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Úvod
Statutární město Karlovy Vary je realizátorem preventivních aktivit na svém území od roku
1996, kdy se prvně zapojilo do dotačního programu prevence kriminality vyhlášeného
Ministerstvem vnitra ČR. Za dobu více jak 20 let využilo mnohokrát možnost finanční
podpory MV ČR k nastartování preventivních bezpečnostních aktivit, které pak po ověření
efektivity nadále realizovalo a financovalo převážně z vlastních 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, aby bylo vnímáno jako
bezpečná lokalita.
Koncepce prevence kriminality Statutárního města Karlovy Vary 2021 – 2024 vychází
ze Strategie prevence kriminality České republiky a navazuje na dokumenty Karlovarského
kraje. Nová koncepce navazuje na Koncepci prevence kriminality Statutárního města Karlovy
Vary na období 2017 – 2020. 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.
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1. Hlavní cíle města v oblasti prevence kriminality
Stanovené cíle jsou v souladu s prioritami Strategie prevence kriminality v České
republice na léta 2016 – 2020 a strategické dokumenty 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 preventivních aktivit ve městě je přispívat k ochraně a bezpečnosti
osob a majetku a posilovat pocit bezpečí občanů.
Koncepční cíle






Rozvíjet vytvořený systém preventivních aktivit zainteresovaných subjektů. Posilovat
spolupráci mezi organizacemi státní správy a samosprávy s neziskovým sektorem
Účelně pořizovat a využívat moderní technologie
Vytvářet projekty směřované na nejrizikovější skupiny obyvatel – potenciální oběti i
pachatele trestné činnosti (děti, mládež, senioři)
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 v posledních 30 letech 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. Nadále pokračuje trend demografického 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).

4

Stav obyvatel města Karlovy Vary
Stav obyvatel k 31.12.2019
Počet obyvatel
v tom ve věku (let)

Celkem
0-14
15-64
65 a více

Průměrný věk (let)

Muži

Ženy

48 479

23 257

25 222

6 511
30 230
11 738
45,4

3 322
15 106
4 829
43,7

3 189
15 124
6 909
47,0

Muži
220
307
-87
719
631
88
1
.
.

Ženy
209
279
-70
758
711
47
-23
.
.

Zdroj: ČSÚ
Pohyb obyvatel 2019
Živě narození
Zemřelí
Přirozený přírůstek
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek stěhováním
Celkový přírůstek
Sňatky
Rozvody
Zdroj: ČSÚ

Celkem
429
586
-157
1 477
1 342
135
-22
239
107

Karlovarský kraj má jako příhraniční oblast vysoký podíl cizinců. V roce 2018 bylo na území
Karlových Varů (okres) 9.570 cizinců. Podle státního občanství jsou nejvíce zastoupeni
Vietnamci 2.461, Ukrajinci 1.790, Rusové 1.654, Slováci 775 a Poláci 93.
3. TRH PRÁCE A NEZAMĚSTNANOST
3.1 Trh práce
Míra ekonomicky aktivních osob v ČR ve věku 15 a více let dosahuje hodnoty 60,6%,
v Karlovarském kraji je to 62,2%.
Z ekonomicky aktivních obyvatel mají nejvyšší podíl ekonomicky aktivní osoby se středním
odborným vzděláním a vyučení, kteří představují 46,6 % z celkového počtu. Druhý nejvyšší
podíl (32,2 %) mají ekonomicky aktivní osoby s úplným středoškolským vzděláním. Osoby
ekonomicky aktivní s vysokoškolským vzděláním se na celkovém počtu ekonomicky
aktivních podílí 8,5 procenty a 10,8 % ekonomicky aktivních osob má základní vzdělání.
V posledních letech došlo k nárůstu celkové průměrné mzdy na 34 125 Kč.
Regionem s nejnižší mzdovou úrovní (31 811 Kč) zůstal nadále Karlovarský kraj, kde
meziročně vzrostla průměrná mzda o 6,8 %.
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.
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zabývající se výrobou autozámků a komponentů pro automobilový průmysl. Druhým
nejvýznamnějším zaměstnavatelem je Karlovarská krajs
krajská
ká 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 zaměstnavatel
zaměstnavateli jsou
u 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
lkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidel, profesní, vědecké a
technické činnosti,
nnosti, veřejná správa a obrana
obrana. Díky turismu a lázeňství nachází řada lidí
uplatnění ve službách spojených s cestovním ruchem. Karlovarský kraj patří v čele s městem
Karlovy Vary mezi nejnavštěvovan
navštěvovanější regiony ČR.. Lázeňství a cestovní ruch jsou
potenciálem pro rozvoj ekonomiky a zaměstnanosti v regionu.
3.2 Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti v Karlovarském kraji se v posledních letech vyvíjel v závislosti na
posilující ekonomice příznivě.
Na konci prosince 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem
5 799 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 225 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil
v Karlovarském kraji 2,74 %. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší
nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,82
uchazeče o zaměstnání.
Mezi uchazeči bylo 2 965 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání
celkem 286, tj. 4,9 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 663 osob se zdravotním
postižením.
Podle vzdělanostní struktury byla mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce
našeho kraje k 31. 12. 2019 polovina osob se základním vzděláním a bez vzdělání (2 885).
Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci roku 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se
na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 13,7 %. Průměrný věk uchazečů
o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,3 let (ve stejném období
minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 42,7 let).
Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2019
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Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem
1 866 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 54,3 %. Nejvíce těchto
uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (734, tj. 39,3 % všech uchazečů o zaměstnání
s nárokem
na podporu
v nezaměstnanosti).
Výše
průměrné
měsíční
dávky
v nezaměstnanosti k 31. 12. 2019 v našem kraji činila 8 096 Kč.
Karlovarský kraj dosáhl k 31. 12. 2019 šestého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České
republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,74 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných
byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (1,90 %) a v Pardubickém kraji (2,20 %), naopak
nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,44 %) a Ústeckém (3,90 %).
Hlavní faktory negativně ovlivňující nezaměstnanost v regionu:
 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.
Roční míra nezaměstnanosti v %
Okres
Cheb
Karlovy Vary
Sokolov
Karlovarský kraj

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7,1
7,6
8,5
7,7

7,6
8,4
9,4
8,5

7,2
8,1
9,5
8,2

6,7
7,8
9,5
8,0

7,5
8,8
10,7
9,0

6,8
8,5
10,3
8,5

5,5
7,4
9,0
7,3

4,3
6,1
7,9
6,1

2,6
4,2
6
4,3

1,8
3
4,2
3

1,7
2,6
4
2,8

Zdroj: integrovaný portál mpsv
4. Občanské vybavení veřejné 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 stále 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.
Protialkoholní záchytná stanice má sídlo v Sokolově a je jediným zařízením tohoto typu
v kraji.
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 zařízení

Karlovy Vary

363

4.3 Sociální služby
Poskytovateli sociálních služeb na území města Karlovy Vary jsou převážně nestátní
neziskové organizace (dále jen NNO) s různými typy právní formy a Městské zařízení
sociálních služeb (dále jen MZSS), příspěvková organizace města Karlovy Vary. Právní
formy poskytovatelů sociálních služeb:
 příspěvková organizace (PO)
 obecně prospěšná společnost (o. p. s.)
 církevní organizace
 fyzická osoba
 společnost s ručením omezeným (s. r. o.)
 zapsaný spolek (z. s.)
 zapsaný ústav (z. ú.)
Sociální poradenství - poskytovatelé sociální služby:
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.; Člověk v tísni, o. p. s.; Pomoc
v nouzi ,o. p. s.; GOPALA, o. p. s.; KSK centrum, o.p.s.; Res vitae, z. s.; Světlo Kadaň, z. s.
9

Služby sociální péče zahrnují následující aktivity:
-osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, tísňová péče,
tlumočnické služby, průvodcovské a předčitatelské služby, centra denních služeb, denní
stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro seniory
Služby sociální prevence zahrnují tyto aktivity:
raná péče, telefonická krizová linka, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra,
intervenční centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová denní zařízení
pro děti a mládež, noclehárny, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
terénní programy, sociální rehabilitace,
V Karlových Varech je 64 poskytovatelů sociálních služeb. Jejich potřebnost a význam roste
ve spojitosti se stárnutím obyvatelstva. Zvyšuje se především poptávka po službách
určených seniorům. Zároveň roste i poptávka po dalších typech sociálních služeb.
Město Karlovy Vary má vypracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města
Karlovy Vary 2019 a Katalog poskytovatelů sociálních služeb, oba dokumenty jsou dostupné
na webových stránkách města.
Sociálně vyloučené obyvatelstvo
Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit (Gabal, 2015) bylo zjištěno, že se na území
města Karlovy Vary nachází 7 sociálně vyloučených lokalit. Situace se v posledních letech
v návaznosti na nízkou nezaměstnanost zlepšovala, bohužel aktuální dění, které výrazně
ovlivnilo ekonomiku celé České republiky, výrazně ovlivňuje tento negativní jev, a my se
musíme připravit na opětovný nárůst osob ohrožených sociálním vyloučením.
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.
V návaznosti na nárůst počtu sociálně vyloučených obyvatel, hrozí, že dojde ke snižování
životní úrovně obyvatel,
Počet nezaměstnaných a počty vyplacených sociálních dávek, příspěvků na živobytí a
doplatků na bydlení ukazuje následující tabulka.
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Město Karlovy Vary
Počet
nezaměstnaných

Rok

Dávky hmotné nouze

Dávky SSP

2016

1 892

29.036

93.006

2017

1 133

22 103

88 587

2018

924

21 668

70 139

2019

838

11 723

65 455

Zdroj: ÚP Karlovy Vary
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí provedl v roce 2019 sčítání osob bez domova
v Karlových Varech.
Sčítání proběhlo podle metodiky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí dle scénáře 41.
 Pracovníci v Karlových Varech si zvolili pro sčítání metodu capture-recapture, avšak
v rámci sčítacího dne v terénu se jim bohužel nepodařilo získat dostatečně velký
vzorek osob v terénu, na jehož základě by bylo možné stanovit přesnější odhad
počtu osob nocujících venku. Díky relativně malému počtu zkontaktovaných osob se
pohybuje výsledný odhad ve velmi širokém intervalu. Téměř s jistotou však můžeme
říci, že v Karlových Varech venku přespává nejméně 88 osob.
 V prvním dubnovém týdnu v roce 2019 přebývalo v Karlových Varech v rámci
sledovaných kategorií přibližně 139-3552 dospělých osob bez domova
 Mezi osobami přespávajícími venku je přibližně 69 % mužů a pouze 31 % žen

Obvyklé místo přespávání

Počet osob

venku

88-304

noclehárna

23

azylový dům

28

celkem

139-355

3

1

Podrobné informace o celém projektu a aplikovaných metodách naleznete v souhrnné publikaci z projektu (Nešporová, O.
Holpuch, P. 2019; Sčítání osob bez domova v České republice 2019; VUPSV, v. v. i.), která je volně dostupná ke stažení na
adrese http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_458.pdf
2
Jelikož byla pro zjištění počtu osob přebývajících na ulici použita pravděpodobnostní metoda Captureb recapture, je
výsledkem interval zohledňující statistickou chybu šetření. Při α=0,05 se nachází výsledný interval odhadovaného počtu
sčítaných kategorií osob bez domova v rozmezí 139-355 osob
3
Výsledkem je interval zohledňující statistickou chybu šetření. Při α=0,05 se nachází výsledný interval v rozmezí 88-304 osob.
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Podíly osob bez domova podle místa přespávání a
pohlaví
dospělých
mužů

dospělých
žen

celkem

venku

68,6%

31,4%

100,0%

noclehárna

82,6%

17,4%

100,0%

azylový
dům

83,3%

16,7%

100,0%

4

Podíly osob bez domova podle místa přespávání a věku
věková
kategorie

venku

noclehárna

azylový dům

0-17 let

0%

0%

0%

18-19 let

0%

0%

0%

20-24 let

2,9%

0%

0%

25-29 let

2,9%

4,3%

4,2%

30-34 let

5,9%

4,3%

0%

35-39 let

23,5%

8,7%

4,2%

40-44 let

20,6%

21,7%

4,2%

45-49 let

2,9%

13,0%

12,5%

50-54 let

5,9%

0%

4,2%

55-59 let

14,7%

26,1%

29,2%

60-64 let

17,6%

8,7%

20,8%

65 a více
let

2,9%

13,0%

20,8%

celkem

100,0%

100,0%

100,0%

5

4

Poměry pohlaví u osob spících venku jsme odvodili z údajů pouze od těch osob spících venku, které byly reálně započteny
v druhé fázi sčítání v terénu
5

Odvozeno z údajů pouze těch osob spících venku, které byly reálně započteny v druhé fázi sčítání v terénu
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Podíly osob bez domova podle místa přespávání a doby strávené na ulici
0-1 rok

1-2 roky

2-5 let

5 a více let

neznámo

celkem

25,7%

11,4%

20,0%

42,9%

0%

100,0%

noclehárna

8,7%

13,0%

30,4%

47,8%

0%

100,0%

azylový dům

4,2%

4,2%

25,0%

66,7%

0%

100,0%

6

venku

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.

6

Odvozeno z údajů pouze těch osob spících venku, které byly reálně započteny v druhé fázi sčítání v terénu
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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.
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 vývoj, navzdory zlepšení ekonomiky v Karlovarském kraji, není příznivý.
Ačkoliv nezaměstnanost výrazně klesla, vysoký počet vyplacených sociálních dávek a
množství sociálně vyloučených lokalit výrazným způsobem ovlivňuje index rizikovosti
regionu. Dlouhodobě zaujímá Karlovarský kraj podle součtů indexů nezaměstnanosti, počtu
vyplacených sociálních dávek a kriminality, 3. místo v republice. Konkrétně index kriminality
je z republikového hlediska mírně podprůměrný.

Index kriminality okresů, 2015
OKRES + pořadí v
republikovém průměru
18 Karlovy Vary
27 Cheb
47 Sokolov

KRAJ
KvK
KvK
KvK

Počet
obyvatel

kriminalita

116 471

2 478

91 630

1 769

89 766

1 490

Index
kriminality
(idx
10 000)
212,8
193,1
166,0

234,8 ø ČR

Index kriminality okresů, 2019
OKRES + pořadí v
republikovém průměru
13 Karlovy Vary
11 Cheb
18 Sokolov

KRAJ
KvK
KvK
KvK

Počet
obyvatel

kriminalita

114 891

1 823

91 633

1 588

88 270

1 243
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Index
kriminality
(idx
10 000)
158,67
173,3
140,82

186,74 ø ČR

Karlovy Vary vykazují po Chebu v Karlovarském kraji druhý nejvyšší index kriminality.
Soustředění kriminality do větších aglomerací je 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
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/městská 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 PČR
KARLOVARSKÝ KRAJ – Zhodnocení bezpečnostní situace a práce Policie ČR.7
V roce 2019 bylo na území Karlovarského kraje zjištěno 5 735 trestných činů a 44 320
přestupků. Policisté zajistili a zadrželi 1 845 osob, 195 osob předvedli, 95 osob zatkli na
základě příkazu justičních orgánů, vypátrali 78 pohřešovaných osob a 122 odcizených
motorových vozidel.
V roce 2019 policisté objasnili 3 556 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 62 %. Pro
spáchání trestné činnosti bylo stíháno 3 152 osob, což je nárůst o 247 osob.
NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST

7

https://www.policie.cz/clanek/vyhodnoceni-kriminality-v-karlovarskem-kraji-za-rok-2019.aspx
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Na úseku násilné trestné činnosti bylo spácháno 416 trestných činů a z nich objasněno 82,20
%. Kriminalisté od počátku roku vyšetřovali celkem 9 vražd spáchaných na území kraje,
které byly všechny úspěšně objasněny. Jednalo se o 7 vražd ve stádiu pokusu a o 2
dokonané skutky. Nejčastějšími důvody byly mezilidské vztahy a majetkový prospěch.
Nejvíce medializovaný byl případ dvojnásobného pokusu vraždy z konce roku v Aši, kde
20letý mladík sečnou zbraní napadl poštovního doručovatele a jeho přítelkyni. Oběma
způsobil velmi těžká zranění.
Porovnáním roku 2018 a roku 2019 byl zjištěn pokles spáchaných trestných činů násilného
charakteru o 16,6 %. Došlo k poklesu trestných činů loupeží, úmyslného ublížení na zdraví i
nebezpečného vyhrožování.
DROGY
Kriminalisté ze skupiny TOXI v oblasti drogové problematiky zrealizovali v roce 2019 celkem
169 případů, přičemž v 11 případech odhalili pěstírny rostlin marihuana a 2 varny pervitinu.
Při realizacích bylo mimo jiné zajištěno přes 11 000 gramů marihuany, přes 500 kusů rostlin
marihuany, téměř 450 gramů pervitinu, přes 20 gramů hašiše, 20 kusů tablet extáze, 0,5
gramů heroinu či téměř 7 gramů kokainu.
MRAVNOSTNÍ TRESTNÁ ČINNOST
Mravnostních deliktů bylo spácháno 91, z čehož u 67 z nich si pachatelé vyslechli obvinění a
nesli následky, což činí objasněnost 73,60 %.
HOSPODÁŘSKÁ TRESTNÁ ČINNOST
V roce 2019 došlo oproti roku 2018 ke zvýšení nápadu hospodářské trestné činnosti na
území Karlovarského kraje o 62 případů. V roce 2018 byl nápad 572 případů a v roce 2019
již 634 případů. Objasněnost v roce 2019 činila 66,20 %. Z jednotlivých druhů hospodářské
kriminality stále převládají trestné činy podvodů, zpronevěry a daňová trestná činnost. V roce
2019 došlo k zajištění výnosu z trestné činnosti a náhradní hodnoty majetku v celkové výši
cca 83 mil. Kč, což je o 51 mil. Kč více než v roce 2018. Za účelem odhalování a vyšetřování
daňové trestné činnosti je v rámci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zřízena
pracovní skupina „KOBRA“, která v roce 2019 konala trestní řízení v celkem 24 případech
s celkovou
škodou
cca.
200
mil.
Kč.
Jedním ze zajímavých případů, který v roce 2019 kriminalisté realizovali, bylo podvodné
jednání falešného obchodníka s drahými kovy, který způsobil škodu v celkové výši přes 5
mil. Kč.
KYBERNETICKÁ KRIMINALITA
V Karlovarském kraji bylo v roce 2019 zjištěno 191 případů kybernetické kriminality, došlo k
nárůstu o 38,4 % a objasněnost činila 59 %. Delikty charakteru kybernetické kriminality měly
nejčastěji podobu internetových podvodů založených na zneužití důvěry poškozených zasílat
peníze jako platbu za zboží, které bude následně dodáno, přičemž k dodání zboží však
nedošlo.
MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST
Na území Karlovarského kraje došlo v roce 2019 ke 2 603 majetkovým trestným činům, což
je o 311 trestných činů více než v roce 2018. Objasněnost v oblasti majetkové trestné
16

činnosti dosáhla 44,4 %. Došlo k nárůstu například u vloupání do víkendových chat, a to k 87
případům, což je o 31 případů více než v roce 2018. Dále došlo ve 273 případech ke
krádežím věcí z automobilů, což je nárůst o 76 skutků oproti předchozímu roku.
Za zmínku z majetkové trestné činnosti stojí úspěšně objasněný případ vloupání do
rekreačního objektu u Nejdku, odkud byly odcizeny mimo jiné i mince v hodnotě kolem 3 mil.
Kč. Obviněni byli tři muži, které následně soudce poslal do vazební věznice.
V meziročním srovnání statistiky registrovaných trestných činů došlo v Karlovarském kraji k
nárůstu trestných činů, a to zejména v oblasti majetkové trestné činnosti, hospodářské
trestné činnosti a zbývající trestné činnosti, kam spadá například zanedbání povinné výživy.
Přestože v meziročním srovnání let 2018 a 2019 došlo k nárůstu v registrované kriminalitě,
tak trend za posledních 10 let je opačný, tj. má klesající tendenci. Ačkoliv došlo k nárůstu
trestné činnosti například u trestných činů, jako jsou krádeže vloupáním, krádeže prosté,
krádeže věcí z vozidel a podvody, došlo u této trestné činnosti i k nárůstu objasněnosti.
Nárůst registrovaných trestných činů je zapříčiněn také vyšším počtem vyhledaných
trestných činů, jako je například ohrožení pod vlivem návykové látky nebo maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání.
PŘESTUPKY
V celém Karlovarském kraji bylo řešeno 44 320 přestupků. Z toho policisté z pořádkové
policie řešili 29 543 přestupků, dopravní policisté 12 160 přestupků a policisté z cizinecké
policie 2 617 přestupků.
Během roku 2019 byly na území Karlovarského kraje vyhlašovány dopravně bezpečnostní
akce zaměřené na celkový dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a na
priority, které vyhlásila policie na rok 2019. Jednalo se zejména o zranitelné účastníky
silničního provozu, kterými jsou chodci, cyklisté a řidiči motocyklů. Dalším nešvarem, na
který byl dohled zaměřen, je nevěnování se řízení a zejména pak držení hovorového
zařízení. Dohled nad silničním provozem byl zaměřen také na obecné dodržování pravidel
silničního provozu, používání bezpečnostních pásů, dodržování stanovených limitů rychlosti
jízdy, dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových látek. Těchto akcí se
účastnili policisté z pořádkové, dopravní a cizinecké policie. Na vybrané akce byli přizvání i
policisté ze SRN a spolupráce na těchto akcích byla vyhodnocena jako velmi úspěšná.
Dopravní policisté v loňském roce řešili celkem 2 620 dopravních nehod, přičemž došlo k
poklesu celkového počtu evidovaných dopravních nehod o 357. Nejčastější příčinnou
dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, což je zejména nevěnování se řízení
motorového vozidla a situaci v silničním provozu. Tento nešvar byl i jednou z priorit policie v
roce 2019, proto je potěšující, že došlo ke snížení počtu dopravních nehod. V loňském roce
došlo k 13 smrtelným nehodám, což je naštěstí o 8 méně oproti roku 2018. Snížil se i počet
nehod zaviněných nepřiměřenou rychlostí z 457 na 452 nehod nebo nedaním přednosti v
jízdě z 244 na 211 nehod. K výraznému poklesu, téměř o polovinu, došlo i u střetů s lesní
zvěří nebo domácím zvířetem, a to z 500 na 254 střetů.
CIZINECKÁ POLICIE
Policisté z odboru cizinecké policie zahájili správní vyhoštění cizinců z území členských států
EU v roce 2019 celkem ve 182 případech. Nejčastějším důvodem ve 124 případech pro
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zahájení správního řízení ve věci správního vyhoštění z území ČR, resp. z území členských
států EU byl výkon tzv. nelegálního zaměstnání. Dalším nejčastějším důvodem pak byl
neoprávněný pobyt na území ČR. Při porovnání roku 2018 a 2019 došlo k nárůstu počtu
případů odhalených padělků cizozemských dokladů totožnosti, a to o 64,7 %. K největšímu
záchytu došlo na konci listopadu, kdy policisté odhalili v jedné z firem na Chebsku 26 cizinců,
kteří měli padělané doklady a neměli příslušné povolení k zaměstnání.
V roce 2019 bylo policisty odboru cizinecké policie provedeno celkem 7 531 pobytových
kontrol, což je oproti roku 2018 nárůst o 1 211 kontrol. Jednalo se o kontroly ubytovacích
objektů, objektů pro výdělečnou činnost či kontroly jiných objektů. Při těchto kontrolách bylo
zkontrolováno 21 029 cizinců.
Při odhalování nelegální migrace policisté využívají speciální techniku, jako jsou například
termovizní vozidla či speciální tzv. „schengenbusy“ pořízené v roce 2019. Ty jsou vybavené
nejmodernější mobilní technikou napomáhající policistům efektivní kontrole cizinců, a to
zejména při posuzování pravosti dokladů totožnosti předkládaných od cizinců při jejich
kontrolách přímo v terénu. Dále byl odbor cizinecké policie v roce 2019 navíc vybaven
speciální technikou umožňující vyhledávání osob v úkrytu dodávkových vozidel a kamionů, a
to Heartbeat detektorem, který na základě detektoru tlukotu srdce odhalí ukryté osoby ve
vozidlech.
OBLAST VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
K zajištění ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti osob na území krajského ředitelství bylo
v roce 2019 vyhlášeno celkem 309 bezpečnostních opatření, která byla zaměřena mimo jiné
na riziková hokejová utkání, riziková fotbalová utkání, různé jiné sportovní akce jako MS v
motokrosu v Lokti nad Ohří, Světový pohár v triatlonu v Karlových Varech, ale i na kulturní a
společenské akce např. 54. Mezinárodní filmový festival, FIJO Cheb, Hurá prázdniny,
Hornická pouť, Krampus pochod čertů v Sokolově. Další preventivně bezpečností opatření
byla směřována např. proti pachatelům kapesních krádeží, bezpečnost na vodních tocích
(VODA 2019), na kontroly chatových oblastí, podávání alkoholu mládeži (HAD 2019), pátrání
po osobách a věcech. Tyto akce jsou plánovány i na rok 2020. Zvýšená pozornost je i nadále
věnována preventivním, ale i represivním opatřením na úseku distribuce a konzumace drog v
příhraničních tržištích, a to i ve spolupráci s orgány policie jednotlivých spolkových zemí
Německa, se kterými Karlovarský kraj sousedí.
V roce 2019 bylo v souvislosti s projektem „Časná defibrilace v Karlovarském kraji“
Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje zapůjčeno již 20 ks automatických
externích defibrilátorů (AED). Tyto defibrilátory byli po konzultaci s ZZS Karlovarského kraje
rozmístěny v rámci služebních obvodů vybraných obvodních oddělení v Karlovarském kraji.
Dále bylo dokončeno proškolení 20-ti lektorů-policistů, kteří na svých útvarech budou dále
provádět periodická školení policistů z neodkladné první pomoci za použití AED. Ve
spolupráci s ZZS Karlovarského kraje budou školení směřující k prohloubení znalostí a
dovedností při poskytování první pomoci a neodkladné resuscitace probíhat i v roce 2020.
Policisté jsou vysíláni k případům, kde je předpoklad dojezdu zdravotnické záchranné služby
delší než 5 minut. V roce 2019 vyjížděli policisté k 5 takovýmto případům. Při jednom z
těchto zákroků byl díky profesionálnímu a rychlému jednání policistů s využitím přístroje AED
bezprostředně na místě zachráněn lidský život.
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I v roce 2019 probíhala ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského
Kraje, Odborem bezpečnosti a krizového řízení, Odborem školství, Krajským úřadem
Karlovarského kraje, společná preventivní akce „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se na této akci podílí tvorbou a realizací
odborného semináře ve vybraných školských zařízení. Tato spolupráce a semináře budou
pokračovat i nadále v roce 2020.
V září 2019 proběhlo v prostorech obce Boží Dar-Klínovec přeshraniční cvičení Minatio 2019
za účasti složek PČR, ZZS Karlovarského kraje, Policejního ředitelství Chemnitz a Spolkové
policie, jehož cílem bylo prověřit reálné možnosti spolupráce při útoku na větší množství
civilních osob, následném společném pátrání po pachatelích v prostoru státní hranice a
eliminace útočníků při napadení civilního objektu. Byla prověřena i spolupráce se složkami
ZZS Karlovarského kraje při záchranných činnostech.
PREVENCE KRIMINALITY
V roce 2019 provedli preventisté a koordinátoři prevence kriminality celkem 520 přednášek a
besed, při kterých oslovili 12 035 dětí a studentů a dále 628 seniorů. Osvětová činnost byla
zaměřena nejen na děti a mládež, ale i na dospělou populaci, seniory a širokou veřejnost.
Nejčastějšími tématy přednášek bylo právní vědomí, bezpečný internet a sociální sítě,
šikana, drogy a jiné nežádoucí závislosti, bezpečnost v silničním provozu, osobní bezpeční,
trestná činnost páchaná na seniorech a mnoho dalších.
Během roku 2019 bylo zrealizováno celkem 70 volnočasových a preventivních aktivit buď
samostatně nebo ve spolupráci se složkami IZS, orgány samosprávy či státními i
neziskovými organizacemi. Mezi nejvýznamnější akce patřili Den s Policií ČR v Chebu, Den
IZS na Rolavě v Karlových Varech, Mezi nebem a zemí v Mariánských Lázních nebo
Hornický den v Sokolově, preventivní dopravní akce, letní tábory, Dny s Ajaxem a mnoho
dalších. Součástí některých akcí pro děti a veřejnost byla prezentace práce Policie ČR, při
které bylo využito možnosti působit na širokou veřejnost v rámci prevence kriminality.
Koordinátoři prevence zrealizovali v Karlovarském kraji řadu celorepublikových projektů, jako
například Zebra se za tebe nerozhlédne, Řídím, piju nealko, Markétina dopravní výchova,
Zabezpečte se II., Dopravní soutěž mladého cyklisty apod.
Dále zrealizovali také projekty za podpory Ministerstva vnitra, ve kterých budou pokračovat i
v letošním roce. Jednalo se o projekty:
• „Chráním si svůj majetek“ - zaměřený na zabezpečení majetku (chaty, byty),
• „Senior Kurýr“ - týkající se především upozornění, jak si dávat pozor na podvodníky,
• „Říkám ne alkoholu a drogám za volantem“ - zaměřený na autoškoly a mladé nezkušené
řidiče,
• „Příměstský tábor pro děti ze SVL“ - určen pro děti, které jsou ohrožené sociálním
vyloučením.
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Kriminalita (přečiny i zločiny) ve městě Karlovy Vary (obvodní oddělení Karlovy Vary –
město + obvodní oddělení Karlovy Vary – Rybáře)
Rok

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

2013

1788

89

13

1079

2014

1464

105

6

861

2015

1328

119

11

693

Rok

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

2016

1233

79

14

743

2017

1205

80

17

644

2018

1216

102

21

636

2019

1524

72

22

854
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Pachatelé trestné činnosti - Územní odbor Karlovy Vary k 10/2013, 10/2014, 10/2015,
10/2016, 10/2017, 10/2018, 10/2019
Kritéria

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Celkový
počet
pachatelů

1970

1468

2137

1759

1728

1104

993

Recidivisté

1203

869

742

545

205

177

300
(stíháno)

Nezletilí (1 –
15 let)

17

Mladiství (15
– 18 let)

55

Cizinci

nesledováno

19
38

Nesledováno

16

7

27

32

nesledováno

nesledováno

44 (včetně

43 (včetně

12

podezřelých)

podezřelých)

(stíháno)

139

83 (včetně

20

(včetně
podezřelých)

podezřelých)

(stíháno)

nesledováno

nesledováno

41
(stíháno)

Statistiky pachatelů vykazují v posledních pěti letech v celkovém počtu pokles, vysoký je
tradičně podíl recidivistů.
Oběti trestné činnosti - Územní odbor Karlovy Vary10/2013, 10/2014, 10/2015, 10/2016
Kritéria

2013

2014

2015

2016

Nezletilí poškození (1 -15
let)

69

57

56

49

Mladiství poškození (15–
18 let)

49

36

32

36

Poškození 18 – 60 let

1790

1454

1180

1095

Poškození nad 60 let

518

392

298

241

V závislosti na vývoji kriminality se přímo úměrně vyvíjí i počty obětí trestné činnosti.
Nejrizikovější skupinou jsou osoby starší 60 let, které tvoří téměř 20% z celkového počtu
obětí. S ohledem na stárnutí obyvatelstva je pravděpodobné, že senioři budou procentuálně
zvyšovat podíl obětí TČ.
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Vybrané přestupky za rok 2018 a 2019 (1. 1. – 30. 11.) OO KV-město + OO KV-Rybáře
+ Městská policie Karlovy Vary (1. 1. – 30. 11.)

počet obyvatel

druh

1

k 1. 1.
2019

změna
proti roku rok 2018
2018

Proti veřejnému
pořádku
Proti občanskému
soužití
Proti majetku

přestupky – abs. počet

18-19

rok
2018

rok
2019

změna
18-19
(index)

Pokles

111

80

Pokles

k 31.10.
2019

změna

389

541

index na 10 tis. obyv.

152
530

455
48 501

48 776
-275

přestupky proti
obecně závazným
vyhláškám v oblasti
bezpečnosti a
veřejného pořádku

Nárůst

31
93

109

75
1082

864

Nárůst

16
177

223

218
39

27

Nárůst
12

Nárůst

Nárůst
46

6

8

Nárůst
2

*rok x = např. 2018, rok y = např. 2019

Počet 1887 přestupků za sledované období roku 2018 a 2040 přestupků za stejné období
v roce 2019 vykazuje navýšení. Podobně jako u trestných činů, tak i u přestupků vzrostla
majetková kriminalita. Problémem stále zůstává narušování veřejného pořádku a
občanského soužití. Důvody nárůstu přestupků jsou obdobné, jako u trestné činnosti.
Významně tento stav ovlivňuje nedostatek policistů a strážníků v ulicích.

5.2 Činnost Městské 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
dlouhodobě 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. Veřejný pořádek, občanské
soužití, porušení lázeňského statutu a porušení obecně závazných vyhlášek činí v řešení
strážníků pouhých 3,6%.

22

Statistika činnosti městské policie Karlovy Vary (1. 1. – 30. 11. 2019)
PARAGRAF
Doprava - 361/2000
Láz. statut - 164/2001
Tabák, alkohol - 65/2017
OZV, nařízení - 251/2016
VP - 251/2016
Obč. soužití - 251/2016
Majetek - 251/2016
Ostatní přestupky
SOUČET

POČET
9 201
25
128
35
277
22
28
131
9 847

Výběr událostí
Součinnost
Signál PCO
Kontroly
Zvířata
Oznámení
Doručování
Nalezené věci
Zjištěné závady
Přestupky
Trestný čin
Využití linky 156
Celkem událostí

267
1 285
13 501
363
2 141
157
106
134
11 599
61
3 705
30 176

Události MP v roce 2019
Počet událostí evidovaných MP je vyjádřením přímé úměry vůči personálnímu podstavu.
Přesto došlo v počtu událostí k meziročnímu nárůstu o 4%. Nepatrný pokles počtu přestupků
byl vyvážen nárůstem v oblasti kontrolní činnosti.
Zásadní podíl na událostech tvoří řešení dopravy v klidu (parkování). Kontrola a represe
však situaci neřeší. Většina velkých měst se potýká se stejným problémem. Bez
infrastruktury a dopravního systému posíleného o moderní technologie je problém
neřešitelný.
Obdobně lze přistupovat k dalším negativním jevům, kterými jsou užívání návykových látek a
bezdomovectví. Jedná se o dlouhodobě systémově neřešené problémy, které sice legislativa
částečně postihuje, ale vymahatelnost, díky absenci nadstavby pro jeho potírání či řešení, je
nízká nebo spíše nulová. Klasickým případem jsou alkoholici a drogově závislí převážně z
řad bezdomovců.
S tím také souvisí další činnost strážníků městské policie – převozy na protialkoholní
záchytnou stanici.
Rekord padl v roce 2018, následující rok 2019 strážníci přepravili na protialkoholní záchytnou
stanici (dále „PZS“) „jen“ 165 osob. Meziroční pokles o 40 převozů však nehovoří ve
prospěch systému, jedná se o běžnou odchylku, která může mít více příčin. MP realizovala
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celkem 165 převozů, přičemž v 51 případech žádala o převoz PČR (zde došlo k největšímu
poklesu) a v 47 případech ZZS nebo KKN. Vlastní podíl činil 67 převozů. V roce 2019
dochází k mírnému zlepšení u recidivy. Z celkového počtu 131 převezených osob, bylo 20
osob transportováno opakovaně.
Události MP v roce 2020
K výraznému zvratu, který ovlivnil nejen činnost městské policie, ale fungování celé
společnosti, došlo v březnu 2020 v důsledku koronavirové pandemie. V tomto období se
výrazně změnila skladba činností strážníků, i když samozřejmě priorita, řešení místních
záležitostí veřejného pořádku, přetrvala.
Stážníci dohlíželi na dodržování pravidel
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem ( nošení roušek, shlukování osob, atd.), hlídky
na odběrných místech, hlídky u vstupu do nemocnice. V letních měsících se pracovní náplň
strážníků vrátila k normálu, ale bohužel již koncem srpna začala epidemie znovu nabírat na
síle. Strážníci se vrátili na odběrná místa, kde zajišťují veřejný pořádek, záchytná stanice
byla znovu uzavřena. V současné době je jasné, že skladbu činností městské policie a
událostí ve městě bude ovlivňovat dalším vývoj epidemie.
Městský kamerový dohlížecí systém
MKDS čítá v současné době již 37 KB. Tento fakt jednak snižuje přímou výtěžnost systému,
neboť není zajištěna samostatná obsluha a jednak klade větší nároky na zpracování a
vyhodnocování dat, včetně jejich zabezpečení. Z tohoto důvodu MP připravila na rok 2020
modernizaci záznamového zařízení včetně softwarové vybavenosti. V plánu je rovněž
zajištění výstupu bez aktivních ovládacích prvků na krizový štáb Karlovarského kraje,
obdobně jako tomu je na pracovišti 112.
V roce 2019 byly instalované kamerové body do ulic Jabloňová, Brigádníků a T. G.
Masaryka. Mobilní set slouží k monitoringu nádob na separovaný odpad. V roce 2019 řešila
MP 1.425 podnětů předaných operačním střediskem hlídkám do terénu, což představuje
meziroční nárůst o 36%. V jednom případě se podařilo zadržet pachatele trestného činu.
Podíl veřejného pořádku odpovídá nastaveným parametrům z loňského roku a činí 35%.
V průběhu roku 2020 byly instalovány další dva kamerové body na dopravním terminálu
Horní nádraží.
Prevence MP
Oblast prevence kriminality svěřilo město Karlovy Vary městské policii. Preventivním
aktivitám věnuje MP Karlovy Vary značnou pozornost. Již v roce 1996 se město Karlovy Vary
zapojilo do Komplexního součinnostního programu prevence kriminality MV ČR. Od té doby
město nepřetržitě využívá programy PK vyhlašované MV ČR. Splňuje všechny náležitosti,
které jsou podmínkou pro zajení do programů:
 existence strategického dokumentu – koncepce, vždy na čtyřleté období
 komise (v současné době Pracovní skupina pro bezpečnost a problematiku ubytoven)
 pozice manažera prevence kriminality.
V rámci koncepce je zahrnuta spolupráce se státními i samosprávními organizacemi a také
s nestátními neziskovými organizacemi.
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Městská policie Karlovy Vary má také od roku 2001 zřízeno oddělení prevence a dohledu,
kde funguje manažer prevence kriminality společně se třemi dalšími strážníky, kteří
společně realizují vlastní preventivní programy a projekty určené cílovým skupinám nejvíce
ohroženým kriminalitou jako jsou děti, mládež, senioři a zdravotně postižení, více na
www.mpkv.cz v sekci PREVENCE.
5.3 Průzkum pocitu bezpečí z roku 2019
Pocit bezpečí je jednou ze základních sociálních potřeb. Vedle statistických údajů nápadu
trestné činnosti a přestupků ze zdrojů Policie ČR a MP je důležitým kritériem také průzkum
pocitu bezpeční občanů. Je prokázáno, že výsledky průzkumů pocitu bezpečí mezi občany
příliš nekorespondují se skutečným nápadem trestné činnosti. Občané se ne vždy bojí
v místech s vysokým nápadem trestné činnosti a naopak místa, která vykazují nízký nápad
trestné činnosti, se jeví občanům jako nebezpečná. V Karlových Varech proběhl poslední
průzkum pocitu bezpečí v roce 2019.
Cílem průzkumu bylo zjistit informace o tom, jak občané města Karlovy Vary vnímají
bezpečnostní situaci a projevy delikventního chování na území města. Průzkum se řídil
etickými zásadami, neomezit a neohrozit osobu respondenta s ohledem na zachování
ochrany osobních údajů. Sběr dat probíhal formou strukturovaného interview, které tvořilo 12
položek. Odpovědi respondentů byly zaznamenávány do formuláře dotazníku, který byl
anonymní. Realizace průzkumu probíhala v květnu 2019 v různých městských částech
města Karlovy Vary a v různé denní hodiny.
Tazatelé byli předem proškoleni, obeznámeni s cíly, metodami a prostředky průzkumu.
Do průzkumu bylo zapojeno 800 respondentů 339 mužů a 461 žen. Průměrný věk činil 55
let. U zkoumaného vzorku se podařilo zachovat základní procentuální rozložení přibližně
stejně, jak udávají oficiální demografické údaje.
Respondentům se jeví jako nejrizikovější lokalita města část Rybáře, Tuhnice a Drahovice.
Nejvíce si od posledního průzkumu pohoršily právě Tuhnice a Drahovice, které mají výrazně
horší statut právě díky ubytovnám. Situace dle statistických výstupů Policie ČR a Městské
policie Karlovy Vary není drastická, ale průvodní jevy kolem ubytoven (popíjení alkoholu,
nepořádek, hluk) mají řekněme „sumarizující“ dopad na pocit bezpečí.
Za nejméně společensky přijatelné jsou považovány projevy vandalismu a majetková trestná
činnost. Tyto dva jevy vnímají občané jako nejrizikovější i z dlouhodobého hlediska,
v porovnání s rokem 2012 si pouze vyměnily pozice na čele žebříčku. Majetková trestná
činnost v roce 2012 vadila 35%, v roce 2019 27%. Vandalismus v roce 2012 označilo jako
nejzávažnější 31%, v roce 2019 37% dotázaných.
Nejrizikovější skupinou jsou dle respondentů opět Romové, zaznamenali však pokles ze
49% na 37% a je zajímavé, že u respondentů Drahovic a Tuhnic je to „jen“ 34%, resp. 32%.
Dalšími nejčastěji uváděnými skupinami byla mládež a nepřizpůsobiví občané na
ubytovnách. Chování nájemníků ubytoven nyní vadí 9% respondentů oproti 7,5% z roku
2012 (u drahovických 11%, u tuhnických 12%).
Na druhé straně jako nejvíce kriminalitou ohrožení jsou vnímáni senioři, děti a mládež.
25

Jako významný rizikový faktor je vnímána existence ubytoven pro sociálně slabé,
v průzkumu ji tak označilo téměř 44% dotázaných. S ohledem na problematiku ubytoven byly
zvlášť vyhodnoceny lokality Tuhnice a Drahovice, kde se tyto ubytovny vyskytují. Z odpovědí
respondentů vyplývá, že jako riziko ohrožující bezpečnost vnímá ubytovny v Tuhnicích o
10% více obyvatel než v ostatních částech města. Drahovice byly v tomto údaji bez
odchylky.
S činností asistentů prevence kriminality je obeznámena nadpoloviční většina respondentů a
56% považuje jejich působení v rizikových lokalitách za přínosné.
Městský kamerový dohlížecí systém zná a další jeho rozšíření podporuje 62% dotázaných.
Občané města si myslí, že nejúčinnější preventivní opatření, které by pomohlo zlepšit
bezpečnost ve městě je veřejné osvětlení rizikových míst, rozšíření městského
kamerového dohlížecího systému a zrušení soukromých ubytoven pro sociálně slabé.
Výsledky průzkumu pocitu bezpečí jsou porovnávány se statistikami nápadu trestné činnosti
PČR, se statistikami událostí Městské policie Karlovy Vary a dále využity při tvorbě
koncepčního materiálu týkajícího se preventivních bezpečnostních opatření ve městě
Karlovy Vary. Dále budou využity jako podpůrný materiál k projektům situační a sociální
prevence, na které město získává dotace ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu kraje nebo
jiných zdrojů.
5.4 Bezpečnost a veřejný pořádek ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města
Karlovy Vary
Ve Strategickém plánu udržitelného 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.

Téma: Podmínky pro život, bezpečnost a pořádek ve městě
Speciﬁcký cíl 3.1: Omezit projevy asociálního chování, vandalismu a poškozování
veřejného majetku a zvýšit pocit bezpečí obyvatel i návštěvníků města.
Zdůvodnění: Bezpečnost a zajištění pořádku ve smyslu příznivého prostředí pro život
se v Karlových Varech významně neodlišuje od porovnatelných měst. Přesto však je
atmosféra ve městě důležitá i s ohledem na lázeňský charakter a navazující
ekonomické aktivity. Situaci by zlepšila možnost investovat další prostředky do
technické infrastruktury (technika pro sběr dat, kamerové systémy apod.), což by
technickými prostředky zvýšilo účinnost a efektivnost činnosti městské policie,
případně dalších institucí, podílejících se na zajištění bezpečnosti, pořádku a čistoty
ve městě.
Investice do technické infrastruktury musí doprovázet vzdělávání, osvěta a
preventivní činnost na všech úrovních. Zejména v oblastech a u skupin obyvatel
ohrožených sociálním vyloučením je třeba dále rozvíjet prevenci a předcházet tak
vzniku sociálně patologických jevů ve městě.
Opatření 3.1 - Vytvářet příznivé klima pro život ve městě a posilovat pocit bezpečí a
pořádku
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Typické aktivity:
• Rozvoj připravenosti obyvatel k řešení a řízení rizik a katastrof
• Vzdělávání příslušníků městské policie
• Zkvalitňování technické vybavenosti městské policie (sběr dat, kontrola, propojení s
ostatními odbory magistrátu, kvalitní kamerový systém)
• Budování a rozvoj nízkoprahových center, mobilních i stacionárních
• Prevence bezdomovectví a omezování negativních dopadů na město
Indikátory výsledku:
• roční počet registrovaných trestných činů na 1000 obyvatel
• objasněnost trestných činů
Cílová skupina:
• obyvatelé města
• lázeňští hosté a návštěvníci města
• Městská policie
Realizátor:
• samospráva • neziskový sektor
Vazba na OP:
• IROP (PO1) Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
• OPZ (PO1) Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
• OPZ (PO2) Sociální začleňování a boj s chudobou
Gesčně příslušný útvar MMKV:
Městská policie
Spolugestor: Odbor technický

5.5 Komentář k bezpečnostní analýze
Z výše uvedených údajů vyplývá, že kriminalita je velice dynamický jev, který reaguje
především na ekonomický stav společnosti. Dále ho ovlivňuje celá řada sociálních faktorů,
od vzdělanosti obyvatel, přes věkové či národnostní složení. S ohledem na změny vyvolané
pandemií coronaviru COVID 19 lze očekávat, že s poklesem ekonomické kondice našeho
státu, výrazně vzroste nezaměstnanost a následně také trestná činnost.
Z bezpečnostní analýzy vyplývá, že nejcitelněji budou rizikovými jevy ovlivněny následující
skupiny obyvatel:





Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené
Děti a mládež ohrožené kriminalitou jako potencionální oběti, ale i jako
pachatelé
Senioři
Recidivisté
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6. Preventivní systém ve Statutárním městě Karlovy Vary
V posledních pěti letech nápad trestné činnosti ve městě klesal. Ke změně došlo v průběhu
roku 2019, kdy došlo k nárůstu celkového nápadu trestné činnosti a zejména pak majetkové.
Prevence kriminality je ve městě založena především na komplexním přístupu a
provázanosti aktivit subjektů zajišťujících veřejný pořádek (PČR, MP). Úroveň bezpečnostní
situace bohužel ovlivnil pokles policistů a strážníků v ulicích, což se nepříznivě odrazilo na
kontrolní preventivní činnost bezpečnostních složek.
Vedle orgánů státní správy a samosprávy, jsou do preventivních aktivit zapojeny příspěvkové
a rozpočtové organizace. Stále větší význam má spolupráce s neziskovým sektorem.
Preventivní práci se daří zejména díky dlouholeté koncipované součinnosti, schopnosti a
ochotě zástupců jednotlivých organizací komunikovat. Důraz je stále kladen na vyváženost
projektů sociální, situační a viktimní prevence.
Pozornost je věnována především primární úrovni směřované zejména na děti a mládež.
Oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary již téměř 20 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, fungování dvou nízkoprahových klubů pro děti a
mládež na ubytovnách pro sociálně slabé, dotační podporu neziskových organizací
pracujících se zdravotně postiženými, nebo s 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
provozuje nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, noclehárnu a azylový dům,
nebo Světlo Kadaň z.s., provozující K-centrum pro drogově závislé a nově také
adiktologickou poradnu.
6.1 Institucionální předpoklady
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 policii 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
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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 (např. vzdělávací kurz - Senior akademie).
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, MOBIDIK.
V období let 1996 - 2018 byla zřízena Komise prevence kriminality a protidrogové
prevence jako poradní orgán rady města, V současné době funguje při městě Pracovní
skupina pro bezpečnost a problematiku ubytoven.

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
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Karlovy
Vary a odbor SPOD
U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary
353 118 111
Probační a mediační služba Karlovy Vary
Davida Bechera 24/151
Karlovy Vary
360 01
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

zajišťování místních záležitostí veřejného
pořádku, přispívání k ochraně osob a majetku,
podíl na prevenci kriminality v obci
odbor sociálních věcí vykonává státní správu a
samosprávu na úseku sociální péče, na úseku
sociálních služeb a na úseku sociálně právní
ochrany dětí.
dohled nad výkonem alternativních trestů, péče o
propuštěné z výkonu trestu, mediační řízení,
práce s problémovou mládeží




oddělení krizového řízení
oddělení bezpečnosti a prevence
oddělení ochrany areálu

Rozpočtové a příspěvkové organizace
Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy
Vary
Lidická 38
360 20 Karlovy Vary (budova Domova mládeže,
Drahovice)
Tel.: 353 176 511 – ústředna, sociální pracovnice

odborná poradenská, diagnostická, redukční a
psychoterapeutické služby pro děti od 3 do 18 let,
pomoc v obtížných životních situacích,
psychoterapie, diagnostika rodinných vztahů a
diagnostika sociálně-patologických jevů

DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň
Odloučené pracoviště Karlovy Vary
Sportovní 28
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
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Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb, ředitelství
Merklínská 15
360 10 Karlovy Vary – Sedlec
Asociace „Záchranný kruh“
5.května 155/8, 360 01 Karlovy Vary
www.zachranny-kruh.cz

Centrum sociálních služeb – noclehárna, NPDC,
Azylový dům
NZDM – ubytovna Úvalská
NZDM – ubytovna Charkovská
Preventivně výchovná činnost, tvorba
vzdělávacích materiálů pro pedagogy,
záchranáře – preventisty, spolupráce složek IZS
zaměřená na prevenci při krizových a
mimořádných událostech
Provozování městského zařízení „Centrum zdraví
a bezpečí“ za účasti lektorů z řad složek IZS a
MP
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Programy primární prevence na zš .

SOS dětská vesnička Karlovy Vary
Svatošská 279
360 07 Karlovy Vary – Doubí
www.sos-vesnicky.cz
Farní charita
Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary
353 434 228
Res vitae, z.s.
Blahoslavova 659/18, 360 01 Karlovy Vary
353 566 426, www.resvitae.cz
Světlo Kadaň, z.s.
K-centrum Karlovy Vary
Sportovní 359/32, 360 09 Karlovy Vary
727 954 163
www.os-svetlo.net

Dům pro matky s dětmi
Dům napůl cesty
Služby pro seniory a zdravotně postižené
Krizové centrum
Linka důvěry
Manželská a rodinná poradna
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
 Adiktologická poradna pro osoby se
závilostí a jejich blízké Karlových Varech
 Světlem k prevenci – program primární
prevence pro ZŠ

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

Společnost pro podporu a pomoc
náhradním rodinám v Karlovarském kraji





Tyfloservis, o.p.s.
Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary
353 236 0680
Svaz důchodců ČR
Úvalská 36, 360 01 Karlovy Vary
PROTEBE live
Hájek 27
363 01 Ostrov
www.pro.tebe.cz

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

Terénní a ambulantní sociální rehabilitace
nevidomých a slabozrakých
Sociální, vzdělávací a volnočasové aktivity
seniorů.
Vizualizace sociálních problémů, workshopy se
sociální tématikou.
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6.2 Dotačně podpořené aktivity v období 2017 – 2020
V následující tabulce jsou uvedeny preventivní aktivity realizované v období 2017 – 2020.
Některé projekty, zejména nové a finančně náročné jsou realizovány za využití státní dotace.
Od roku 2019 je obcím otevřen dotační titul na podporu prevence kriminality Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Převážná část projektů je spolufinancována z prostředků města.

Projekty realizované za podpory MV ČR a KvK v období 2017 – 2020
ROK
2017
2019

2020

INVESTICE
NEINVESTICE
Celkem: 4.575.000 Kč
Celkem: 1.516.000 Kč
Z toho dotace: 1.788.000 Kč
Z toho dotace: 1.227.000 Kč
Modernizace pracoviště MKDS v
rámci integrace operačních středisek
MP a HZS KvK (MV ČR)
Rozšíření MKDS o dva kamerové
 Prázdninový pobyt dětí
body včetně navýšení úložiště dat“
ohrožených sociálním
(MV ČR)
vyloučením (ve spolupráci
s Armádou spásy z.s.)
(MV ČR)
 Průzkum pocitu bezpečí
(KÚ KvK)
Rozšíření MKDS o 2 kamerové body
- dopravní terminál Horní nádraží
(MV ČR)




Asistenti
prevence
kriminality (MV ČR, MPSV)
Notes strážníka Pavla
(KÚ KvK)

V Karlových Varech má tradici i podpora neziskových organizací, které se na území města
zabývají prevencí kriminality a protidrogovou prevencí. Za posledních 10 let (od roku 2011
do 2020) bylo dotačně podpořeno 16 takových organizací celkovou částkou 3.725.000 Kč.
(Armáda spásy v ČR z.s., Světlo Kadaň z.s., Res Vitae z.s., Protebe live z.s., Modrá hvězda
života z.s., Dětské informační centrum, KV-city, ZŠ – Poštovní, Centrum pro mládež a
alternativní sporty z.s., JUNÁK, TJ KSNP Sedlec, Náhradním rodinám z.s, Služby pro rodinu
z.ú, SOS dětské vesničky, you connect z.s., Systém R.B.O.)

6.3 Protidrogová prevence ve Statutárním městě Karlovy Vary
Základním problémem drogové problematiky je vysoká tolerance užívání návykových látek
českou společností. Zejména konzumace alkoholu (a to i u mladistvých) nebývá vnímána
jako sociální ani zdravotní problém i přesto, že si ČR stojí vysoko ve světových statistikách
spotřeby alkoholu.
Podobně je nahlíženo i na užívání tabákových výrobků a omamných a psychotropních látek.
Ze statistik Polici ČR i městské policie jednoznačně vyplývá, že značná část kriminality a
narušování veřejného pořádku souvisí s konzumací alkoholu a omamných a psychotropních
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látek. Pachateli a přestupci bývají problémoví uživatelé (často bezdomovci žijící na ulici, což
je vnímáno většinovou společností jako silný negativní jev ovlivňující bezpečnost ve městě).
Karlovy Vary se, stejně jako ostatní velká města, potýká s touto problematikou, která hraničí
se sociální problematikou a její řešení je možné pouze na celorepublikové úrovni.
„Karlovy Vary - drogová scéna má polootevřený charakter, část klientů se otevřeně
pohybuje v prostorách kolem Tržnice, část má tendenci se skrývat ve squattech v
zahrádkách, ve sklepech v toxi bytech, na ubytovnách a/nebo kolem domu, kde bydlí dealer
drog. V těchto místech i probíhá prodej drog. Mezi taková místa ve městě např. patří ulice
Sokolovská nebo ubytovna v ulici Charkovská. V současnosti pochází pervitin v převážné
míře z vietnamské produkce. Část klientů nezůstává delší dobu na jednom místě, ale migrují,
nejenom v rámci města, ale na území kraje i po celé ČR.“ Zdroj: KRAJSKÁ
PROTIDROGOVÁ KONCEPCE KARLOVARSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2020 – 2024
V městě působí nezisková organizace Světlo Kadaň, z.s., která v Karlových Varech
provozuje K-centrum pro drogově závislé od roku 2000. Zajišťuju primární, sekundární a
terciární prevenci v oblasti závislostí. Po celou dobu činnosti je organizace dotačně
podporována Statutárním městem Karlovy Vary.
Struktura uživatelů služeb K-centra Karlovy Vary se z dlouhodobého hlediska nijak výrazně
nemění - mezi klienty výrazně převažují problémoví uživatele drog neboli dlouhodobí anebo
nitrožilní uživatelé drog amfetaminového typu či opiátů, z nichž většina má minimální
(případně vůbec žádné) sociálně ekonomické zázemí.
Údaje o uživatelích služeb
Počet uživatelů služeb

2017
209
147
61
0

2018
200
154
46
30

Počet prvních kontaktů
Celkový počet kontaktů

25
3875

53
3812

Vybrané služby - výkony
Informační servis
Hygienický servis
Kontaktní místnost
Potravinový servis
Individuální poradenství
Celkový počet intervencí

2017
214
1944
3793
1957
21
537

2018
270
1404
3640
1395
9
405

Výměnný
program
Počet přijatých
injekčních setů
Počet vydaných
injekčních setů
Počet výkonů
distribuce HR
(výměna)
Sběr

2015

2016

2017

2018

34098

46448

47907

44910

34207

46672

48862

45409

2236

1728

1923

2162

90

176

21

17





z toho muži
z toho ženy
z toho počet
nedrogových
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Zdroj: Světlo Kadaň z.s.,Výroční zpráva 2018
Statutární město Karlovy Vary spolupracuje s krajským protidrogovým koordinátorem a
metodicky se řídí Krajskou protidrogovou koncepcí Karlovarského kraje na léta 2020 – 2024.
Aktivně se podílí na primární prevenci závislostí prostřednictvím vzdělávacích preventivních
programů oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary ve školských
zařízeních (základní školy, střední školy, Středisko výchovné péče), kde také aktivně
spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Karlovy Vary.
Program primární prevence nabízí základním školám také Světlo Kadaň, z.s. „Světlem
k prevenci“.
Svůj program realizuje také Policie ČR, zejména ve spojení s projektem „Protidrogový vlak“ a
jeho následnými programy, který však v současné době město Karlovy Vary nepodporuje.
Velmi diskutovaným tématem v rámci celého kraje je Protialkoholní záchytná stanice (PAZS),
která se jako jediná v kraji nachází v Sokolově a je plně využívána všemi městy. Kapacita je
leckdy nedostačující a kumulace klientů v jednom městě přináší problémy, které řeší
především město Sokolov. Přemístění PAZS se řeší na krajské úrovni.
Obdobné je to s psychiatrickým oddělením v nemocnici v Ostrově, kam jsou sváženi
uživatelé omamných a psychotropních látek. Ani zde nejde o koncepční řešení, ale pouze
řešení akutních případů bez možnosti následné péče. Řeší se též na krajské úrovni.
Stav drogové scény během pandemie COVID 19:
Drogový byznys se stal závislým na legálním obchodu, který jej často maskuje. Díky
omezení volného pohybu osob, kdy byla většina hranic uzavřena, klesla ekonomická aktivita.
Trh s drogami byl výrazně ovlivněn od výroby přes obchodování až po spotřebu. To se
projevilo zejména nedostatkem drog, nárůstem cen, poklesem kvality, uživatelé začali hledat
alternativy a užívat jiné látky. Následná ekonomická krize může vést ke zvýšení počtu osob
zapojených do drogového obchodu (nezaměstnanost).

6. 4 Vymezení cílů koncepce
Hlavním cílem koncepce na období 2021 – 2024 je přispět k zamezení růstu nápadu
trestné činnosti a posílit pocit bezpečí občanů ve městě.
Koncepční cíle


Dále rozvíjet systém preventivních aktivit zainteresovaných subjektů. Posilovat
spolupráci mezi organizacemi státní správy a samosprávy s neziskovým sektorem



Efektivně využívat moderní technologie (MKDS, integrované operační středisko
městské policie a HZS KVK)



Vytvářet projekty směřované na nejrizikovější skupiny obyvatel – potencionální oběti
i pachatele trestné činnosti
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Pokračovat v cílené preventivní práci sociálního vyloučení ve spojení se sociální
politikou města, kraje, ale i státu - problematičtí bezdomovci, uživatelé návykových
látek, sociálně vyloučené lokality - (projekty APK, nízkoprahová zařízení, terénní
programy)



Pokračovat v přípravě na nové hrozby - migrace, kyberkriminalita, rostoucí
nezaměstnanost, ochrana měkkých cílů

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












SLABÉ STRÁNKY

koncepční prevence kriminality ve městě
25 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 – odborem bezpečnosti a
krizového řízení
pracovní skupina prevence kriminality
městských policií KK
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nedostatečně řešená legislativa, zejména
v problematice bezdomovectví
slabá podpora a chybějící služby v oblasti
prevence látkových i nelátkových
závislostí ve městě, především v
následné péči a v poskytování služeb
klientům mladším 15 let
problematika sociálního bydlení –
dlouhodobě neřešená legislativa ze
strany MPSV, chybějící kapacity ze
strany města (obchod s chudobou)
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
roste administrativní zátěž PČR, MP i
správních orgánů

PŘÍLEŽITOSTI











HROZBY

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
finanční podpora projektů ze strany 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














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)
zvyšující se podíl mladých lidí bez
vzdělání, kteří nikdy nepracovali
málo pracovních příležitostí ve městě
zvyšující se podíl osob bez domova
závislých na návykových látkách
stále více multikulturní složení
obyvatelstva (vysoký podíl cizinců, sílící
vietnamská a rusky mluvící komunita)
změny v trestním zákoníku – posunutí
hranice výše škody – skokové navýšení
přestupků proti majektu
rostoucí podpora krajní pravice spojená
s problematikou migrační krize
nárůst kyberkriminality
sílící xenofobie a strach z terorismu
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 2021 – 2024.

6.6 Definované bezpečnostní problémy a navrhovaná preventivní opatření
Identifikace
problému

Způsob
řešení

Navrhovaná
opatření

Finanční
zajištění

Vymezení
aktivit
(projektů)

Měření
efektivity
dopadů

Zvyšující se
počet osob
ohrožených
sociálním
vyloučením a
osob již
vyloučených
(bezdomovci),
v návaznosti
četnější případy
výtržnictví,
buzení
veřejného
pohoršení,
drobná
majetková
kriminalita

Ukládání
nařízení
ústavní léčby
po
opakovaném
pobytu na
PAZS

-Vyhláška města
upravující zákaz
užívání alkoholu ve
vybraných
lokalitách města

Dotace
MPSV,
EU, MV,
spoluúčast
města a
kraje

Podpora
aktivit
Armády spásy
(nízkoprahové
denní
centrum,
noclehárna)

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

-zpracování studie
bezdomovectví
v kraji
s vymezením
kompetencí
zainteresovaných
složek (PČR, MP,
zdravotnická
zařízení), včetně
personálního a
finančního zajištění
-terénní programy
NNO;
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Projekty:
Asistenti
prevence
kriminality
Rozšiřování
MKDS

Rozdělen
í
odpověd
nosti
KÚ, MM –
odbor
sociálních
věcí,
PČR,
MP, ÚP,
NNO

- systém
prostupného
bydlení – kraj,
obce)
Více programů
primární a
sekundární sociální
prevence;
součinnost OSPOD
s rodinami,
školami, PČR, MP,
PaMS
NNO

Zvýšený počet
nezletilých osob
a mladých
dospělých bez
ukončeného
vzdělání a
následně bez
práce - riziko
sociálního
vyloučení,
nadužívání
návykových
látek a
narušování
veřejného
pořádku

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

Kriminalita dětí
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

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

Vysoká recidiva

Legislativní
opatření
vedoucí ke
snížení
recidivy
(využívání
registru

Práce
s odsouzenými,
zaměstnávání
odsouzených PMSvyužívání
probačních
programů

Dotace
MPSV,
MS, EU
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Státní a
krajské
dotace,
spoluúčast
města

Kontroly
záškoláctví –
OSPOD ,
Kontroly PČR,
MP, OSPOD
zaměřené na
prodej a
podávání
návykových
látek
nezletilým;
Působení
Asistentů
prevence
kriminality
v rizikových
lokalitách
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 PaMS
Projekty
primární
prevence
zaměřené na
seniory;
podpora
neziskových
organizací
orientujících
se na seniory
Spolupráce
PMS, PČR,
MM a MP –
obecně
prospěšné
práce

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

PČR,
MMOSPOD,
MP

Pokles
kriminality
dětí a
mládeže a
kriminality
páchané na
dětech

MM –
OSPOD,
odbor
školství,
SVP
PČR, MP,
PaMS,
KvK
NNO

Pokles počtu
seniorů jako
obětí trestné
činnosti

MM –
odbor
sociálních
věcí,
NNO, MP,
PČR

Snížení
podílu
recidivistů ve
statistikách
NTČ

PMS,
PČR,
MM, MP

Kyberkriminalita

přestupků)
Účelná
osvěta v
oblasti užíván
í moderních
technologií

Nedostatečné
povědomí
veřejnosti o
preventivních
aktivitách ve
městě, nízká
spoluúčast
občanů na
vytváření
bezpečnějšího
prostředí

Větší
medializace
preventivních
činností
města, PČR,
MP a
neziskových
organizací;
zapojení
veřejnosti do
preventivních
aktivit

Ochrana
měkkých cílů

Spolupráce
základních
složek a
ostatních
složek IZS,
veřejné
správy a
veřejnosti

Projekty zaměřené
na vzdělávání
v oblasti
bezpečnosti při
používání
moderních
technologií
MM – odbor
školství, školy, KÚ,
PČR, MP, NNO
Zvýšení publicity
prostřednictvím
tisku, rozhlasu,
televize a internetu
– vytvoření pozice
tiskového mluvčího
MP;
využívání
dobrovolníků z řad
studentů a seniorů

Dotace
MŠMT,
MV,
spoluúčast
kraje a
města

Koordinovaný a
komplexní systém
postupů při
krizových
událostech

Státní
správa a
samospráv
a
(využívání
dotačních
titulů)

Dotace
MV, města

Krajské i
obecní školní
projekty,
projekty NNO
určené
dětem,
rodičům,
seniorům i
široké
veřejnosti
Pravidelné
články
v Karlovarský
ch radničních
listech,
rubrika
věnovaná
prevenci na
stránkách
města a
městské
policie

Zvýšené
povědomí o
kyberkriminali
tě; pokles
počtu obětí
kyberkriminali
ty

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

Lepší
povědomí
občanů
s efektem
zvýšení
pocitu
bezpečí

Společná
cvičení složek
IZS;
vzdělávání ve
školských,
zdravotnickýc
h a
obdobných
zařízeních;
osvěta
veřejnosti

Zvládání
krizových
událostí;
snížení
výskytu
krizových
událostí

Součinno
st
tiskového
oddělení
MM KV,
MP a
PČR,
zapojení
členů
pracovní
skupiny
pro
bezpečno
ua
problemat
iku
ubytoven
MV ČR
(PČR),
KÚ KvK,
MM KV

Vydefinované problémy a jejich následná řešení bude zpracováno v projektech, jež bude
město realizovat za přispění svých partnerů a za finanční podpory dotačního titulu
Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Karlovarského kraje.

6.7 Způsob hodnocení preventivních opatření:
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
2021-2024,
pracuje s cílovými skupinami uvedenými ve Strategii a Koncepci,
opatření jsou součástí komplexního řešení,
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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.
Minimálně jednou za čtyři roky bude proveden průzkum pocitu bezpečí občanů města
(naposledy proveden v roce 2019).

7. Další vývoj prevence kriminality ve městě
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, odbor sociálních věcí a 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 nejen v obci, ale i v rámci celého kraje. Zároveň je
potřeba umět na tyto změny reagovat. Statistiky posledních let potvrzují stále rostoucí podíl
kyberkriminality, což s sebou přináší jistá specifika, na která musí především reagovat
Policie ČR, ale na úrovni primární prevence také vzdělávací instituce a orgány veřejné
správy.
Jako závažný problém ohrožující bezpečnost vnímají občané, dle průzkumu pocitu bezpečí,
soužití s národnostními a etnickými menšinami. Projevují se zde především zkušenosti
bydlících v blízkosti ubytoven pro sociálně-slabé.
Vývoj kriminality určitě výrazně ovlivní i socio-ekomonická situace obyvatel v důsledku
coronavirové krize, kdy poroste nezaměstnanost. Ekonomické rozdíly budou čím dál
výraznější. Vliv bude mít i generační nevyváženost a rostoucí politická rozpolcenost ve
společnosti.

Závěr
Koncepce prevence kriminality Statutárního města Karlovy Vary na období 2021 – 2024
vychází ze zkušeností předešlých období a navazuje na předchozí koncepce platné
v obdobích 2013 – 2016 a 2017 - 2020. Cíle koncepce jsou v souladu se Strategií prevence
kriminality ČR a zároveň korespondují s Koncepcí prevence kriminality a protidrogovou
koncepcí Karlovarského kraje. Veškeré preventivní aktivity jsou založeny na spolupráci státní
správy, samosprávy a neziskového sektoru. Snahou je zamezit růstu nápadu trestné
činnosti, v lepším případě ho snížit, posilovat pocit bezpečí občanů a připravit se na nová
bezpečnostní rizika.
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