomické krize v roce 2008 výrazně poklesl počet 
nabízených volných pracovních pozic, čímž došlo k nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání. 
V posledních letech došlo k mírnému oživení ekonomiky a poklesu míry nezaměstnanosti. V 
okrese Karlovy Vary se míra nezaměstnanosti zvýšila ze 7,6 % v roce 2006 na 8,8 % v roce 
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2013, kdy nastal vrchol hospodářské krize. V roce 2015 se ukazatel podílu nezaměstnaných 
osob ve městě pohybuje kolem 7,4 %. Podle Úřadu práce – kontaktního pracoviště Karlovy 
Vary – je trvalý problém s dlouhodobou nezaměstnaností, nedostatkem vhodných 
pracovních míst a umisťováním znevýhodněných skupin obyvatelstva – absolventi, matky s 
dětmi, handicapované osoby, osoby ohrožené sociálním vyloučením, cizinci.  
 
Podle „Zprávy o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2014 a strategie APZ 
pro rok 2015“ jsou za hlavní faktory negativně ovlivňující nezaměstnanost v regionu 
považovány:  
 profesní nesoulad mezi nabídkou a poptávkou volných pracovních míst;  
 nízká vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání;  
 nedostatek volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením;  
 vazba evidence na výplatu sociálních dávek a pojištění (účelové evidence na úřadu 
práce);  
 vyšší podíl společensky nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva v regionu;  
 nízká mzdová úroveň regionu ve srovnání s ostatními regiony ČR.  
 
Problém nezaměstnanosti se týká vybraných problémových skupin, které jsou hůře 
umístitelné do nového zaměstnání než ostatní uchazeči, jedná se o:  
 uchazeče s nízkým vzděláním a odbornou kvalifikací a uchazeči s nízkou flexibilitou na 
trhu práce;  
 uchazeči pečující o děti do 15 let věku;  
 uchazeči dlouhodobě nezaměstnaní (v evidenci déle než 6 měsíců);  
 uchazeči starší 55 let věku.  
 
Přestože v okrese KV převažují krátkodobě nezaměstnaní (22,5 %) do 3 měsíců, což je dáno 
sezónností lázeňských a turistických služeb, v celkovém hodnocení je dlouhodobá 
nezaměstnanost ve srovnání s průměrem ČR výrazně nadprůměrná (s největšími rozdíly u 
uchazečů v délce evidence nad 24 měsíců). 
 

Okres 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cheb 6,3 5,6 4,9 4,4 7,1 7,6 7,2 6,7 7,5 6,8 5,5 
Karlovy Vary 7,8 7,6 6,2 5,3 7,6 8,4 8,1 7,8 8,8 8,5 7,4 
Sokolov 9,4 8,7 7,3 6,0 8,5 9,4 9,5 9,5 10,7 10,3 9,0 

Karlovarský kraj 7,8 7,3 6,1 5,2 7,7 8,5 8,2 8,0 9,0 8,5 7,3 
Zdroj: integrovaný portál mpsv 
 

4. Občanské vybavení ve řejné infrastruktury 

 Kvalitu lidských zdrojů ve městě výrazným způsobem ovlivňuje úroveň vzdělání. V Karlových 
Varech se nachází stupně vzdělání od mateřského po středoškolské. Vysokoškolská 
zařízení mají bohužel nízké zastoupení. Především tu absentuje veřejná vysoká škola 
s vazbou na lázeňství. 

 Stejně jako školství jsou v rámci celého regionu do města Karlovy Vary lokalizovány také 
zdravotní a sociální služby a další občanská vybavenost. Problémem je absence některých 
sociálních služeb a jejich kapacita.  
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4.1 Školství a výchova  

 Problematika lidských zdrojů je velkým tématem. Nejen město, ale i celý kraj zaostává za 
zbytkem republiky. Z tohoto důvodu je nutné posílit vzdělanostní infrastrukturu a 
modernizovat vybavení školských zařízení. Zvyšování kompetencí žáků a sjednocení potřeb 
trhu práce (místních zaměstnavatelů) s místními školami je hlavním cílem v oblasti 
vzdělávání. V Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2014–2020 je v rámci 
specifických cílů zmíněna potřeba rozvíjet spolupráci mezi firmami a školami a mezi firmami 
a studenty s cílem zajistit do budoucna dostatek odpovídajících kvalifikovaných lidských 
zdrojů pro rozvoj podniků v Karlovarském kraji.  

Mateřské školy  

 Ve městě Karlovy Vary jsou v provozu 2 veřejné mateřské školy, které mají 17 odloučených 
pracovišť, dále Soukromá mateřská škola Benedikt s.r.o. a Mateřská škola Moudré hraní, 
o.p.s. Celková kapacita mateřských škol v Karlových Varech činí přibližně 1 500 míst. Kromě 
obecné přípravy dětí pro život jsou některé školy specializovány zaměřením na estetickou 
výchovu, tělesnou výchovu, vztah k přírodě a prostředí či výtvarné činnosti. Ve městě 
Karlovy Vary se v současné době nevyskytuje problém s kapacitou mateřských škol. Město 
má ve vlastnictví dvě bývalá školská zařízení, která nyní slouží jako rezerva pro případ 
krajního řešení, demografická prognóza však předpovídá další snižování porodnosti a úbytek 
narozených dětí, což se promítne také do snižujícího se počtu dětí v mateřských školách.  

Základní školy  

 Ve městě Karlovy Vary funguje 15 základních škol z toho jsou tři speciální. Celková kapacita 
škol je 6 250 míst. Na základě srovnávacích studií je prokázáno, že školy v Karlovarském 
kraji mají, v porovnání s ostatními kraji, problém s dostatečným počtem kvalifikovaných 
učitelů, což má vliv na úroveň výuky. Také vybavení škol je v mnoha případech zastaralé a 
nemoderní.  

Střední školy  

 Většina středoškolských zařízení v regionu je soustředěna do města Karlovy Vary, zde se 
nachází 9 středních škol, 3 odborná učiliště a 3 vyšší odborné školy. Střední školy mají 
podobný problém s kvalifikovanými kantory jako základní školy a zároveň střední školství 
nedostatečně reaguje na potřeby trhu práce. V místních firmách chybí nedostatek 
vzdělaných absolventů středních škol, zejména v technických a učňovských oborech.  

Vysoké školy  

 V Karlových Varech se nenachází žádná veřejná vysoká škola. Od roku 2000 fungovala ve 
městě Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (VŠKV), která ukončila svoji činnost k 31. 8. 2016. 
Od 1. 9. 2016 ji nahradila Vysoká škola finanční a správní, z. ú.. 

 Dále v Karlových Varech působí pobočka České zemědělské univerzity v Praze – Fakulta 
životního prostředí.  

 Vzdělanostní úroveň obyvatel v regionu neřeší žádný koncepční materiál zaměřený na oblast 
školství a vzdělávání, pouze na krajské úrovni je zpracován Dlouhodobý záměr vzdělávání 
Karlovarského kraje. 
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4.2 Zdravotnictví 

 Podle Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014–2020 je jedním ze stěžejních 
cílů zajistit dostupnou kvalitní zdravotní péči na celém území kraje. Dalším cílem je 
zvyšování odborné úrovně zdravotnického personálu a podpora zdravého životního stylu. 
V současné době jde především o zvyšování kvality poskytování stávajících služeb a 
zavádění služeb nových.  

 Nejdůležitějším zdravotnickým zařízením je nemocnice v Karlových Varech, kterou provozuje 
společnost Karlovarská krajská nemocnice a.s., jejímž zřizovatelem je Karlovarský kraj. Ve 
městě se dále nachází Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZS KK). 
Letecká záchranná služba v Karlovarském kraji není, tyto služby zajišťují záchranáři z Plzně 
nebo Ústí nad Labem.  

 Vzhledem k tomu, že jsou Karlovy Vary lázeňským městem, nachází se zde množství 
specifických zařízení a služeb. Jedná se zejména o lázeňské léčebny a další lázeňská 
zařízení, kterých se zde nachází 39. V Karlových Varech se léčí nemoci trávicího ústrojí a 
poruchy metabolismu. Karlovy Vary jsou největší a druhé nejstarší lázně na území České 
republiky s prameny termálních minerálních vod, které slouží především k pitným kúrám. 
Jedná se o lázeňské město světového významu.  

 Rozvoj zdravotnictví má velký potenciál ve vazbě na poskytování tradičních lázeňských 
léčebných služeb, podpořený rozvojem vědecko-výzkumných aktivit, vývoje a inovačních 
přístupů v lázeňství.  

Obec Počet zdravotnických za řízení  

Karlovy Vary  363  

 

4.3 Sociální služby 
 
V Karlových Varech je poskytováno 42 sociálních služeb. Jejich potřebnost a význam 
roste ve spojitosti se stárnutím obyvatelstva. Ve městě se nachází 1 Dům pro seniory 
s kapacitou 21 lůžek a 5 Domů s pečovatelskou službou s  celkovým počtem lůžek 239, 
což se již nyní jeví jako nedostačující.  Zároveň roste i poptávka po dalších typech 
sociálních služeb.  
 
Počty jednotlivých druh ů sociálních služeb :   Karlovy Vary  

azylové domy  2  
denní stacioná ře  1  
domovy pro seniory  1  
domy na p ůl cesty  1  
interven ční centra  1  
krizová pomoc  1  
nízkoprahová  zařízení pro d ěti a mládež  1  
odborné sociální poradenství  7  
osobní asistence  3  
podpora samostatného bydlení  1  
raná pé če  0  
sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi  5  
sociáln ě terapeutické dílny  2  
telefonická krizová pomoc  1  
terénní programy  4  
tlumo čnické služby  0  
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centra denních služeb  0  
domovy pro osoby se zdravotním postižením  0  
domovy se zvláštním režimem  0  
chrán ěné bydlení  0  
kontaktní centra  1  
nízkoprahová denní centra  1  
noclehárny  1  
odleh čovací služby  0  
pečovatelská služba  4  
průvodcovské a p ředčitatelské služby  0  
služby následné pé če  0  
sociáln ě aktiviza ční služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením  

1  

sociální rehabilitace  1  
terapeutické komunity  0  
tísňová pé če  1  
týdenní stacioná ře  1  
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, 2015 

 Z dostupných zdrojů1 vyplývá, že nabídka sociálních služeb ve městě je omezená nebo zcela 
chybí. Patří mezi ně domovy se zvláštním režimem: noclehárny, azylové domy, 
nízkoprahová denní centra, domy na půl cesty, intervenční a komunitní centra, chráněná 
bydlení, terapeutické komunity, pracoviště rané péče a služby následné péče. Výrazná je 
absence terénních služeb, které budou vzhledem k demografickému vývoji hrát stále 
důležitější roli v dostupnosti sociálních služeb cílovým skupinám obyvatel. Z terénních služeb 
zde působí služby osobní asistence, pečovatelská služba, předčitatelská a průvodcovská 
služba, apod. Další rozvoj terénních sociálních služeb může přispět k řešení problematiky 
nedostatečné kapacity. Na krajské úrovni je v této oblasti stěžejní Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb na období 2014–2017.  

Sociáln ě vylou čené obyvatelstvo  

 Alarmující zjištění vyplývá ze závěrečné zprávy Analýzy sociálně vyloučených lokalit (Gabal, 
2015), kdy bylo zjištěno, že se na území města Karlovy Vary nachází 7 sociálně vyloučených 
lokalit.  Zároveň v Karlovarském kraji došlo k jejich největšímu nárůstu ve srovnání s rokem 
2006 (z 18 na 61 lokalit, tzn. o téměř 3,5x více, což je největší nárůst v ČR). Nárůst obyvatel 
ohrožených sociálním vyloučením je způsobován zejména vysokou mírou (dlouhodobé) 
nezaměstnanosti v kraji způsobenou převážně zánikem dělnických profesí.  

 Na území města Karlovy Vary se však nejedná výhradně o romské lokality, ale spíše o 
sociálně vyloučené objekty – ubytovny (v majetku města i soukromé), kde žijí sociálně slabí 
občané, jako například ženy samoživitelky, dlouhodobě nezaměstnaní, staří a handicapovaní 
lidé. V posledních letech narůstá počet lidí bezpřístřeší, kteří se stahují do největšího 
krajského města, coby zdroje obživy, kterou si zajišťují žebrotou a drobnou majetkovou 
kriminalitou. Velkým problémem lidí bez domova jsou závislosti a nechuť změnit svoji životní 
situaci. Dalším negativním jevem jsou stále četnější případy projevů agrese těchto lidí na 
veřejnosti a absolutní nerespektování jakýchkoliv společenských norem. Problematika 
bezdomovectví se již řeší na krajské úrovni, neboť podobná situace je ve všech větších 
městech v regionu. Za tímto účelem vznikla pracovní skupina pod záštitou náměstka 
hejtmana Karlovarského kraje, která iniciovala vypsání soutěže na zpracování Studie 
bezdomovectví v Karlovarském kraji. Na podkladě výsledků studie by měla vznikat následná 
opatření. 

                                                           
1
 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary, 2015 



 

11 

 

 V návaznosti na nárůst počtu sociálně vyloučených obyvatel, hrozí, že dojde ke snižování 
životní úrovně obyvatel, Markantně se zvyšuje počet příjemců sociálních dávek, příspěvků 
na živobytí a doplatků na bydlení (viz grafy níže). 

Rok 
Počet 

nezaměstnaných 
Dávky hmotné nouze Dávky SSP 

2012 (k 31. 12. 2012) 4.932 20.791 98.422 

2013 (k 30. 11. 2013) 5.422 25.667 87.573 

2014 (k 30. 11. 2014) 5.006 28.049 87.954 

2015 (k 30.12. 2015) 4.476 29.036 93.006 

    Zdroj: ÚP Karlovy Vary, 2016 

 

4.4 KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS  

 Karlovy Vary poskytují největší nabídku volnočasových aktivit v celém kraji. Nachází se zde 
množství parků, lázeňských kolonád, stezek pro pěší i pro cyklisty. Veřejná zeleň má 
v lázeňském městě vysoký podíl a to zejména díky lázeňským lesům. 

 V Karlových Varech se nachází 11 muzeí a 1 galerie, městské divadlo, hvězdárna, dostihové 
závodiště, 2 golfová hřiště, multifunkční sportovní centrum KV Arena. Dále je provozováno 
Bazénové centrum Karlovy Vary, Krytý bazén – Alžbětiny lázně, menší či větší bazény jsou v 
lázeňských hotelových komplexech. Mezi venkovní volnočasové areály patří: Meandr Ohře, 
rekreační areál Rolava s in-line dráhou, koupalištěm a dalším vybavením pro volný čas, 
Přírodní lanové centrum Linhart, nebo Skatepark v Bohaticích.  

 Nejznámějšími profesionální sportovní kluby jsou: klub ledního hokeje HC Energie Karlovy 
Vary, Basketbalový klub LOKOMOTIVA Karlovy Vary a volejbalový klub VK Karlovarsko, 
který hraje volejbalovou extraligu mužů. Ve městě funguje řada sportovních klubů, které mají 
širokou členskou základnu z řad dětí a mládeže např. AK Triatlet Karlovy Vary, TJ Slovan 
Karlovy Vary. Ve městě se dále nachází soukromá fitness centra, posilovny a další subjekty 
nabízející sportovní vyžití. Nejvýznamnějšími sportovními událostmi roku jsou: Mattoni 
1/2Maraton Karlovy Vary, AM bike maraton a Citytriatlon.  

 Kulturní oblast ve městě reprezentuje Činohra Karlovarského městského divadla, Divadlo 
Husovka,  Klub Paderewski a Divadelní studio D3. Ve městě fungují umělecké agentury a 
spolky, amatérské divadelní soubory, filmový klub a soubory lidové kultury. Místo zde mají 
také umělecké galerie a muzea – Galerie umění, Městská galerie, Galerie supermarket WC, 
Karlovarské muzeum apod.  

 Město Karlovy Vary je známé pořádáním hudebních festivalů a koncertů – např. koncerty 
Karlovarského symfonického orchestru, Dvořákův karlovarský podzim, folklórní festival, 
Mezinárodní jazzový festival nebo mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka. 
Nejvýznamnější kulturní akcí je Mezinárodní filmový festival. 

4.5 Veřejná správa 

Statutární město Karlovy Vary je správním centrem Karlovarského kraje. Sídlí zde instituce, 
které mají regionální význam. Nachází se zde řada správních úřadů nebo jejich poboček. 
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Jedná se např. o Agenturu pro zemědělství a venkov, Celní úřad, Český telekomunikační 
úřad, Exekutorský úřad, Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální úřad pro Karlovarský 
kraj, Krajskou hygienickou stanici, Krajskou pobočku Úřadu práce, Krajské středisko 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Krajský pozemkový úřad, Krajskou správu Českého 
statistického úřadu, Krajskou veterinární správu, Matriční úřad, Obecní živnostenský úřad, 
Okresní soud, Okresní státní zastupitelství apod.  
V Karlových Varech sídlí také Krajský úřad Karlovarského kraje. 
Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) jsou vymezeny ve vyhlášce 
ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část 
okresu. V některých případech je dokonce totožný s územím okresu. Karlovy Vary je obec s 
rozšířenou působností představující nový typ obcí vykonávající státní správu v přenesené 
působnosti.  

 
 

5. Bezpečnostní analýza 
 
Demografický a ekonomický vývoj v Karlovarském kraji není příznivý, dokazuje to vysoký 
podíl nezaměstnanosti, počet vyplacených sociálních dávek a nárůst sociálně vyloučených 
lokalit, což výrazným způsobem ovlivňuje rizikovost. Dlouhodobě zaujímá Karlovarský kraj 
podle indexu nezaměstnanosti a počtu vyplacených sociálních dávek 3. místo v republice. 
Přesto podle indexu kriminality v roce 2014 a 2015 zaujímá Karlovarský kraj až 8. místo.  

Index kriminality okres ů, 2015 

OKRES + pořadí v 
republikovém průměru KRAJ Počet 

obyvatel kriminalita 

Index 
kriminality 

(idx 
10 000) 

234,8 ø ČR 
 

18 Karlovy Vary KvK 116 471 2 478 212,8   
27 Cheb KvK 91 630 1 769 193,1   
47 Sokolov KvK 89 766 1 490 166,0   
 

Karlovy Vary vykazují v Karlovarském kraji nejvyšší index kriminality, což je pro většinu 
velkých krajských měst typické. Přesto se index drží pod celorepublikovým průměrem.  

Bezpečnostní analýza města Karlovy Vary je zpracována na podkladě statistik poskytnutých 
Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje a Městskou policií Karlovy Vary. 
 
Policie České republiky  je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České 
národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost 
osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly 
podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí 
zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí 
právního řádu České republiky. 

  
Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary 
s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských 
ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují 
s územními obvody 14 krajů České republiky. V Karlovarském kraji se nachází 3 územní 
odbory – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb. Územní odbor Karlovy Vary se dále člení na 12 
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obvodních oddělení, dopravní inspektorát a oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní 
materiál. Územní členění Policie ČR není totožné s územním členěním základních 
samosprávných celků. O reálném stavu kriminality na území města Karlovy Vary nejlépe 
vypovídají statistiky dvou obvodních oddělení: Karlovy Vary – město a Karlovy Vary – 
Rybáře.  
 
Obecní/m ěstská policie  je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo 
obecně závaznou vyhláškou. Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci 
působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní 
zákon.  
Obecní policie spolupracuje s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních 
samosprávných celků.  
 
  
5.1 Bezpečnostní analýza P ČR 

Statistika kriminality v Karlovarském kraji 2 

Podle informací Krajského ředitelství Karlovarského kraje dosahuje objasněnost na 
Karlovarsku v roce 2016 téměř 70 procent.    

 

Za první pololetí roku 2016 evidují policisté Krajského ředitelství Karlovarského kraje 2 570 
trestných činů. Oproti předešlému období je to o 588 skutků méně než za stejné období roku 
2015. Policisté se s objasněností 69,73% řadí na první příčku v celorepublikovém srovnání. 

 

                                                           
2
 Zdroj: www.policie.cz, 2016 
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Násilná trestná činnost  

V prvním pololetí došlo v Karlovarském kraji k 201 trestným činům, s objasněností 88,56% 
případů (ve stejném období loňského roku došlo k 293 násilným trestným činům s 
objasněností 78,84%. Z celkového počtu se v 97 případech dopustil skutku recidivista. 
Celkově policisté pro spáchání násilného trestného činu trestně stíhají 221 osob. Nejčastěji 
policisté řešili úmyslné ublížení na zdraví (61), porušování domovní svobody (46) a 
nebezpečné vyhrožování (34). 

Kriminalisté vyšetřovali 4 případy zvlášť závažného zločinu vraždy, přičemž 3 případy ve 
stádiu pokusu a 1 případ vraždy dokonané. 

Mravnostní trestná činnost  

I u mravnostních trestných činů kriminalisté zaznamenali oproti loňskému roku pokles. V 
prvním pololetí kriminalisté prošetřovali 34 trestných činů, s objasněností 76,47%. Nejčastěji 
řešili pohlavní zneužívání a znásilnění, kde se jim podařilo objasnit více jak 82% těchto 
případů. 

Majetková trestná činnost  

V oblasti majetkové trestné činnosti bylo zjištěno 1 149 trestných činů s objasněností 
47,08%. U krádeží vloupáním zaznamenali kriminalisté pokles o 51 skutků, u krádeží 
prostých pokles o 162 skutků a u ostatních majetkových trestných činů naopak nárůst o 35 
skutků. 

Hospodá řská trestná činnost  

V první polovině letošního roku došlo k 308 hospodářským trestným činům. Objasnit se 
policistům do současné doby podařilo 75,32% (vloni došlo 468 hospodářským trestným 
činům s objasněností 69,23%). Celkem kriminalisté zahájili trestní stíhání 300 osob, z nichž 
81 byli recidivisté a v 92 případech se jednalo o ženy. Z hospodářských trestných činů patří 
mezi nejčastěji spáchané činy podvod (67), úvěrový podvod (59), neoprávněné držení 
platebního prostředku (45) a pojistný podvod (28). 

Ostatní kriminalita  

Celkem policisté zaevidovali 440 skutků, z nich objasnili 89,09% (v loňském roce evidovali 
492 skutků). Trestně stíhali celkem 423 osob, z toho 227 recidivistů. Mezi nejčastější trestné 
činy patří maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (192), výtržnictví (97) a nedovolená 
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (73). 

Kriminalisté v oblasti drogové problematiky odhalili celkem za první pololetí 11 pěstíren 
konopí a 2 varny OPL. Zajistili necelých 7 kilogramů látky Metamfetamin, téměř 25 kilogramů 
sušiny Cannabis, více jak 4 000 rostlin Cannabis, 2 000 tablet anabolických steroidů a 35 
kilogramů látky Kokain. 

Kriminalita (p řečiny i zlo činy) ve m ěstě Karlovy Vary (obvodní odd ělení Karlovy Vary – 
město a obvodní odd ělení Karlovy Vary – Rybá ře) 

Rok Celkem   Násilná  Mravnostní  Majetková  

2013 1788 89 13 1079 
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2014 1464 105 6 861 

2015 1328 119 11 693 

 

Jak je patrno z tabulky, kriminalita v Karlových Varech má v posledních letech sestupnou 
tendenci. To je velmi pozitivní ukazatel, za kterým stojí především práce policistů a strážníků, 
kteří spolupracují na základě Koordinační dohody uzavřené mezi Statutárním městem 
Karlovy Vary a Policií ČR. Nicméně je třeba si uvědomit, že značná část kriminality se 
přesouvá z reálného prostředí do kyberprostoru, kde působí významnou měrou latentně. To 
je příklad i drogové problematiky, kdy se distribuce postupně přesouvá z ulice na internet. Ve 
virtuálním světě dochází k reálným trestným činům, jako jsou podvody, vydírání, krádeže, ale 
i mravnostní trestné činy. Policie ČR reaguje zakládáním speciálních oddělení zaměřených 
na rozkrývání kyberkriminality. Od začátku roku 2016 funguje takové oddělení i v rámci 
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. 

Pachatelé trestné činnosti - Územní odbor Karlovy Vary k 10/2013, 10/2014, 10/2015                                                                                                   

         Kritéria  2013 2014 2015 

Celkový po čet pachatel ů 1970 1468 2137 

Recidivisté  1203 869 742 

Nezletilí (1 – 15 let)  17 19 16 

Mladiství (15 – 18 let)  55 38 27 

 

Statistiky pachatelů vykazují nárůst v celkovém počtu, ale pokles v kategorie nezletilých do 
15 let i snížení podílu mladistvých. Pozitivní je výrazný pokles ve skupině recidivistů.   

 Oběti trestné činnosti - Územní odbor Karlovy Vary10/2013, 10/2014 a 10/2015                                                                                    

Kritéria  2013 2014 2015 

Nezletilí poškození (1 -15 let)  69 57 56 

Mladiství poškození (15 –18 
let) 

49 36 32 

Poškození 18 – 60 let  1790 1454 1180 

Poškození nad 60 let  518 392 298 

 

Také v roli obětí ve všech věkových slupinách došlo k poklesu ve srovnání s rokem 2013 a 
2014. Nejrizikovější skupinou jsou osoby starší 60 let, které tvoří téměř 20% z celkového 
počtu obětí. 
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Přestupky  počet obyvatel 

 

přestupky – absolutní p očet 

druh 2015 

změna 

proti 
roku 
2014 

rok 
2013 

rok 

2014 

 

rok 

2015 

změna 

14-15 

Index 
za 
rok 
2014 

Index 
za rok 
2015 

změna 

14-15 

(index
) 

Proti ve řejnému 
pořádku 

49.781 -83 317 331 296 35 66,4 59,5 6,9 

Proti ob čanskému 
soužití 

49.781 -83 1.644 1.720 673 1.047 345 135,2 209,8 

Proti majetku  49.781 -83 4.533 3.776 1.570 2.206 757 315,4 441,6 

na úseku ochrany 
před alkohol. a 
jinými toxi. 

49.781 -83 558 657 193 464 331 38,8 292,2 

CELKEM 49.781 -83 7.052 6.484 2.732 568 1.300 548,8 751,2 

 

Pokles byl zaznamenán také v případě celkového počtu přestupků. Snížil se podíl přestupků 
proti majetku, proti veřejnému pořádku, občanskému soužití i na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Nejvyšší počet přestupků je zaznamenán na úseku 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, který není uveden s ohledem    

 
 
 

5.2 Činnost M ěstské policie Karlovy Vary                                     
 
Místní záležitosti veřejného pořádku zajišťuje od roku 1992 v Karlových Varech městská 
policie. Její nezastupitelná role se projevuje zejména v centrální části statutárního města, ale 
také v okrajových lokalitách. Důraz je kladen především na přímý výkon služby v ulicích 
města. Přestože je stěžejním úkolem strážníků zajistit veřejný pořádek, řeší strážníci z 93% 
problémy dopravy. Následující statistika uvádí celkový počet událostí za sledované období, 
ve kterém je uveden přehled činností strážníků od běžných kontrol, přes asistence, zjištění 
závad, až po skladbu řešených přestupků. Z grafu o způsobu řešení přestupků je patrné, že 
88% porušení zákona jsou strážníci schopni vyřešit okamžitě, ať již domluvou nebo uložením 
blokové pokuty na místě, a pouze 12% přestupků je postupováno dále k dořešení. Tím je 
značně unížena administrativní zátěž, a také okamžité řešení přestupku působí s velkým 
výchovným efektem.  
 



 

17 

 

 
 
Ve Strategickém plánu rozvoje Statutárního města Karlovy Vary jsou cíle pro oblast 
prevence kriminality a zvyšování pocitu bezpečí občanů pro MP uvedeny pod opatřením 3.1. 
Všechny tyto požadavky jsou postupně naplňovány. 

CÍL 2015-17  SPLNĚN  DŮVOD  
Fyzická integrace 
operačních st ředisek HZS 
KK a MP KV  

NE Absence smlouvy mezi m ěstem a 
krajem umož ňující sdílení optiky  

POZNÁMKA: Projekt je v realizaci. Smlouva s HZS KK a MP KV je podepsána, v roce 2017 dojde k integraci. 
MP KV a HZS jsou v permanentním kontaktu. 
CÍL 2013-16  SPLNĚN  DŮVOD  
Asistent prevence kriminality III.  ANO  
POZNÁMKA: projekt financován z MVČR, posléze z EU je na základě žádosti MP od roku 2016 
spolufinancován Úřadem práce Karlovy Vary.  
CÍL 2010-16  SPLNĚN  DŮVOD  
Senior akademie  ANO  
POZNÁMKA: Dlouholetý projekt věnovaný seniorům má již své stále místo v činnosti i rozpočtu MP a je 
podporován všemi orgány města.  
CÍL 2015-16  SPLNĚN  DŮVOD  
Bezpečná škola  ANO  
POZNÁMKA: V souběhu s modernizací MKDS dochází k zapojování školských zařízení do projektu. Městská 
policie KV a i PČR tak může sledovat aktuální dění před školou. Rovněž došlo k instalaci mobilních 
nouzových tlačítek na 6 základních školách. Projekt byl rozšířen o další segment a tím byl nácvik postupů 
v krizové situaci „Aktivní střelec ve škole“ pod vedením specialisty. Určen byl strážníkům, pedagogům a 
žákům. 
CÍL 2015  SPLNĚN  DŮVOD  
Informa ční systém MP  ANO  
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POZNÁMKA: od října 2015 byl spuštěn zkušební provoz nového informačního systému a proběhlo školení 
strážníků. Ostrý provoz byl zahájen 1.1.2016. Na jaře 2016 byla spuštěna mobilní aplikace.  
CÍL 2015  SPLNĚN  DŮVOD  
On-line vozidlová kamera  ANO Delší poptávka vhodného za řízení  
POZNÁMKA: Zrealizováno a připravuje se kompletní pokrytí přímého výkonu. 

CÍL 2015-16  SPLNĚN  DŮVOD  
Modernizace MKDS  ANO  
POZNÁMKA: Modernizace je kompletní, byla realizována i druhá etapa. 
 
CÍL 2015  SPLNĚN  DŮVOD  
Rozšíření MKDS - Vítězná ulice  ANO  
POZNÁMKA: Investice byla realizována za dotační podpory MVČR a zároveň došlo na základě poptávky 
vedení města k rozšíření MKDS do Dvořákovy ulice ve Staré Roli.  
CÍL 2016  SPLNĚN  DŮVOD  
Rozšíření MKDS  
POZNÁMKA: Rozšíření MKDS na Růžový vrch a do Dvorů s využitím optické sítě a zapojením škol. Dále  byl 
osazen KB na ZŠ Poštovní a v přípravě je  KB na Meandru. 
CÍL 2016  SPLNĚN  DŮVOD  
Implementace v rámci MPM  
POZNÁMKA: Proběhly dvě integrace systémů RDST a ISEP, další dvě se realizují (PCO a 156).  

CÍL 2016  SPLNĚN  DŮVOD  
Studie bezdomovectví  
POZNÁMKA: MP zpracovala projekt, ale ten nebyl dotačně podpořen, dále řeší pracovní skupina 
Karlovarského kraje, viz. výše.  

 

Informa ční systém  

1. ledna 2016 byl spuštěn nový informační systém MP Manager, který je implementován 
s radiovou sítí. Návazně byla spuštěna mobilní verze systému a rovněž došlo k implementaci 
spisové služby, tísňové linky 156 a PCO. Záměrem je, aby se tento systém stal centrálním 
řídícím prvkem výkonu MP. 

Teplotní mapa – přestupky na území města
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Teplotní mapa – přestupky v obchodně správním území 

 

 

Městský kamerový dohlížecí systém  

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen "MKDS") byl v posledních letech rozšiřován a 
modernizován, v současné době disponuje 28 kamerovými body. V roce 2015 se realizovala 
1. etapa modernizace zahrnující obměnu starých kamerových bodů včetně mikrovlnných 
spojů v LÚ, přesun na optickou síť vybraných kamer a upgrade připojení PČR.  

Za účasti dotace MVČR byl kamerový systém rozšířen do Drahovic na Vítěznou ulici, včetně 
parku Pod tvrzí a osazení kamerového bodu na MŠ E. Destinové. Druhé rozšíření bylo pak 
realizováno na popud vedení města ve Staré Roli, konkrétně ve Dvořákově ulici a došlo k 
osazení kamerového bodu na ZŠ Školní.  

Dále bylo navýšeno datové úložiště a rovněž došlo k dalšímu rozšíření, tentokrát na Růžový 
Vrch a do Dvorů, kde zároveň došlo k zapojení školských zařízení do projektu. Jedním z 
podstatních bodů je finalizace monitoringu na PČR s možností stahování dat oprávněnými 
policisty, čímž je eliminována časová zátěž MP, která ročně zpracovává přes 100 požadavků 
policie o zálohy kamer.  

V roce 2015 řešila MP 1.474 podnětů předaných operačním střediskem z kamer hlídkám do 
terénu. Ve 3 případech se díky kamerám podařilo zadržet pachatele trestného činu. 

5.3 Komentá ř k bezpečnostní analýze 

Pocit bezpečí je jednou ze základních životních potřeb. Je dokázáno, že výsledky průzkumů 
pocitu bezpečí mezi občany příliš nekorespondují se skutečným nápadem trestné činnosti. 
Občané se ne vždy bojí v místech s vysokým nápad trestné činnosti a naopak místa, která 
vykazují nízký nápad trestné činnosti, se jeví občanům jako nebezpečná. Tento nepoměr se 
snaží vyvážit diskusní fóra s občany, která realizují představitelé města, spolu s městskou 
policií.  
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Největším sociálním problémem posledních let, který souvisí s rizikovým chováním, potažmo 
s narušováním veřejného pořádku a kriminalitou, je nárůst počtu lidí bez domova. Valná 
většina z nich se potýká se závislostmi na návykových látkách, dluhy a zdravotními 
problémy. Tento problém je celostátní a měl by být řešen již na republikové a resortní úrovni.  

S tímto jevem jde ruku v ruce drogová kriminalita, jejíž odhalování je nelehkým úkolem 
Policie ČR. Této situaci napomáhá vysoká tolerance veřejnosti k užívání návykových látek 
podpořená skutečností, že užívání návykových látek je legální záležitostí.  

Z výsledků bezpečnostní analýzy vyplývají největší rizika ovlivňující veřejný pořádek, 
bezpečnost a páchání protiprávní činnosti. Preventivní opatření uvedená v koncepci budou 
zaměřeny na následující cílové skupiny: 

• Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené 
• Děti a mládež ohrožené kriminalitou jako potencionální oběti, ale i jako pachatelé 
• Senioři  
• Recidivisté 

 

6. Prevence kriminality ve Statutárním m ěstě Karlovy Vary 

V posledních letech má nápad trestné činnosti sestupnou tendenci. Za prací Policie ČR a 
městské policie však stojí práce řady dalších subjektů, které se podílí na zajištění 
bezpečnosti ve městě. Prevence kriminality ve městě je založena především na komplexním 
přístupu, provázanosti aktivit zajišťujících veřejný pořádek, vzdělávání, zdravotní a sociální 
služby. Vedle orgánů státní správy a samosprávy, jsou zapojeny příspěvkové a rozpočtové 
organizace. Stále větší význam má spolupráce s neziskovým sektorem. Preventivní práci se 
daří zejména díky dlouholeté koncipované součinnosti a schopnosti a ochotě zástupců 
jednotlivých organizací komunikovat.  Důraz byl vždy kladen na vyváženost projektů 
sociální, situa ční a viktimní prevence .     

Pozornost je věnována především primární úrovni  směřované zejména na děti a mládež. 
Oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary již 15 let realizuje preventivní 
programy ve školských zařízeních zaměřené na zvyšování právního vědomí a pocitu 
bezpečí. V této oblasti spolupracuje městská policie především se školními metodiky 
prevence, s pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR a Asociací záchranný kruh. 

Sekundární prevence  se zaměřuje na konkrétní rizikové jedince a skupiny obyvatelstva, 
vyspecifikované podle věku, pohlaví, socioekonomických podmínek, druhu ohrožení, 
teritoria apod. Usiluje o odvrácení od kriminálního jednání a o aktivní podporu společensky 
akceptovaného chování. V Karlových Varech lze za aktivity sekundární prevence považovat 
působení Asistentů prevence kriminality, nízkoprahový MOBIDIK – mobilní dětský 
interaktivní klub, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na ubytovně pro sociálně slabé, 
Senior akademii, podporu neziskových organizací pracujících se zdravotně postiženými 
nebo osobami ohroženými sociálním vyloučením. 
 
Terciární prevence  je resocializační a reintegrační opatření směřující k těm, kteří se již 
protiprávního jednání dopustili, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy, a na osoby, 
které se již staly oběťmi trestných činů. V Karlových Varech působí Probační a mediační 
služba, Středisko výchovné péče jako odloučené pracoviště Dětského diagnostického 
ústavu v Plzni, z neziskových organizací je třeba jmenovat Armádu spásy v ČR, která 
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provozuje nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, noclehárnu a azylový dům, 
nebo Světlo Kadaň z.s., provozující K-centrum pro drogově závislé. 
 
6.1 Vytvo ření institucionálních p ředpoklad ů 
 
Statutární město Karlovy Vary plně podporuje a rozvíjí preventivní aktivity v oblasti prevence 
kriminality a protidrogové prevence již od roku 1996, kdy se město zapojilo do Komplexního 
součinnostního programu prevence kriminality. Následně byla zřízena funkce manažera 
prevence kriminality při odboru zdravotních a sociálních věcí Úřadu města Karlovy Vary. Od 
roku 2002 je funkce manažera prevence kriminality svěřena Městské policie Karlovy Vary. 
Manažer je zároveň vedoucím oddělení prevence a dohledu, které zajišťuje vlastní program 
primární sociální prevence zaměřený na skupiny obyvatel ohrožené kriminalitou a rizikovým 
chováním. Strážníci – preventisté realizují programy prevence kriminality téměř ve všech 
školských zařízeních na území města od mateřských, přes základní až po střední a vyšší 
odborné školy. Druhou cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižení, na které jsou 
zacíleny specifické programy směřující k posílení osobní bezpečnosti a zvýšení právního 
vědomí. 
 
V minulých letech se Statutární město Karlovy Vary při realizaci projektů zasílaných na MV 
ČR s žádostí o státní dotaci podílelo finančně v průměru 25%. Výrazná část projektů byla 
nastartována za pomoci dotace MV ČR a následně je každoročně dotována z prostředků 
města, např. MKDS, Skate park, SVI, Senior akademie. 
 
V roce 1996 byla zřízena Komise prevence kriminality a protidrogové prevence  jako 
poradní orgán rady města, jejíž personální obsazení se mění s ohledem na volební období. 
Současné složení Komise protidrogové prevence, prevence kriminality a bezpečnosti je 
zastoupena politiky i odborníky z řad Policie ČR, městské policie, CBS.  
 
 
Orgány státní správy a samosprávy: 
 

 
Preventivní aktivity 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
adresa: Závodní 386/100, Karlovy Vary, 360 06 
tel.: 974 361 111; fax: 353 540 656 
 

ochrana bezpečnosti osob a majetku, veřejný 
pořádek a předcházení trestné činnosti 

Statutární město Karlovy Vary – Městská policie 
Moskevská 34, 360 01 Karlovy Vary 
Tel.: 353 118 911, oddělení prevence 353 118 
937 

zajišťování místních záležitostí veřejného 
pořádku, přispívání k ochraně osob a majetku, 
podíl na prevenci kriminality v obci 

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Karlovy 
Vary a odbor SPOD 
U Spořitelny 2,  360 01 Karlovy Vary 
353 118 111 

odbor sociálních věcí vykonává státní správu a 
samosprávu na úseku sociální péče, na úseku 
sociálních služeb a  na úseku sociálně právní 
ochrany dětí. 

Probační a mediační služba Karlovy Vary 
Davida Bechera 24/151 
Karlovy Vary 
360 01 

dohled nad výkonem alternativních trestů, péče o 
propuštěné z výkonu trestu, mediační řízení, 
práce s problémovou mládeží 
 

Rozpočtové a p říspěvkové organizace   
Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy 
Vary  
Lidická 38 
360 20 Karlovy Vary (budova Domova mládeže,  

odborná poradenská, diagnostická, redukční a 
psychoterapeutické služby pro děti od 3 do 18 let, 
pomoc v obtížných životních situacích, 
psychoterapie, diagnostika rodinných vztahů a 
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Drahovice) 
Tel.: 353 176 511 – ústředna, sociální pracovnice 
 

diagnostika sociálně-patologických jevů 
 

DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň 
Odloučené pracoviště Karlovy Vary 
Myslbekova 4 
360 01 Karlovy Vary 
 

výchovné programy pro problémové děti a 
mládež, terapeutické 
pobyty, práce s rodinami 
 

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, 
příspěvková organizace 
Čankovská 35/9 
360 05 Karlovy Vary 
 

Volnočasové aktivity dětí a mládeže; zájmové 
útvary  

Nestátní neziskové organizace   
Armáda spásy v ČR, z.s. 
Centrum sociálních služeb, ředitelství 
Merklínská 15 
360 10  Karlovy Vary – Sedlec 

Centrum sociálních služeb – noclehárna, NPDC, 
Azylový dům 
Komunitní centrum – NZDM 
MOBIDIK – pedagogicko-výchovná činnost 

Asociace „Záchranný kruh“  
5.května 155/8, 360 01 Karlovy Vary      
www.zachranny-kruh.cz 

Preventivně výchovná činnost, tvorba 
vzdělávacích materiálů pro pedagogy, 
záchranáře – preventisty, spolupráce složek IZS 
zaměřená na prevenci při krizových a 
mimořádných událostech  

 
SOS dětská vesnička Karlovy Vary 
Svatošská 279 
360 07 Karlovy Vary – Doubí 
www.sos-vesnicky.cz 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
Programy primární prevence na zš . 

Farní charita 
Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary 
353 434 228 

Dům pro matky s dětmi 
Dům napůl cesty 
Služby pro seniory a zdravotně postižené 

Res vitae, z.s. 
Blahoslavova 659/18, 360 01 Karlovy Vary 
353 566 426, www.resvitae.cz 

Krizové centrum 
Linka důvěry 
Manželská a rodinná poradna 

Světlo Kadaň, z.s. 
K-centrum Karlovy Vary 
Sportovní 359/32, 360 09 Karlovy Vary 
727 954 163 
www.os-svetlo.net 

 

Primární, sekundární a terciární prevence 
drogových závislostí, terénní prace v sociálně 
vyloučených lokalitách a poskytování služeb v 
rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 

• K-centrum a Terénní programy pro 
uživatele návykových látek v Kadani, v 
Chomutově a v Karlových Varech 

• Poradna pro osoby se závilostí  a jejich 
blízké v Kadani, Karlových Varech a 
Chomutově 

 
Náhradním rodinám, o.p.s. 
Závodu míru 122, 360 17, Karlovy Vary 
777 883 348 
www.nahradnimrodinam.cz 

Společnost pro podporu a pomoc  
náhradním rodinám v Karlovarském kraji 
 

Služby pro rodinu, z. ú. 
sídlo organizace: Merklín č.p. 82, PSČ 362 34 
středisko: Otovice u Karlových Varů, Mostecká 
107, PSČ 360 01 
777 695 240 

• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské 
péče  

• Setkávání svépomocných skupin 
náhradních rodičů –  

• Víkendové relaxačně vzdělávací pobyty 
pro pěstounské rodiny –  

• Vzdělávací semináře v oblasti vývoje a 
výchovy dítěte 

 
Romské Občanské sdružení Karlovy Vary 
Sokolovská 116, 360 05 Karlovy Vary 

Realizace sociálních a vzdělávacích projektů 
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353 224 804 
Tyfloservis, o.p.s. 
Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary 
353 236 0680 

Terénní a ambulantní sociální rehabilitace 
nevidomých a slabozrakých 

Svaz důchodců ČR  
Úvalská 36, 360 01 Karlovy Vary 

Sociální, vzdělávací a volnočasové aktivity 
seniorů. 

PROTEBE live 
Hájek 27 
363 01 Ostrov 
www.pro.tebe.cz 

Vizualizace sociálních problémů, workshopy se 
sociální tématikou. 

 

6. 2 Vymezení cíl ů koncepce  

 Hlavním cílem nové koncepce je udržet trend soustav ného poklesu nápadu trestné 
činnosti a nadále posilovat pocit bezpe čí občanů ve městě.  

Koncep ční cíle 

• Rozvíjet vytvořený systém preventivních aktivit zainteresovaných subjektů. Posilovat 
spolupráci mezi organizacemi státní správy a samosprávy s neziskovým sektorem 
 

• Účelně využívat moderních technologií (MKDS, integrované operační středisko 
městské policie a složek IZS) 
 

•  Vytvářet projekty směřované na nejrizikovější skupiny obyvatel – potencionální oběti 
i pachatele trestné činnosti  
 

• Pokračovat v cílené preventivní práci sociálního vyloučení  - bezdomovci, sociálně 
vyloučené lokality (projekty APK, nízkoprahová zařízení, terénní programy) 

• Připravit se na nové hrozby  - migrace, kyberkriminalita 

6.3 Preventivní aktivity m ěsta a MV ČR v období 2013 – 2016 

V následující tabulce jsou uvedeny preventivní aktivity vyvíjené po dobu platnosti Koncepce 
prevence kriminality Statutárního města Karlovy Vary na období 2013 – 2016. 
Z realizovaných projektů a podporovaných činností je patrné, že se zapojují státní i nestátní 
organizace. Některé projekty, zejména nové a finančně náročné jsou realizovány za využití 
státní dotace, převážná část je podporována z finančních prostředků města.    

Organizace - 
projekt 

2013 2014 2015 2016 

Městská policie 
Karlovy Vary  - 
Asistenti prevence 
kriminality 

1.280.000 Kč 
z toho dotace MV 
1.020.000 Kč 

292.102 Kč 
z toho dotace MV 
252.000 Kč 

268.276 Kč 
z toho dotace 
MV181.000 Kč 

financováno 
z prostředků 
města a ÚP 

Městská policie 
Karlovy Vary – 
rozšiřování a 
modernizace 
MKDS 

346.779,61 Kč 
z toho dotace MV 
283.979 Kč 
pořízení mobilní 
kamery 

 350.866 Kč 
Z toho dotace MV 
263.000 Kč 

v rámci rozpočtu 
městské policie 

Městská policie 
Karlovy Vary – 
MOBIDIK – 
mobilní dětský 
interaktivní klub, 
PČR, Armáda 

 309.335 Kč 
z toho dotace MV 
194.325 Kč 
 

482.581,20 Kč 
z toho dotace MV 
215.000 Kč 

540.000 Kč 
v rámci rozpočtu 
městské policie 
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spásy 
Městská policie 
Karlovy Vary – 
Senior akademie 

10.000 Kč 50.000 Kč 
(dva kurzy) 

16.000 Kč 25.000 Kč 

Městská policie 
Karlovy Vary – 
Sportovní den na 
Úvalské – pro děti 
ze sociálně 
slabého prostředí 

 10.000 Kč v rámci rozpočtu 
městské policie 

V návaznosti na 
projekt MOBIDIK 
bylo začátkem 
roku otevřeno 
na Úvalské -
nízkoprahové 
zařízení pro děti a 
mládež 

Městská policie 
Karlovy Vary – 
tlačítka nouze do 
základních škol 

  40.000 Kč 
 
 
 
 

15.000 Kč 

Městská policie 
Karlovy Vary – 
školení pro vedení 
základních škol na 
téma „Aktivní 
střelec“ 

   25.000 Kč 

Náhradním 
rodinám, o.p.s., - 
prevence 
rizikového chování 
v pěstounských 
rodinách 

16.000 Kč  20.000 Kč 30.000 Kč 

Občanské 
sdružení Modrá 
hvězda života – 
víkendové pobyty 
pro děti ze 
Střediska 
výchovné péče 

24.000 Kč 28.000 Kč 25.000 Kč  

Modrá hvězda 
života – záchranná 
vodní stanice 
potápěčů Karlovy 
Vary 
Zvýšení 
sebevědomí 
kriminálně 
narušené mládeže 

   38.000 Kč 

Občanské 
sdružení Res vitae 
– krizové centrum 
a linka důvěry 

20.000 Kč 25.000 Kč 25.000 Kč 25.000 Kč 

OS Světlo Kadaň 
– provoz K centra 
s terénním 
programem pro 
drogově závislé  

150.000 Kč 250.000 Kč 250.000 Kč 250.000 Kč 

Armáda spásy 
v ČR – terénní 
práce při 
nízkoprahovém 
centru pro muže a 
ženy bez přístřeší 

 25.000 Kč 25.000 Kč 25.000 Kč 

Armáda spásy 
v ČR – 

   30.000 Kč 
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volnočasové 
aktivity dětí ze 
sociálně slabých 
rodin 
Sdružení SOS 
dětských vesniček 
z.s. – Tak snadno 
se to nepozná – 
primární prevence 
syndromu CAN 

   102.000 Kč 

Občanské 
sdružení JUNÁK – 
vybavení a provoz 
skautské základny 

 35.000 Kč   

TJ KSNP – oddíl 
kopané – vybavení 
dětské klubovny 

 10.000 Kč   

 

6.4 Protidrogová prevence ve Statutárním m ěstě Karlovy Vary 

Užívání návykových látek výrazným způsobem ovlivňuje bezpečnostní situaci ve městě. 
Mnoho případů narušování veřejného pořádku souvisí s uživateli alkoholu a omamných a 
psychotropních látek. Výrazná část problémových uživatelů jsou bezdomovci žijící na ulici, 
což je vnímáno většinovou společností jako silný negativní jev značně ovlivňující bezpečnost 
ve městě. 

Ze statistik neziskové organizace Světlo Kadaň, z.s., která v Karlových Varech působí od 
roku 2000, a zajišťuju sekundární a terciární prevenci v oblasti závislostí vyplývá, že počet 
klientů využívajících služeb přibývá. Ve výroční zprávě za rok 2015 organizace uvádí: 

„Charakteristika a vývoj cílové populace, situace na  místní drogové scén ě 
Co se věkové struktury uživatelů týče, největší podíl (celých 67 %) tvořili uživatelé věkové 
kategorie 27 - 50 let. Ve sledovaném období jsme opětovně zaznamenali mírný nárůst 
průměrného věku uživatele docházejícího do služby a to konkrétně na 32,3 roku. Téměř 
všichni klienti včetně prvouživatelů upřednostňují nitrožilní aplikaci. Intravenózními uživateli 
je 83 % docházejících klientů. Z celkového počtu klientů mluvíme o pervitinu jako primární 
droze u 88% klientů. Co se zneužívání konopných drog týče, THC jako droga primární byla 
zaznamenána u necelých 7 % klientů. Rovněž evidujeme uživatele heroinu a buprenorfinu 
jako drogy primární, ti tvoří cca 5 % klientely. Mezi klienty K-centra jsou nejčastěji osoby 
bez domova, jejichž bydliště je často na ulici, v toxibytech, sklepech atd. Mnozí z klientů se 
snaží pobývat u svých kamarádů na bytech, ale zpravidla nezůstávají na jednom místě 
delší dobu a migrují, ať už v rámci regionu nebo celé ČR.“ 
 
 
Údaje o uživatelích služby  2014 2015 
Počet uživatelů 366 264 

- z toho muži 234 178 
- z toho ženy 132 86 

Počet neuživatelů 23 7 
Počet prvních kontaktů 127 84 
Celkový počet kontaktů 5.422 4.851 
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Vybrané služby - výkony 2014 2015 
Informační servis 909 645 
Hygienický servis 2 057 2 403 
Kontaktní místnost 1 885 2 311 
Potravinový servis 1 817 2 192 
Individuální poradenství 139 69 
 

Výměnný 
program  

2012 2013 2014 2015 

Počet přijatých 
injekčních setů 

nesledováno nesledováno 39 169 34 098 

Počet vydaných 
injekčních setů 

42 200 38 239 39 217 34 270 

Počet výkonů 
výměny 

3 480 3 903 3 048 2 236 

Zdroj: Světlo Kadaň z.s., Výroční zpráva 2015 

6.5 SWOT analýza 

SWOT analýza vychází z analýzy kriminality, socio-demografické analýzy a institucionální 
analýzy. SWOT analýza definuje silné (Strenghts), slabé (weaknesses) stránky systému 
prevence kriminality a dále příležitosti (Opportunities) a rizika (Threats) v oblasti bezpečnosti 
a prevence kriminality. 
 

SILNÉ STRÁNKY  
• koncepční prevence kriminality ve městě 

již téměř 20 let 
• podpora preventivních aktivit ze strany 

vedení města 
• systém prevence kriminality 

založený na vzájemné spolupráci státní 
správy, samosprávy i nestátních 
neziskových organizací 

• dlouholetá finanční podpora 
preventivních aktivit ze strany města  

• vyváženost projektů situační prevence – 
(MKDS)  
a sociální prevence (preventivní 
programy městské policie na školách, 
Senior akademie, APK) 

• plánovaný rozvoj sociálních služeb ve 
městě 

• spolupráce s Policií ČR 
• spolupráce s Krajským úřadem 

Karlovarského 
kraje, zejména na úseku zákonodárné 
iniciativy kraje 

• pracovní skupina prevence kriminality 
městských policií KK 

 

SLABÉ STRÁNKY  
• nedostatečně řešená legislativa, zejména 

v problematice bezdomovectví  
• slabá podpora a chybějící služby v oblasti 

protidrogové prevence ve městě, 
především v následné péči a v 
poskytování služeb klientům mladším 15 
let 

• slabá podpora prevence zadlužování 
obyvatel města a nedostatečné povědomí 
o dluhových poradnách 

• nedostatek kvalitních zájemců o práci u 
PČR i MP a s tím související personální 
podstavy 

• administrativní zátěž PČR a MP 
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PŘÍLEŽITOSTI 
• využívání součinnosti státních i 

nestátních organizací při realizaci 
preventivních projektů 

• možnost financování aktivit prevence 
kriminality ze státního rozpočtu a 
rozpočtu města 

• spolupráce s Ministerstvem vnitra, 
odborem bezpečnostní politiky a 
prevence kriminality 

• využívání dobrovolníků z řad seniorů a 
studentů 

• společné projekty obcí v rámci kraje 
• společné projekty městských policií 

v rámci kraje 
• začlenění obecních a městských policií 

do IZS 
• výstavba integrovaného bezpečnostního 

centra 
• zástupci obcí a měst v Republikovém 

výboru pro prevenci kriminality 

HROZBY 
• snižující se počet obyvatel-snižující se 

příjem do rozpočtu od státu 
• změna sociální struktury obyvatelstva 

(stárnutí populace, odchod mladých lidí 
za 
prací, nárůst podílu seniorů a zdravotně 
postižených) 

• málo pracovních příležitostí ve městě 
• rostoucí počet osob bez domova 
• stále více multikulturní složení 

obyvatelstva (vysoký podíl cizinců, sílící 
vietnamská a rusky mluvící komunita) 

• rostoucí podpora krajní pravice spojená 
s problematikou migrační krize 

• nárůst kyberkriminality 
• sílící xenofobie a strach z terorismu 
• personální oslabení bezpečnostních 

složek 
• nízké právní povědomí obyvatelstva a 

rostoucí zadluženost 
 
SWOT analýza slouží jako podklad pro vytvoření priorit, opatření a prostředků pro dosažení 
cílů Koncepce prevence kriminality města Karlovy Vary 2017 – 2020. 

 

6.6 Definované bezpe čnostní problémy a navrhovaná preventivní opat ření  

Identifikace 
problému 

Způsob 
řešení 

Navrhovaná 
opat ření 

Finan ční 
zajišt ění 

Vymezení 
aktivit 
(projekt ů) 

Měření 
efektivity 
dopad ů 

Rozdělen
í 
odpov ěd
nosti 

Zvyšující se 
počet osob 
užívajících 
návykové látky 
(alkohol, 
omamné a 
psychotropní 
látky), které 
narušují ve řejný 
pořádek 

Důsledná 
kontrola 
dodržování 
zákazu 
podávání a 
prodeje 
alkoholu a 
tabákových 
výrobků 
osobám 
mladším 18 
let. 
 

Více primární a 
sekundární 
drogová prevence; 
součinnost OSPOD 
s rodinami, 
školami, PČR, MP, 
NNO 

Státní 
dotace, 
spoluúčast 
města a 
kraje 

Kontroly 
OSPOD, PČR 
a MP 
zaměřené na 
prodej a 
podávání 
návykových 
látek 
nezletilým; 
Působní 
Asistentů 
prevence 
kriminality 
v rizikových 
lokalitách 

Sledování 
vývoje počtů 
porušení 
zákona ve 
věci 
podávání a 
prodeje 
alkoholu a 
tabákových 
výrobků 
osobám 
mladším 18 
let – statistiky 
OSPOD, 
PČR, MP 

PČR, 
MM- 
OSPOD, 
MP 

Stále se 
zvyšující po čet 
osob 
ohrožených 
sociálním 
vylou čením a 
osob již 
vylou čených 
(bezdomovci), 
v návaznosti 
četnější p řípady 
výtržnictví, 

Ukládání 
nařízení 
ústavní léčby 
po 
opakovaném 
pobytu na 
PAZS 

Zpracování studie 
bezdomovectví 
v kraji 
s vymezením 
kompetencí 
zainteresovaných 
složek (PČR, MP, 
zdravotnická 
zařízení) včetně 
personálního a  
finančního zajištění 
– Krajský úřad;   

Dotace 
MPSV, 
EU, MV, 
spoluúčast 
města a 
kraje  

 
 
 
 
Podpora 
aktivit 
Armády spásy 
(nízkoprahové 
denní 
centrum, 
noclehárna) 
Projekty: 

Snížení 
páchané  
přestupkové 
a trestné 
činnosti 
bezdomovci; 
zvýšení 
pocitu 
bezpečí 
občanů 
 

KÚ, MM – 
odbor 
sociálních 
věcí, 
PČR, 
MP, ÚP, 
NNO 
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buzení 
veřejného 
pohoršení, 
drobná 
majetková 
kriminalita  

Terénní programy 
NNO; 
systém 
prostupného 
bydlení – Krajský 
úřad, obce) 

Asistenti 
prevence 
kriminality 
 

Kriminalita d ětí 
a 
mládeže; 
kriminalita 
páchaná 
na dětech a 
mládeži  

Sociálně 
pedagogická 
činnost 
s rizikovými 
skupinami 
(dětmi a jejich 
rodiči) 

Kvalitní projekty 
primární sociální 
prevence; práce 
s rizikovými 
skupinami; 
zlepšení 
spolupráce 
OSPOD 
s ostatními 
zainteresovanými 
subjekty 

Dotace 
MŠMT, 
MV, 
MS, 
MPSV, 
spoluúčast 
města a 
kraje 

Lepší využití 
SVI nebo 
obdobného 
systému; 
účinná 
opatření a 
činnost 
s dětmi,  
mládeží jejich 
rodiči; práce 
s dětmi ze 
sociálně 
slabého 
prostředí – 
podpora 
NZDM; 
práce 
s mladými 
delikventy - 
PMS 

Pokles 
kriminality 
dětí a 
mládeže a 
kriminality 
páchané na 
dětech 

MM – 
OSPOD, 
odbor 
školství, 
SVP 
PČR, MP, 
PMS, 
NNO 

Kriminalita 
páchaná 
na seniorech  

Aktivace 
seniorů, 
zvyšování; 
jejich 
právního 
vědomí a 
zájmu o 
společenské 
dění 

Zvyšování 
informovanosti a 
právního vědomí 
seniorů 

Dotace 
MPSV, 
Spoluúčast 
města a 
kraje 

Projekty 
primární 
prevence 
zaměřené na 
seniory; 
podpora 
neziskových 
organizací 
orientujících 
se na seniory 

Pokles počtu 
seniorů jako 
obětí trestné 
činnosti 

MM – 
odbor 
sociálních 
věcí, 
NNO, MP, 
PČR 

Vysoká recidiva  Legislativní 
opatření 
vedoucí ke 
snížení 
recidivy 
(využívání 
registru 
přestupků) 

Práce 
s odsouzenými, 
zaměstnávání 
odsouzených PMS- 
využívání 
probačních 
programů  

Dotace 
MPSV, 
MS, EU 

Spolupráce 
PMS, PČR, 
MM a MP – 
obecně 
prospěšné 
práce 

Snížení 
podílu 
recidivistů ve 
statistikách 
NTČ 

PMS, 
PČR, 
MM, MP 

Kyberkriminalita  Účelná 
osvěta v 
oblasti užíván
í moderních 
technologií 

Projekty zaměřené 
na vzdělávání 
v oblasti 
bezpečnosti při 
používání 
moderních 
technologií 
MM – odbor 
školství, školy, KÚ, 
PČR, MP, NNO 

Dotace 
MŠMT, 
MV, 
spoluúčast 
kraje a 
města 

Krajské i 
obecní školní 
projekty, 
projekty NNO 
určené 
dětem, 
rodičům, 
seniorům i 
široké 
veřejnosti 

Zvýšené 
povědomí o 
kyberkriminali
tě; pokles 
počtu obětí 
kyberkriminali
ty    

PČR, MM 
– odbor 
školství, 
OSPOD, 
MP, NNO 

Nedostate čné 
pov ědomí 
veřejnosti o 
preventivních 
aktivitách ve 
městě, nízká 
spoluú čast 
občanů na 

Větší 
medializace 
preventivních 
činností 
města, PČR, 
MP a 
neziskových 
organizací; 

Zvýšení publicity 
prostřednictvím 
tisku, rozhlasu, 
televize a internetu; 
využívání 
dobrovolníků z řad 
studentů a seniorů 

Dotace 
MV, města 

Pravidelné 
články 
v Karlovarský
ch radničních 
listech, 
rubrika 
věnovaná 
prevenci na 

Lepší 
povědomí 
občanů 
s efektem 
zvýšení 
pocitu 
bezpečí 

Členové 
komise 
prevence 
kriminality
, MP 
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vytvá ření 
bezpečnějšího 
prost ředí 

zapojení 
veřejnosti do 
preventivních 
aktivit 

stránkách 
města a 
městské 
policie 

  

Vydefinované problémy a jejich následná řešení budou zpracovávány do ročních plánů, které 
budou naplňovat projekty, jež bude město realizovat za přispění svých partnerů a za finanční 
podpory dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR.     

 

6.7 Způsob hodnocení preventivních opat ření: 

Hodnocení jednotlivých projektů bude založeno na následujících kritériích: 

• řeší konkrétní problém vyplývající z bezpečnostní analýzy, 
• naplňuje priority a cíle Strategie prevence kriminality ČR 2016-2020, 
• naplňuje priority a cíle Koncepce prevence kriminality Statutárního města Karlovy Vary 

2017-2020, 
• pracuje s cílovými skupinami uvedenými ve Strategii a Koncepci, 
• opatření jsou součástí komplexního řešení, 
• měřitelná efektivita a hospodárné využívání finančních prostředků, 
• návaznost dalších aktivit 
• projekty jsou kvalitně zpracované a nemají formální vady a chyby. 

Každoročně bude vyhodnoceno plnění stanovených kritérií vycházející z definovaných priorit 
v oblasti prevence. 
Zároveň bude každoročně aktualizována a porovnávána s předchozími roky bezpečnostní 
analýza. 
 
 
7. Další vývoj prevence kriminality ve m ěstě 
 
Jak již bylo zmíněno, bezpečnost je jednou ze zásadních potřeb obyvatel, tudíž je nutno jí 
věnovat dostatečnou pozornost. Vliv na vnímání bezpečí mají u jednotlivců v první řadě 
osobní zkušenosti a informovanost (zejména prostřednictvím médií). Prevence kriminality je 
ve městě Karlovy Vary považována za jeden z prvků udržitelného rozvoje území a je mu 
věnována značná pozornost. Pro další vývoj preventivních aktivit je potřeba za politické 
podpory představitelů města i kraje vytvářet takové podmínky, které budou zainteresované 
organizace (Policie ČR, městská policie, OSPOD, PaMS, školská zařízení, NNO) motivovat 
k další preventivní činnosti. Nejdůležitější je legislativní opora, bez níž nelze vyvíjet účinná 
nápravná opatření, viz. problematika bezdomovectví. 
Vzhledem k dynamickým a značně proměnlivým vlastnostem kriminality je důležité sledovat 
sociální, kulturní a ekonomický vývoj v rámci celého kraje a umět na něj reagovat. Již dnes 
víme, že v budoucnu poroste podíl kyberkriminality, což s sebou přinese jistá specifika, na 
která musí především reagovat Policie ČR, ale na úrovni primární prevence také školy.  
Jako závažný problém ohrožující bezpečnost vnímají občané migraci. Projevuje se zde 
bezesporu vliv médií, ale také blízkost hranic s Německem.  Je potřeba počítat se sílením 
xenofobních nálad a negativními projevy vůči migrantům a jiným etnickým skupinám. Na 
místě budou jistě programy a projekty zaměřené na vzdělávání policistů, strážníků, 
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sociálních pracovníků, učitelů, úředníků a dalších pracovníků, kteří budou s touto 
problematikou konfrontováni.  
 

 

Závěr 

Koncepce prevence kriminality Statutárního města Karlovy Vary na období 2017 – 2020 
vychází ze zkušeností předešlých období a navazuje na předchozí koncepci platnou 
v období 2013 – 2016. Cíle koncepce jsou v souladu se Strategií prevence kriminality ČR a 
zároveň korespondují s Koncepcí prevence kriminality Karlovarského kraje. Veškeré 
preventivní aktivity jsou založeny na spolupráci státní správy, samosprávy a neziskového 
sektoru. Snahou je udržet sestupnou tendenci nápadu trestné činnosti, posilovat pocit 
bezpečí občanů a připravit se na nová bezpečnostní rizika. 
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Zdroje 

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary, 2015 

Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014–2020 

Magistrát města Karlovy Vary, www.mmkv.cz 

Městská policie Karlovy Vary, www.mpkv.cz 

Statistiky Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, www.policie.cz 

Český statistický úřad, www.czso.cz 

Úřad Práce Karlovy Vary, www.uradyprace.org 

Světlo Kadaň z.s., výroční zpráva 2015 

 


