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Úvod
Kriminalita je problémem, který se dotýká každého občana. Každý z nás si uvědomuje určitou
pravděpodobnost vzniku situace, v níž se může stát obětí či svědkem trestného činu.
Prevence kriminality jako pojem nebyla doposud jednoznačně definována a v právním řádu
ČR není dosud legislativně zakotvena. Dle MV ČR prevence kriminality zahrnuje soubor
nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními
i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav
z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti
kriminality a jejích následků.
Zpracování strategického dokumentu prevence kriminality kraje je jednou z podmínek
obsažených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, která
byla schválená usnesením vlády ČR č. 66 dne 25. ledna 2016, jejíž splnění umožňuje realizaci
krajských a obecních preventivních projektů za finanční podpory z Programu prevence
kriminality MV ČR (dále také jen „MV“).
Nově vytvořená Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2017 – 2021
vychází z výše uvedené Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
a je rovněž v souladu s Doporučením k tvorbě koncepcí prevence kriminality krajů a obcí,
které vydalo MV, které je hlavním gestorem zodpovědným za koordinaci politiky státu
v oblasti prevence kriminality.
Hlavním úkolem Jihomoravského kraje, deklarovaným touto koncepcí, je realizovat účinný
systém prevence kriminality na svém území, koordinovat jej a zabezpečovat po stránce
metodické, konzultační a rovněž finanční. Přitom je nezbytné zapojit do systému prevence
kriminality celou občanskou společnosti, místní samosprávy, státní i nestátní subjekty, které
se prevencí kriminality zabývají.
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Analytická část
1.

Analýza kriminality

Analýza kriminality byla zpracována na základě statistických údajů poskytnutých
Ministerstvem vnitra, oficiálních statistických výkazů Policie ČR a konkrétních poznatků
a zkušeností.
1.1.

Porovnání Jihomoravského kraje a ČR

Jihomoravský kraj je tvořen okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov a Znojmo, což představuje 673 obcí, které jsou rozděleny do 21 správních obvodů
obcí s rozšířenou působností. Jaký má vliv geografická poloha, koncentrace obyvatelstva
a další kriminogenní faktory na celkovou kriminalitu či vybranou trestnou činnost se projeví
v následujících bodech.

1.2.

Celková kriminalita

V roce 2015 bylo v rámci ČR registrováno celkem 247 628 trestných činů, což je o 41 032,
tj. o 14,2 % méně, než v roce 2014. Z toho bylo přímo objasněno celkem 112 141 trestných
činů, což je o 14 098 méně. Celková objasněnost (včetně dodatečně objasněných trestných
činů) trestné činnosti stoupla na 50,9 % (2,0 %), přímá objasněnost činila 45,2 % (1,5 %).
Počet stíhaných osob se snížil na 101 883, což je o 12 728, tj. o 11,1 % méně. Škody
způsobené trestnou činností se snížily o 1,79 mld. Kč na částku 26,89 mld. Kč. Přestože byl
registrován sumární pokles celkové kriminality, byl zaznamenán nepatrný nárůst
u mravnostní kriminality na 2 256 (nárůst o 2,3 %). Největší pokles registrovaných trestných
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činů byl v roce 2015 u krádeží prostých o 18 915 na 84 793 skutků (pokles o 18,2 %) a krádeží
vloupáním o 14 828 na 34 476 skutků (pokles o 30,0 %).
1.3.

Mezikrajské srovnání

Počet zjištěných trestných činů v Jihomoravském kraji v roce 2015 byl ve srovnání s ostatními
kraji 4. nejvyšší a tvořil 9,6 % z celkového počtu trestných činů v ČR. Meziroční pokles počtu
zjištěných trestných činů byl zaznamenán ve všech krajích ČR. V mezikrajském srovnání jsou
absolutní počty zjištěných trestných činů ovlivněny rozdílným počtem obyvatel jednotlivých
regionů. V Jihomoravském kraji v roce 2015 na 10 000 obyvatel připadlo v průměru 2,03
zjištěných trestných činů. Mezi kraji to byla 5. nejvyšší, resp. 10. nejnižší hodnota.
Tabulka č. 1: Pořadí zatíženosti v krajích v roce 2015 v porovnání s rokem 2014
Celková TČ

Obyvatelstvo
Území

Stav k
Stav k změna stavu
rok 2015
31.12.2015 31.12.2014
obyv.

Česká republika 10 553 843 10 538 275
Hl. m. Praha

1 267 449 1 259 079

Středočeský

1 326 857 1 315 299

Jihočeský

637 834

637 300

Plzeňský

576 635

575 123

Karlovarský

297 804

299 293

Ústecký

822 850

823 972

Liberecký

439 639

438 851

Královéhradecký

551 421

551 590

Pardubický

516 149

516 372

Vysočina

509 475

509 895

Jihomoravský

1 175 023 1 172 853

Olomoucký

634 720

635 711

Zlínský

584 676

585 261

Moravskoslezský 1 213 311 1 217 676

15 568
8 370
11 558
534
1 512
-1 489
-1 122
788
-169
-223
-420
2 170
-991
-585
-4 365

rok 2014

Index na 10tis.obyv.
změna

247 628 288 660 -41 032
64 095 71 828 -7 733
25 442 31 118 -5 676
12 595 14 683 -2 088
10 512 11 991 -1 479
5 737
6 726
-989
21 061 25 927 -4 866
11 154 12 504 -1 350
8 575 10 181 -1 606
6 812
8 380 -1 568
6 880
8 107 -1 227
23 828 27 109 -3 281
12 609 14 066 -1 457
7 964
8 807
-843
30 364 37 233 -6 869

rok 2015

234,63
505,70
191,75
197,47
182,30
192,64
255,95
253,71
155,51
131,98
135,04
202,79
198,65
136,21
250,26

rok 2014

273,92
570,48
236,58
230,39
208,49
224,73
314,66
284,93
184,58
162,29
158,99
231,14
221,26
150,48
305,77

změna

-39,3
-64,8
-44,8
-32,9
-26,2
-32,1
-58,7
-31,2
-29,1
-30,3
-24,0
-28,3
-22,6
-14,3
-55,5

změna v %

85,7
88,6
81,0
85,7
87,4
85,7
81,3
89,0
84,3
81,3
84,9
87,7
89,8
90,5
81,8

pořadí dle
indexu

4
14
8
6
7
12
3
10
13
9
5
2
1
11

Kriminogenní faktory
Základním kriminogenním faktorem ovlivňujícím vývoj trestné činnosti v rámci kraje je
pokračující důraz na konzumní způsob života. Dalšími významnými faktory jsou pak
nezaměstnanost, v určitých lokalitách vysoká koncentrace nepřizpůsobivých osob s nízkou
vzdělaností a poměrně snadné získávání věcí a finančních hodnot kriminální činností.
Negativně se na chování mládeže i ve vztahu k okolnímu dění projevuje klesající vliv rodiny
a školy na výchově dětí a mládeže.
Hlavním centrem kraje je město Brno, kde je zvýšená koncentrace osob, prodejních
a zábavních středisek. Brno je také významným pořadatelem řady mezinárodních akcí
s velkou návštěvností osob jak z ČR, tak i ze zahraničí.
Na teritoriu většiny územních odborů krajského ředitelství kraje (dále jen „ÚO“) a Městského
ředitelství police Brno (dále jen „MŘP Brno“) zůstávají kriminogenní faktory stejné, avšak
v rámci celého území Jihomoravského kraje a zejména v příhraničních oblastech
s Rakouskem a Slovenskem jsou nově odhalovány trestné činy související s migrací
5
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a nelegálním překračováním státní hranice České republiky. V roce 2015 bylo zahájeno
prověřování 55 (z toho 38 ve druhém pololetí) věcí pro podezření z přečinu organizování
a umožnění nedovoleného překročení státní hranice dle § 340 trestního zákoníku, přičemž
v roce 2014 byly prověřovány 2 případy.
Tabulka č. 2: Vývoj kriminality ČR a krajů v letech 2011 – 2015
Území
Česká republika
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

Meziroční odchylky v %
Meziroční odchylky
Celková TČ
2015 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
2014
2013
2012
2011
88,72 85,79
317 177 304 528 325 366 288 660 247 628 -12 649 20 838 -36 706 -41 032 96,01 106,84
74 122
37 654
14 820
13 752
8 110
30 287
13 674
11 004
9 160
8 613
29 933
14 347
9 227
42 474

72 345
35 612
14 005
12 822
7 582
27 427
13 003
10 785
8 994
8 543
29 533
14 367
8 887
40 623

82 005
37 350
15 020
13 713
8 198
29 848
13 963
10 787
9 092
8 761
29 811
14 768
9 197
42 853

71 828
31 118
14 683
11 991
6 726
25 927
12 504
10 181
8 380
8 107
27 109
14 066
8 807
37 233

64 095
25 442
12 595
10 512
5 737
21 061
11 154
8 575
6 812
6 880
23 828
12 609
7 964
30 364

-1 777
-2 042
-815
-930
-528
-2 860
-671
-219
-166
-70
-400
20
-340
-1 851

9 660 -10 177
1 738 -6 232
-337
1 015
891 -1 722
616 -1 472
2 421 -3 921
960 -1 459
-606
2
-712
98
-654
218
278 -2 702
-702
401
-390
310
2 230 -5 620

-7 733
-5 676
-2 088
-1 479
-989
-4 866
-1 350
-1 606
-1 568
-1 227
-3 281
-1 457
-843
-6 869

97,60
94,58
94,50
93,24
93,49
90,56
95,09
98,01
98,19
99,19
98,66
100,14
96,32
95,64

113,35
104,88
107,25
106,95
108,12
108,83
107,38
100,02
101,09
102,55
100,94
102,79
103,49
105,49

87,59
83,31
97,76
87,44
82,04
86,86
89,55
94,38
92,17
92,54
90,94
95,25
95,76
86,89

89,23
81,76
85,78
87,67
85,30
81,23
89,20
84,23
81,29
84,86
87,90
89,64
90,43
81,55

Tabulka č. 3: Skladba kriminality v Jihomoravském kraji – porovnání s ČR za rok 2015
TČ
rok 2015
Celková
z toho :
majetková
násilná + mravnostní
ostatní kriminalita
zbývající kriminalita
hospodářská

1.4.

ČR - počet
247 628
139
17
27
32
30

092
925
340
646
616

ČR - %
100
56,17
7,24
11,04
13,18
12,36

kraj - počet

kraj - % Odchylka (%)
kraj - ČR
23 828
100
13
1
2
3
2

049
628
607
610
932

54,76
6,83
10,94
15,15
12,30

-1,41
-0,41
-0,10
1,97
-0,06

Násilná kriminalita

Za rok 2015 bylo v rámci krajského ředitelství evidováno celkem 1 422 násilných trestných
činů, z toho bylo celkem objasněno 893 trestných činů. V porovnání se stejným obdobím
roku 2014 se jedná o pokles nápadu o 260 trestných činů, v roce 2015 bylo objasněno o 201
násilných trestných činů méně, dodatečné bylo objasněno o 10 násilných trestných činů
méně. Objasněnost bez započtení dodatečné objasněnosti se snížila oproti roku 2014
o 2,24 % na 62,8 %. S ohledem na věrohodnější objektivitu posouzení výsledků v oblasti
násilné kriminality je třeba uvést, že do kategorie násilné kriminality jsou v rámci ESSK
zahrnuty i takové trestné činy, jako je „porušování domovní svobody“ nebo „neoprávněný
zásah do práva domu, bytu…“. Navýšení nápadu násilné kriminality bylo zaznamenáno
na teritoriu ÚO Vyškov (11 případů) a ÚO Znojmo (2 případy).
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Tabulka č. 4: Skladba násilné kriminality v Jihomoravském kraji – porovnání s ČR za rok 2015

TČ
rok 2015

ČR - počet

Násilná
z toho :
loupeže
úmyslné ublížení na zdraví
nebezpečné vyhrožování
vydírání
porušování dom.svobody

1.5.

ČR - %

kraj - počet

15 669

100

1 995
5 229
2 197
1 232
2 251

12,73
33,37
14,02
7,86
14,37

kraj - % Odchylka (%)
kraj - ČR
1 422
100
200
477
175
102
199

14,06
33,54
12,31
7,17
13,99

1,33
0,17
-1,71
-0,69
-0,37

Majetková kriminalita

U majetkové kriminality, která tvoří více než polovinu (téměř 55 %) nápadu celkové trestné
činnosti na teritoriu krajského ředitelství, došlo v roce 2015 k poklesu nápadu o 14,04 %
(z 15 181 skutků v roce 2014 na 13 049 v roce 2015, pokles o 2 132 případů), v absolutních
číslech se podařilo v roce 2015 objasnit o 756 skutků méně (z 3 534 v roce 2014 na 2 778
v roce 2015) a současně došlo ke snížení objasněnosti o 1,99 % (z 23,28 % v roce 2014 na
21,29 % v roce 2015).
Na všech ÚO na teritoriu krajského ředitelství i v rámci MŘP Brno došlo u nápadu majetkové
trestné činnosti v roce 2015 k poklesu, a to v rozmezí od 6.80 % na MŘP Brno až po 40,67 %
na ÚO Hodonín. Pokles nápadu v absolutních číslech je nejmarkantnější v rámci MŘP Brno,
a to o 567 případů registrované kriminality (z 8 342 skutků v roce 2014 na 7 775 v roce
2015).
Tabulka č. 5: Skladba majetkové kriminality v Jihomoravském kraji – porovnání s ČR za rok 2015
(základ, tj. 100% = majetková kriminalita)

TČ
rok 2015
Majetková
z toho :
krádeže vloupáním
krádeže prosté
ostatní

ČR - počet

ČR - %

139 092

100

34 476
84 793
19 823

24,79
60,96
14,25

kraj - počet

kraj - % Odchylka (%)
kraj - ČR
13 049
100
3 229
7 829
1 991

24,75
60,00
15,26

-0,04
-0,96
1,01

Významným druhem trestné činnosti zařazeným v ESSK pod kategorii krádeží prostých jsou
krádeže motorových vozidel dvoustopých, u kterých došlo k výraznému snížení nápadu
o 6,25 % (z 544 skutků v roce 2014 na 510 v roce 2015, snížení o 34 případů).
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Tabulka č. 6: Skladba krádeží prostých v Jihomoravském kraji – porovnání s ČR za rok 2015 (základ
100 % = krádeže prosté)
TČ
ČR - počet
rok 2015
Krádeže prosté
84 793
z toho :
kapesní
13 060
jiné na osobách
7 703
motorová vozidla dvoustopá
6 292
věci z aut
18 457
součástky z aut
5 036
jízdní kola
7 229
krádeže v bytech a RD
2 869
v jiných objektech
17 890
krádeže ostatní
5 364

ČR - %
100
15,40
9,08
7,42
21,77
5,94
8,53
3,38
21,10
6,33

kraj - počet

kraj - % Odchylka (%)
kraj - ČR
7 829
100
1 539
582
510
1 743
354
814
272
1 485
449

19,66
7,43
6,51
22,26
4,52
10,40
3,47
18,97
5,74

4,26
-1,65
-0,91
0,50
-1,42
1,87
0,09
-2,13
-0,59

V roce 2015 došlo ke snížení nápadu krádeží vloupáním o 21,97 % (ze 4 138 v roce 2014 na
3 229 v roce 2015, snížení o 909 skutků), v absolutních číslech se podařilo objasnit o 319
případů méně (z 969 skutků v roce 2014 na 650 v roce 2015) a došlo ke snížení objasněnosti
o 3,29 % (z 23,42 % v roce 2014 na 20,13 % v roce 2015).
Tabulka č. 7: Skladba krádeží vloupáním v Jihomoravském kraji – porovnání s ČR za rok 2015
(základ tj. 100 % = krádeže vloupáním)
TČ
ČR - počet
ČR - %
kraj - počet
kraj - %
Odchylka (%)
rok 2015
kraj - ČR
Krádeže vloupáním
34 476
100
3 229
100
z toho :
do obchodů
2 130
6,18
203
6,29
0,11
do restaurací a hostinců
1 343
3,90
181
5,61
1,71
do bytů
3 127
9,07
256
7,93
-1,14
do chat
2 553
7,41
170
5,26
-2,14
do rodinných domů
3 768
10,93
436
13,50
2,57
do ostatních objektů
19 798
57,43
1 845
57,14
-0,29

1.6.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní trestné činnosti jsou stejně jako za předcházející období zaznamenána
nejvyšší čísla u trestné činnosti spočívající v poškození cizí věci ust. § 228 odst. 2 - sprejerství,
a to i v porovnání s celorepublikovým průměrem. Následuje výtržnictví a trestný čin
nedovolená výroba a distribuce OPL a jedů viz tabulka č. 8.
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Tabulka č. 8: Trestná činnost výtržnictví a sprejerství – ze skupiny „ostatní trestná činnost“
v Jihomoravském kraji – porovnání s ČR za rok 2015 (základ, tj. 100 % = „ostatní TČ“)
kraj
Odchylka
TČ
ČR - počet ČR - %
počet
kraj - %
(%)
rok 2015
kraj - ČR
ostatní TČ celkem
27 340
100
2 607
100
z toho:
výtržnictví
2 891
10,57
322
12,35
1,78
sprejerství
4 122
15,08
754
28,92
13,85
nedovolená výroba a distribuce
OPL a jedů
4 515
16,51
233
8,94
-7,58

1.7.

Struktura pachatelů

Podíl recidivistů na počtu páchaných skutků trestné činnosti v kraji v roce 2015 mírně
poklesl. U skutků dosáhl hodnoty cca 68,7 % z objasněných trestných činů (v roce 2014
69,4%). U pachatelů také díky snížení nápadu trestné činnosti a udržené objasněnosti mírně
poklesl na cca 52,2 % z celkového počtu pachatelů (v roce 2014 = 54,3 %).
Podíl mládeže na páchání objasněné trestné činnosti v roce 2015 mírně poklesl na hodnotu
cca 4,4 % z 4,5 % v roce 2014. K poklesu trestných činů došlo u mladistvých, u nezletilých
naopak k mírnému nárůstu. Nedošlo k výrazným změnám ve způsobu páchání trestné
činnosti. V převážné míře jde o majetkovou trestnou činnost. Majetkové delikty nejsou
omezeny, mladiství a nezletilí se jich dopouští v podstatě na majetku kohokoliv, podle dané
příležitosti. Z násilných trestných činů jde především o výtržnictví, ublížení na zdraví, loupeže.
Často je trestná činnost mládeže páchána pod vlivem alkoholu či jiných OPL.
V průběhu roku 2015 pokračuje trend vyšší organizovanosti pachatelů na všech úsecích
trestné činnosti, počínaje prostými krádežemi, přes krádeže motorových vozidel, až
k loupežím.
Tabulka č. 9: Stíháno, vyšetřováno osob v roce 2015 – ČR
Pachatelé TČ - ČR
rok 2015
násilná
mravnostní
krádeže
vloupáním
krádeže prosté
ostatní
zbývající
hospodářská
Celková TČ

celkem osob nezletilí
tj. %
(do 14 let)
11 357
276
2,43
1 365
103
7,55

mladiství
(15 - 17)
443
186

tj. %

recidivisté

tj. %

3,90
13,63

5 496
416

48,39
30,48

6 195
15 950
18 016
28 700
15 131
101 883

342
479
443
80
89
2 186

5,52
3,00
2,46
0,28
0,59
2,15

4 240
11 722
10 951
12 598
5 181
53 015

68,44
73,49
60,78
43,90
34,24
52,04

188
191
265
29
34
1 226

3,03
1,20
1,47
0,10
0,22
1,20

Tab. č. 10: Stíháno, vyšetřováno osob v roce 2015 v Jihomoravském kraji
Pachatelé
celk. Nezleodch.
odch. RecidiTČ - Jmk
osob tilí
tj. % (%)
mladis. tj. % (%)
visté
(do 14
(15
kraj rok 2015
let)
kraj - ČR 17)
ČR

tj. %

násilná

49,95 1,56

1 055 27

2,56 0,13

60

5,69

1,79

527

odch.
(%)
kraj - ČR
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mravnostní
krádeže
vloupáním
krádeže
prosté

110

4

3,64 -3,91

16

14,55 0,92

38

34,55 4,07

511

30

5,87 2,84

40

7,83

2,31

343

67,12 -1,32

1 404 23

1,64 0,44

65

4,63

1,63

1 016

72,36 -1,13

ostatní

1 564 28

1,79 0,32

35

2,24

-0,22

980

62,66 1,87

zbývající
hospodářsk
á

3 321 4

0,12 0,02

6

0,18

-0,10

1 611

48,51 4,61

1 505 5
10
000
144

0,33 0,11

16

1,06

0,47

457

30,37 -3,88

1,44 0,24

248

2,48

0,33

5 223

52,23 0,19

Celková TČ

Podíl recidivistů na počtu páchaných skutků trestné činnosti v kraji v roce 2015 mírně
poklesl. U skutků dosáhl hodnoty cca 68,7 % z objasněných trestných činů (v roce 2014
69,4 %). U pachatelů také díky snížení nápadu trestné činnosti a udržené objasněnosti mírně
poklesl na cca 52,2 % z celkového počtu pachatelů (v roce 2014 = 54,3 %).
Podíl mládeže na páchání objasněné trestné činnosti v roce 2015 mírně poklesl na hodnotu
cca 4,4 % z 4,5 % v roce 2014. K poklesu trestných činů došlo u mladistvých, u nezletilých
naopak k mírnému nárůstu. Nedošlo k výrazným změnám ve způsobu páchání trestné
činnosti. V převážné míře jde o majetkovou trestnou činnost. Majetkové delikty nejsou
omezeny, mladiství a nezletilí se jich dopouští v podstatě na majetku kohokoliv, podle dané
příležitosti. Z násilných trestných činů jde především o výtržnictví, ublížení na zdraví, loupeže.
Často je trestná činnost mládeže páchána pod vlivem alkoholu či jiných OPL.
V průběhu roku 2015 pokračuje trend vyšší organizovanosti pachatelů na všech úsecích
trestné činnosti, počínaje prostými krádežemi, přes krádeže motorových vozidel, až
k loupežím.
1.8.

Situace dle územních odborů KŘP JMK (úroveň okresů)

Zde je třeba upozornit na skutečnost, že územní působnost jednotlivého územního odboru
a zejména pak jednotlivých obvodních oddělení policie se může lišit od územního celku, a to
jak rozlohou, tak počtem obyvatel, z uvedeného důvodu mohou mít výstupy nejnižších
organizačních článků pouze orientační povahu.
Tabulka č. 11: Stíháno, vyšetřováno osob – územní odbory za rok 2015
Tab. 11
Stíháno celkem
Stíháno recidivistů
Stíháno nezletilých + mladistvých
okres
počet obyv. osob
Index
Pořadí
osob
Index
Pořadí
osob
Index
Pořadí
Blansko
108 126
742
68,62
5
416
38,47
4
26
2,40
6
Brno-město
377 028
4 214 111,77
1
2 335
61,93
1
153
4,06
2
Brno-venkov
215 311
1 269
58,94
7
659
30,61
5
26
1,21
7
Břeclav
115 334
952
82,54
3
465
40,32
3
43
3,73
4
Hodonín
154 873
1 089
70,32
4
455
29,38
6
59
3,81
3
Vyškov
90 813
616
67,83
6
264
29,07
7
23
2,53
5
Znojmo
113 538
1 092
96,18
2
613
53,99
2
62
5,46
1

železniční
Suma

1 175 023

26
10 000

85,10

16
5 223

44,45

0
392

3,34
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Tabulka č. 11A: Struktura pachatelů na ÚO Blansko
Stíháno
celkem osob
nezletilí
ÚO Blansko
(do 14 let)
násilná
67
1
mravnostní
10
1
krádeže vloupáním
59
3
krádeže prosté
70
1
ostatní
119
4
zbývající
310
3
hospodářská
79
0
Celková TČ
742
13

mladiství
(15 - 17)
3
1
2
2
2
1
1
13

recidivisté

Tabulka č. 11B: Struktura pachatelů na MŘP Brno
Stíháno
celkem osob
nezletilí
MŘ Brno
(do 14 let)
násilná
364
14
mravnostní
44
0
krádeže vloupáním
188
5
krádeže prosté
804
8
ostatní
591
7
zbývající
1 268
1
hospodářská
732
2
Celková TČ
4 214
43

mladiství
(15 - 17)
27
2
16
36
11
4
11
110

recidivisté

Tabulka č. 11C: Struktura pachatelů na ÚO Brno-venkov
stíháno
celkem osob
nezletilí
ÚO Brno-venkov
(do 14 let)
násilná
136
0
mravnostní
7
0
krádeže vloupáním
64
3
krádeže prosté
127
2
ostatní
186
2
zbývající
498
0
hospodářská
181
0
Celková TČ
1 269
8

mladiství
(15 - 17)
5
0
5
5
2
0
0
18

recidivisté

Tabulka č. 11D: Struktura pachatelů na ÚO Břeclav
stíháno
celkem osob
nezletilí
ÚO Břeclav
(do 14 let)
násilná
88
0
mravnostní
10
0
krádeže vloupáním
62
4
krádeže prosté
104
6
ostatní
184
4
zbývající
282
0
hospodářská
164
0
Celková TČ
952
17

mladiství
(15 - 17)
6
0
7
8
1
0
3
26

recidivisté

41
3
42
51
78
162
24
416

186
19
139
613
418
606
246
2 335

68
4
40
94
138
225
56
659

52
3
41
73
91
128
49
465
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Tabulka č. 11E: Struktura pachatelů na ÚO Hodonín
stíháno
celkem osob nezletilí
ÚO Hodonín
(do 14 let)
násilná
191
4
mravnostní
19
3
krádeže vloupáním
42
1
krádeže prosté
114
0
ostatní
180
3
zbývající
338
0
hospodářská
133
3
Celková TČ
1 089
25

mladiství
(15 - 17)
8
7
4
5
9
0
0
34

Tabulka č. 11F: Struktura pachatelů na ÚO Vyškov
stíháno
celkem osob nezletilí
ÚO Vyškov
(do 14 let)
násilná
68
4
mravnostní
10
0
krádeže vloupáním
36
0
krádeže prosté
49
4
ostatní
105
4
zbývající
212
0
hospodářská
107
0
Celková TČ
616
13

mladiství
(15 - 17)
0
4
3
2
1
0
0
10

recidivisté

Tabulka č. 11G: Struktura pachatelů na ÚO Znojmo
stíháno
celkem osob nezletilí
ÚO Znojmo
(do 14 let)
násilná
139
4
mravnostní
9
0
krádeže vloupáním
60
14
krádeže prosté
129
2
ostatní
187
4
zbývající
411
0
hospodářská
107
0
Celková TČ
1 092
25

mladiství
(15 - 17)
11
2
3
7
9
1
1
37

recidivisté

Tabulka č. 11H: Struktura pachatelů na železnici
stíháno
celkem osob nezletilí
železniční pol.
(do 14 let)
násilná
2
0
mravnostní
1
0
krádeže vloupáním
0
0
krádeže prosté
7
0
ostatní
12
0
zbývající
2
0
hospodářská
2
0
Celková TČ
26
0

mladiství
(15 - 17)
0
0
0
0
0
0
0
0

recidivisté

recidivisté
80
4
26
60
88
148
20
455

34
2
27
27
54
80
28
264

64
3
28
92
107
260
34
613

2
0
0
6
6
2
0
16
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1.9.

Oběti trestné činnosti za KŘP JMK

V roce 2015 bylo na území KŘP JMK spácháno celkem 25 případů zločinů vraždy (oproti roku
2014 nárůst o 5 případů).
Tabulka č. 12: Počet obětí trestné činnosti
vše
rok
2015
2014 rozdíl
od 18 výše
3 178
3 521 -343
mládež do 15 let 225
260
-35
mládež nad 15
let
141
177
-36

muži
2015 2014
1 635 1 688
82
74

rozdíl
-53
8

ženy
2015
1 428
101

2014
1 708
147

rozdíl
-280
-46

59

-9

77

98

-21

68

U násilných trestných činů se jedná zejména o loupeže. U mravnostních trestných činů jde
hlavně o pohlavní zneužívání, týrání svěřené osoby, svádění k pohlavnímu styku, znásilnění,
výrobu, držení a šíření dětské pornografie. Množí se dále případy různých forem vydírání na
sociálních sítích internetu – seznamování se s nezletilými či mladistvými, jejich následná
manipulace se sexuálním podtextem a vylákání kompromitujících materiálů. S tím vším
souvisí i méně závažné trestné činy jako podávání alkoholických nápojů mládeži, ohrožování
výchovy dítěte, zanedbání povinné výživy.
Závažný problém tvoří užívání omamných a psychotropních látek a jedů. Zde dochází
neustále ke snižování věku uživatelů, zejména dětí, v souvislosti jak s užíváním drog, tak také
s jejich distribucí. Příčinou patologického chování mládeže je nezájem ze strany rodičů i okolí,
nadbytek nevyužitého volného času a podceňování hrozby závislosti na drogách a alkoholu.
Stále velmi ohroženou skupinou jsou senioři. Stávají se zejména snadnými oběťmi majetkové
trestné činnosti, ale též podvodu i násilné trestné činnosti. Celkem bylo v roce 2015
napadeno v Jihomoravském kraji 513 osob nad 60 let, v roce 2014 to bylo 588 osob.
Tabulka č. 13 Rozložení kriminality podle věku obětí na jednotlivých územních odborech
kriminalita
na osobách celkem % BK
do 15 let
225 5,55 15
15-17
141 3,48
7
18 a více
3178 78,33 96
60 a více
513 12,64 17
Celkem
4057 100% 135

% HO % VK %
ZN
%
11,58 26 10,08 22 18,64 22 7,86
1,58 13 5,04
0 0,00 13 4,64
73,16 194 75,19 86 72,88 215 76,79
13,68 25 9,69 10 8,47 30 10,71
100% 258 100% 118 100% 280 100%

želez.
%
0
0,00
7
4,64
124 82,12
20 13,25
151 100%

celkem % BK %
BM
% BO % BV % HO % VK %
ZN
%
10 0,61
1 5,26
6 0,44
2 2,82
0 0,00
0 0,00
1 8,33
0 0,00
72 4,40
2 10,53
57 4,22
2 2,82
0 0,00
3 17,65
0 0,00
1 4,17
1422 86,81 15 78,95 1181 87,42 62 87,32 22 84,62 12 70,59
9 75,00 23 95,83
134 8,18
1 5,26 107 7,92
5 7,04
4 15,38
2 11,76
2 16,67
0 0,00
1638 100% 19 100% 1351 100% 71 100% 26 100% 17 100% 12 100% 24 100%

želez.
%
0
0,00
7
5,93
98 83,05
13 11,02
118 100%

krádeže na
osobách celkem % BK %
BM
% BO % BV % HO % VK %
ZN
%
do 15 let
7 0,95
0 0,00
3 0,51
2 6,06
1 4,55
0 0,00
1 11,11
0 0,00
15-17
11 1,49
0 0,00
10 1,71
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
1 3,85
18 a více
547 74,22
7 87,50 434 74,06 25 75,76 14 63,64 19 82,61
6 66,67 19 73,08
60 a více
172 23,34
1 12,50 139 23,72
6 18,18
7 31,82
4 17,39
2 22,22
6 23,08
Celkem
737 100%
8 100% 586 100% 33 100% 22 100% 23 100%
9 100% 26 100%

želez.
%
0
0,00
0
0,00
23 76,67
7 23,33
30 100%

kapesní
krádeže
do 15 let
15-17
18 a více
60 a více
Celkem

%
BM
% BO % BV
11,11
93 3,53 25 8,71 22
5,19
84 3,18 14 4,88
3
71,11 2107 79,87 217 75,61 139
12,59 354 13,42 31 10,80 26
100% 2638 100% 287 100% 190
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násilná TČ celkem % BK %
BM
% BO % BV % HO % VK %
ZN
%
do 15 let
71 5,63
1 1,61
27 5,19
5 3,76
9 8,41
6 3,49 11 13,25 12 6,59
15-17
36 2,85
3 4,84
12 2,31
5 3,76
2 1,87
7 4,07
0 0,00
7 3,85
18 a více
1027 81,38 51 82,26 416 80,00 110 82,71 87 81,31 145 84,30 67 80,72 148 81,32
60 a více
128 10,14
7 11,29
65 12,50 13 9,77
9 8,41 14 8,14
5 6,02 15 8,24
Celkem
1262 100% 62 100% 520 100% 133 100% 107 100% 172 100% 83 100% 182 100%

želez.
%
0
0,00
0
0,00
3 100,00
0
0,00
3 100%

mravnostní
TČ
celkem % BK %
BM
% BO % BV % HO % VK %
ZN
%
do 15 let
73 56,59 13 68,42
25 65,79 10 62,50
8 44,44 10 55,56
5 71,43
2 15,38
15-17
11 8,53
2 10,53
1 2,63
2 12,50
0 0,00
2 11,11
0 0,00
4 30,77
18 a více
43 33,33
4 21,05
12 31,58
4 25,00
8 44,44
6 33,33
2 28,57
7 53,85
60 a více
2 1,55
0 0,00
0 0,00
0 0,00
2 11,11
0 0,00
0 0,00
0 0,00
Celkem
129 100% 19 100%
38 100% 16 100% 18 100% 18 100%
7 100% 13 100%

želez.
%
0
0
0
0
0 100%

krádeže
celkem
do 15 let
15-17
18 a více
60 a více
Celkem

želez.
%
0
0,00
7
4,73
121 81,76
20 13,51
148 100%

celkem % BK %
BM
% BO % BV % HO % VK %
ZN
%
17 0,71
1 3,70
9 0,46
4 3,85
1 2,08
0 0,00
2 9,52
0 0,00
83 3,49
2 7,41
67 3,45
2 1,92
0 0,00
3 7,50
0 0,00
2 4,00
1973 82,93 22 81,48 1619 83,41 87 83,65 36 75,00 31 77,50 15 71,43 42 84,00
306 12,86
2 7,41 246 12,67 11 10,58 11 22,92
6 15,00
4 19,05
6 12,00
2379 100% 27 100% 1941 100% 104 100% 48 100% 40 100% 21 100% 50 100%

Tabulka č. 14: Zatíženost územních odborů dle vybraných kritérií za rok 2015
celková TČ
územní odbor

počet obyvatel

absolutní
počet

index

pořadí

násilná + mravnostní
absolutní
index
pořadí
počet

ÚO Blansko

108 126

1364

126,15

5

96

8,88

7

MŘP Brno

377 028

12378

328,30

1

637

16,90

2

ÚO Brno venkov

215 311

2904

134,87

4

194

9,01

6

ÚO Břeclav

115 334

1760

152,60

3

131

11,36

5

ÚO Hodonín

154 553

1754

113,49

7

237

15,33

3

ÚO Vyškov

91 133

1121

123,01

6

106

11,63

4

ÚO Znojmo

113 538

1971

173,60

2

224

19,73

1

územní odbor

počet obyvatel

absolutní krádeže prosté
index
pořadí
počet

krádeže vloupáním
absolutní
index
pořadí
počet

ÚO Blansko

108 126

294

27,19

6

181

16,74

6

MŘPB

377 028

5040

133,68

1

1643

43,58

1

ÚO Brno venkov

215 311

771

35,81

3

566

26,29

2

ÚO Břeclav

115 334

487

42,23

2

238

20,64

4

ÚO Hodonín

154 553

344

22,26

7

153

9,90

7

ÚO Vyškov

91 133

257

28,20

5

157

17,23

5

ÚO Znojmo

113 538

385

33,91

4

260

22,90

3

Tabulka č. 15: Pořadí územních odborů v zatíženosti dle indexu nápadu TČ za rok 2015
Násilná +
Pořadí Celková kriminalita
Krádeže vloupáním Krádeže prosté
mravnostní
1
MŘP Brno
Znojmo
MŘP Brno
MŘP Brno
2
Znojmo
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
3
Břeclav
Hodonín
Znojmo
Brno-venkov
4
Brno-venkov
Vyškov
Břeclav
Znojmo
5
Blansko
Břeclav
Vyškov
Vyškov
6
Vyškov
Brno-venkov
Blansko
Blansko
7
Hodonín
Blansko
Hodonín
Hodonín
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1.10. Přehled jednotlivých územních odborů v rámci působnosti KŘP JMK
územní
obce v působnosti
odbor/městské (název/počet obyvatel)
ředitelství
MŘP Brno
Brno (377 028)
Brno - střed
Brno - Žabovřesky
Brno - sever
Brno - Židenice
Brno - Královo Pole
Brno - výstaviště
Brno - Komárov
Brno - Bystrc
ÚO Blansko
Blansko (54 894)
Boskovice (29 960)
Letovice (23 272)
ÚO Brno
Ivančice (26 999)
Kuřim (24 316)
venkov
Pohořelice (13 849)
Rajhrad (27 485)
Rosice (32 426)
Šlapanice (32 834)
Tišnov (29 590)
Židlochovice (27 812)
ÚO Břeclav
Břeclav (58 414)
Hustopeče (37 093)
Mikulov (19 827)
ÚO Hodonín
Dubňany (24 624)
Hodonín (40 034)
Kyjov (36 874)
Strážnice (25 307)
Veselí nad Moravou (27 714)
ÚO Vyškov
Bučovice (18 072)
Slavkov u Brna (22 902)
Vyškov (50 159)
ÚO Znojmo
Hrušovany nad Jevišovkou (15 641)
Jevišovice (10 346)
Moravský Krumlov (20 497)
Vranov nad Dyjí (7 140)
Znojmo (59 914)

součet počtu
obyvatel
v obcích
377 028

komentář, poznámky,
informace

108 126
215 311

115 334
154 553

91 133
113 538

ÚO Blansko
V průběhu let 2013 až 2015 docházelo na ÚO Blansko ke snížení nápadu celkové trestné
činnosti. V roce 2015 bylo v porovnání s rokem 2013 o 154 skutků méně (tj. o 10,14 %).
Největší pokles celkové trestné činnosti byl na teritoriu OOP Blansko.
Největší druhový pokles v trestné činnosti byl u krádeží vloupáním, v roce 2015 bylo
v porovnání s rokem 2013 o 188 skutků méně (tj. o 59,95%). Největší pokles u krádeží
vloupáním byl opět na teritoriu OOP Blansko.

15
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Tabulka č. 16A: Skladby kriminality na ÚO Blansko
celková TČ
obvodní oddělení
Blansko
Boskovice
Letovice

počet obyvatel
54 894
29 960
23 272

absolutní
počet
741
322
301

index

pořadí

134,99
107,48
129,34

1
3
2

krádeže prosté
obvodní oddělení
Blansko
Boskovice
Letovice

počet obyvatel
54 894
29 960
23 272

absolutní
počet
187
54
53

index

pořadí

34,07
18,02
22,77

1
3
2

násilná + mravnostní
absolutní
index
pořadí
počet
56
10,20
1
20
6,68
3
20
8,59
2
krádeže vloupáním
absolutní
index
pořadí
počet
109
19,86
1
36
12,02
3
36
15,47
2

MŘP Brno
Vzhledem ke specifičnosti MŘP Brno není prováděna bližší analýza na jednotlivá obvodní
oddělení. Počty obyvatel jsou s ohledem na územní působnost jednotlivých obvodních
oddělení MŘP Brno zjistitelné pouze orientačně, neboť jejich územní působnost neodpovídá
území jednotlivých městských částí. Při výpočtu indexu bychom tak získali pouze irelevantní
výstup bez vypovídací hodnoty. Z výše uvedeného důvodu je vykazován až výstup za celé
MŘP Brno, neboť územní působnost statutárního města Brna je totožná s působností MŘP
Brno.
V průběhu let 2013 až 2015 docházelo na teritoriu MŘP Brno ke snížení nápadu celkové
trestné činnosti. V roce 2015 bylo v porovnání s rokem 2013 o 2 994 skutků méně
(tj. o 19,48%). Největší druhový pokles v trestné činnosti byl u krádeží prostých, v roce 2015
bylo v porovnání s rokem 2013 o 1 847 skutků méně (tj. o 26,82 %).
Tabulka č. 16B: Skladby kriminality MŘP Brno
celková TČ
obvodní oddělení
MŘP Brno

počet obyvatel
377 028

absolutní
počet
12 378

index

pořadí

násilná + mravnostní
absolutní
index
pořadí
počet
637
16,90

pořadí

krádeže vloupáním
absolutní
index
pořadí
počet
1643
43,58

328,30
krádeže prosté

obvodní oddělení
MŘP Brno

počet obyvatel
377 028

absolutní
počet
5 040

index
133,68

ÚO Brno-venkov
V průběhu let 2013 až 2015 docházelo na ÚO Brno-venkov ke snížení nápadu celkové trestné
činnosti. V roce 2015 bylo v porovnání s rokem 2013 o 741 skutků méně (tj. o 20,33 %).
Největší pokles celkové trestné činnosti byl na teritoriu OOP Rosice.
Největší druhový pokles v trestné činnosti byl u krádeží prostých, v roce 2015 bylo
v porovnání s rokem 2013 o 395 skutků méně (tj. o 33,88 %). Největší pokles u krádeží
prostých byl na teritoriu OOP Rajhrad.
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Tabulka č. 16C: Skladby kriminality na ÚO Brno-venkov
celková TČ
obvodní oddělení
Šlapanice
Ivančice
Kuřim
Rosice
Pohořelice
Tišnov
Židlochovice
Rajhrad

počet obyvatel
32 834
26 999
24 316
32 426
13 849
29 590
27 812
27 485

absolutní
počet
361
333
319
382
320
340
349
500

index

pořadí

109,95
123,34
131,19
117,81
231,06
114,90
125,49
181,92

8
5
3
6
1
7
4
2

krádeže prosté
obvodní oddělení
Šlapanice
Ivančice
Kuřim
Rosice
Pohořelice
Tišnov
Židlochovice
Rajhrad

počet obyvatel
32 834
26 999
24 316
32 426
13 849
29 590
27 812
27 485

absolutní
počet
92
76
92
106
82
69
91
163

index

pořadí

28,02
28,15
37,84
32,69
59,21
23,32
32,72
59,31

7
6
3
5
2
8
4
1

násilná + mravnostní
absolutní
index
pořadí
počet
36
10,96
2
20
7,41
7
20
8,23
5
18
5,55
8
30
21,66
1
25
8,45
3
22
7,91
6
23
8,37
4
krádeže vloupáním
absolutní
index
pořadí
počet
53
16,14
8
57
21,11
5
41
16,86
7
64
19,74
6
72
51,99
1
88
29,74
4
89
32,00
3
102
37,11
2

ÚO Břeclav
V průběhu let 2013 až 2015 docházelo na ÚO Břeclav ke snížení nápadu celkové trestné
činnosti. V roce 2015 bylo v porovnání s rokem 2013 o 660 skutků méně (tj. o 27,27 %).
Největší pokles celkové trestné činnosti byl na teritoriu OOP Břeclav.
Největší druhový pokles v trestné činnosti byl u krádeží prostých, v roce 2015 bylo
v porovnání s rokem 2013 o 303 skutků méně (tj. o 38,35 %). Největší pokles u krádeží
prostých byl opět na teritoriu OOP Břeclav.
Tabulka č. 16D: Skladby kriminality na ÚO Břeclav

celková TČ
obvodní oddělení
Břeclav
Hustopeče
Mikulov

počet obyvatel
58 414
37 093
19 827

absolutní
počet
898
520
342

index

pořadí

153,73
140,19
172,49

2
3
1

krádeže prosté
obvodní oddělení
Břeclav
Hustopeče
Mikulov

počet obyvatel
58 414
37 093
19 827

absolutní
počet
231
154
102

index

pořadí

39,55
41,52
51,44

3
2
1

násilná + mravnostní
absolutní
index
pořadí
počet
80
13,70
1
31
8,36
3
20
10,09
2
krádeže vloupáním
absolutní
index
pořadí
počet
110
18,83
2
96
25,88
1
32
16,14
3

17

Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2017 – 2021

ÚO Hodonín
V průběhu let 2013 až 2015 docházelo na ÚO Hodonín ke snížení nápadu celkové trestné
činnosti. V roce 2015 bylo v porovnání s rokem 2013 o 500 skutků méně (tj. o 22,18 %).
Největší pokles celkové trestné činnosti byl na teritoriu OOP Hodonín.
Největší druhový pokles v trestné činnosti byl u krádeží vloupáním, v roce 2015 bylo
v porovnání s rokem 2013 o 223 skutků méně (tj. o 59,31 %). Největší pokles u krádeží
vloupáním byl opět na teritoriu OOP Hodonín.
Tabulka č. 16E: Skladby kriminality na ÚO Hodonín
celková TČ
obvodní oddělení
Dubňany
Hodonín
Kyjov
Strážnice
Veselí nad Moravou

počet obyvatel
24 624
40 034
36 874
25 307
27 714

absolutní
počet
185
699
364
212
294

index

pořadí

75,13
174,60
98,71
83,77
106,08

5
1
3
4
2

krádeže prosté
obvodní oddělení
Dubňany
Hodonín
Kyjov
Strážnice
Veselí nad Moravou

počet obyvatel
24 624
40 034
36 874
25 307
27 714

absolutní
počet
36
154
65
36
53

index

pořadí

14,62
38,47
17,63
14,23
19,12

4
1
3
5
2

násilná + mravnostní
absolutní
pořadí
index
počet
5
11,78
29
2
18,48
74
4
12,20
45
3
13,83
35
1
19,48
54
krádeže vloupáním
absolutní
pořadí
index
počet
3
8,12
20
1
14,99
60
2
9,22
34
5
6,72
17
4
7,94
22

ÚO Vyškov
V průběhu let 2013 až 2015 docházelo na ÚO Vyškov ke snížení nápadu celkové trestné
činnosti. V roce 2015 bylo v porovnání s rokem 2013 o 150 skutků méně (tj. o 11,88 %).
Největší pokles celkové trestné činnosti byl na teritoriu OOP Vyškov.
Největší druhový pokles v trestné činnosti byl u krádeží vloupáním, v roce 2015 bylo
v porovnání s rokem 2013 o 127 skutků méně (tj. o 44,72 %). Největší pokles u krádeží
vloupáním byl opět na teritoriu OOP Vyškov.
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Tabulka č. 16F: Skladby kriminality na ÚO Vyškov
celková TČ
obvodní oddělení
Bučovice
Slavkov u Brna
Vyškov

počet obyvatel
18 072
22 902
50 159

absolutní
počet
253
197
671

index

pořadí

140,00
86,02
133,77

1
3
2

krádeže prosté
obvodní oddělení
Bučovice
Slavkov u Brna
Vyškov

počet obyvatel
18 072
22 902
50 159

absolutní
počet
48
45
164

index

pořadí

26,56
19,65
32,70

2
2
1

násilná + mravnostní
absolutní
index
pořadí
počet
43
23,79
1
15
6,55
3
48
9,57
2
krádeže vloupáním
absolutní
index
pořadí
počet
36
19,92
1
25
10,92
3
96
19,14
2

ÚO Znojmo
V průběhu let 2013 až 2015 docházelo na ÚO Znojmo ke snížení nápadu celkové trestné
činnosti. V roce 2015 bylo v porovnání s rokem 2013 o 315 skutků méně (tj. o 13,78 %).
Největší pokles celkové trestné činnosti byl na teritoriu OOP Znojmo.
Největší druhový pokles v trestné činnosti byl u krádeží vloupáním, v roce 2015 bylo
v porovnání s rokem 2013 o 145 skutků méně (tj. o 35,80 %). Největší pokles u krádeží
vloupáním byl opět na teritoriu OOP Znojmo.
Tabulka č. 16G: Skladby kriminality na ÚO Znojmo
celková TČ
obvodní oddělení
Hrušovany nad Jevišovkou
Jevišovice
Moravský Krumlov
Vranov nad Dyjí
Znojmo

počet obyvatel
15 641
10 346
20 497
7 140
59 914

absolutní
počet
243
117
261
124
1 226

index

pořadí

155,36
113,09
127,34
173,67
204,63

3
5
4
2
1

krádeže prosté
obvodní oddělení
Hrušovany nad Jevišovkou
Jevišovice
Moravský Krumlov
Vranov nad Dyjí
Znojmo

počet obyvatel
15 641
10 346
20 497
7 140
59 914

absolutní
počet
42
16
45
26
256

index

pořadí

26,85
15,46
21,95
36,41
42,73

3
5
4
2
1

násilná + mravnostní
absolutní
index
pořadí
počet
29
18,54
4
26
25,13
2
30
14,64
5
18
25,21
1
121
20,20
3
krádeže vloupáním
absolutní
index
pořadí
počet
28
17,90
5
21
20,30
3
39
19,03
4
16
22,41
2
156
26,04
1
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1.11. Komentáře ke statistickým údajům
V průběhu let 2013 až 2015 docházelo na území Jihomoravského kraje ke snížení nápadu
celkové trestné činnosti. V roce 2015 bylo v porovnání s rokem 2013 o 11 374 skutků méně
(tj. o 19,33 %). Největší pokles celkové trestné činnosti byl na teritoriu ÚO Břeclav, ÚO
Hodonín a ÚO Brno-venkov.
Největší druhový pokles v trestné činnosti byl u krádeží prostých, v roce 2015 bylo
v porovnání s rokem 2013 o 6 012 skutků méně (tj. o 27,78 %). Největší pokles u krádeží
prostých byl opět na teritoriu ÚO Břeclav, ÚO Hodonín a ÚO Brno-venkov.
Statistický rozbor jednotlivých oddělení je zaznamenán do tabulek výše. Informace
v tabulkách jsou převzaty z policejních statistik pro rok 2015 a ČSÚ. Index je přepočítán na
10 000 obyvatel.
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2.
2.1.

Sociálně demografická charakteristika Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj - základní údaje

Rozlohou 7 187 km2 a počtem obyvatel téměř 1 175 000 je Jihomoravský kraj čtvrtým
největším krajem České republiky. Poloha kraje je z geografického hlediska poměrně
výhodná díky jeho postavení na historickém spojení mezi jihem a severem Evropy. V rámci
EU kraj sousedí se Slovenskem a Rakouskem, v rámci republiky s krajem Jihočeským,
Vysočinou, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským.
Jihomoravský kraj je vymezen okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov a Znojmo. Je rozdělen na 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Sídelní
strukturu k 31.12.2015 tvořilo 49 měst, 40 městysů, 583 obcí a 1 vojenský újezd.

Pardubický

Olomoucký
Vysočina

BK

Jihočeský

BM

VY

Zlínský

BO
ZN
BV

Rakousko

HO

Slovensko

Z celkové rozlohy kraje tvoří 60 % zemědělská půda, z níž připadá 83 % na ornou půdu.
Nejvyšší stupeň zornění (podíl orné půdy na zemědělské) mají okresy Znojmo a Vyškov.
Z hlediska výrobních oblastí je zemědělství zaměřeno především na obiloviny, řepku
a cukrovku. Nadprůměrná úroveň přírodních předpokladů umožňuje nadále pokračovat
v dlouhodobé tradici specializovaných oborů zemědělské výroby s vazbou na specifické
regionální rysy. Je to především vinařství, ovocnářství a zelinářství. V kraji se nachází více jak
90 % plochy vinic ČR. Vinohradnictví je rozvinuto především v okrese Břeclav, kde je téměř
50 % plochy všech vinic v ČR, ale i v okresech Hodonín, Znojmo a částečně také Brno-venkov.
V rámci živočišné výroby zaujímá Jihomoravský kraj jedno z předních míst v chovu prasat
a drůbeže.
Jihomoravský kraj patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem. Vytvořený
hrubý domácí produkt kraje představuje 10,9 % hrubého domácího produktu České
republiky. Dosažená výše podílu HDP téměř odpovídá podílu obyvatelstva kraje na
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obyvatelstvu ČR, který činí 11,1 %. Vzhledem k průmyslové tradici Brna a jeho okolí má stále
významné postavení v ekonomice kraje průmysl, který se na celkové hrubé přidané hodnotě
kraje podílí 30,4 %, na další tradiční odvětví především jižních oblastí kraje, zemědělství,
připadá pouze 2,9 %. Na stavebnictví připadá 6,8 % a rozvíjející služby se na HDP podíl
59,9 %.
Významnou součástí regionální spolupráce, podporovanou zejména ze strany Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, je vytváření mikroregionů. Vznik mikroregionů je důležitým
a pozitivním trendem pro společné prosazování zájmů a záměrů zejména venkovských obcí
s cílem dosažení žádoucích změn ve všech obcích určitého území.
Přirozené spádové centrum celé jižní Moravy je krajská metropole Brno, ležící na soutoku
Svratky a Svitavy. Město s významným regionálním postavením, situované na křižovatce
dálnic ve směru Praha, Vídeň, Bratislava a Olomouc, je střediskem tradičních mezinárodních
výstav a veletrhů, které podtrhují jeho status rušného mezinárodního obchodního centra.
Druhé největší město republiky má také značný nadregionální význam. Je jednak sídlem řady
institucí celostátního významu, především soudnictví, ale i významným centrem kultury
a vysokého školství.
Z hlediska dopravy má Jihomoravský kraj důležitou tranzitní funkci. Kostru dopravního
systému tvoří dálnice D1, D2 a rychlostní komunikace R43 a R52. Významný dopravní uzel
v případě silniční, dálniční a železniční dopravy a integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje představuje město Brno. Civilní letiště v Brně-Tuřanech je celoročně
schopno přijímat všechny typy letadel. Krajem prochází dva hlavní železniční koridory
propojující země EU a město Brno je členem sdružení evropských měst se zájmem
o vybudování rychlé železnice.
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2.2.

Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v roce 2015

Celkový počet obyvatel Jihomoravského kraje činil na konci roku 2015 celkem 1 175 025
obyvatel. Během roku se počet obyvatel zvýšil o 2 172 osob, pokles počtu obyvatel byl
zaznamenán ve 2 okresech kraje – v okrese Hodonín o 558 osob a v Brně o 412 osob (počet
obyvatel Brna-města klesal 6. rok v řadě). Více než dvěma třetinami se na přírůstku počtu
obyvatel podílelo stěhování (do kraje se přistěhovalo o 1 507 osob více, než se z kraje
vystěhovalo). Počet obyvatel kraje se zvyšuje již od roku 2003, tedy 13. rok. Největší
přírůstky počtu obyvatel v letech 2010 až 2015 byly ve správních obvodech v nejbližším okolí
krajského města, a to v ORP Šlapanice, Židlochovice, Slavkov u Brna, Pohořelice a Kuřim.
V Jihomoravském kraji má z hlediska osídlení dominantní postavení město Brno, ve kterém
žije téměř třetina obyvatel kraje (32,1 %). Mimo Brno má nejvyšší hustotu zalidnění okres
Brno-venkov, průměrná hodnota v kraji je 142,19 obyvatel na km2. Nejméně zalidněný je
okres Znojmo. Populace Jihomoravského kraje pozvolna stárne, průměrný věk obyvatel
Jihomoravského kraje na konci roku 2015 dosáhl 42 roku, ženám bylo v průměru 43,5 roku
a mužům 40,5 let. Průměrný věk obyvatel kraje se od roku 1991 zvýšil o 5,3 roku.
Z mezikrajského srovnání vyplývá, že Jihomoravský kraj má spolu s obyvateli Prahy
a Moravskoslezského kraj 5. nejnižší průměrný věk.
Tabulka č. 17: Počet a věkové složení obyvatel k 31.12.2015 - územní srovnání

ČR a kraje
Česká republika
Hlavní město
Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký
kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský
kraj

Počet
Ve věku
obyvatel
Průměrný věk
0-14 let 15-64 let
65 a více let
celkem
10 553 843 1 623 716 6 997 715
1 932 412
41,9
1 267 449

188 832

844 932

233 685

42,0

1 326 876
637 834
576 616
297 828
822 826
439 639

226 204
97 967
86 398
44 382
130 213
69 406

873 382
421 869
381 934
199 349
547 147
289 890

227 290
117 998
108 284
54 097
145 466
80 343

40,8
42,1
42,3
42,1
41,4
41,6

551 421

83 557

359 816

108 048

42,5

516 149
509 475
1 175 025
634 718
584 676

79 315
76 722
178 921
95 884
85 652

341 189
337 491
777 833
420 019
388 916

95 645
95 262
218 271
118 815
110 108

41,9
42,1
42,0
42,2
42,5

1 213 311

180 263

813 948

219 100

42,0

Zdroj: ČSÚ

V roce 2015 se v Jihomoravském kraji živě narodilo 12 771 dětí, z toho 6 489 mužů a 6 282
žen, na 1000 obyvatel tak připadlo 10,9 narozených dětí. Nejvíce dětí se narodilo v okrese
Brno-město 4 405 dětí, nejméně v okrese Vyškov 958 dětí. Hrubá míra porodnosti byla mezi
kraji 3. nejvyšší. Míra porodnosti se v Jihomoravském kraji zvyšovala nepřetržitě od roku
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2004, v roce 2015 byl počet živě narozených meziročně o 31 dětí nižší. Mimo manželství se
v roce 2015 narodilo 5 501 dětí, což byl nejvyšší počet v novodobé historii kraje a tvořil
43,1 % z počtu narozených dětí.
V roce 2015 zemřelo v Jihomoravském kraji 12 106 osob, z toho 5 998 mužů a 6 108 žen, což
činilo o 707 osob více než v roce 2014. Hranice 12 000 zemřelých byla naposled překročena
v roce 2005. Příčinou úmrtí u tří čtvrtin zemřelých jsou dlouhodobě nemoci oběhové
soustavy (47 % z celkového počtu zemřelých) a nádorová onemocnění (24,1% počtu
zemřelých).
Úroveň sňatečnosti od roku 2012 vzrůstá. Již třetí rok překročila hranici 5 tisíc. Celkem bylo
v roce 2015 uzavřeno 5 414 sňatků, což bylo o 261 více než v roce 2014. Nejvíce sňatků bylo
uzavřeno v Brně-městě (1 846) a Brně-venkově (993), nejméně v okrese Vyškov (397).
Rozvedeno bylo v roce 2015 celkem 2 770 manželství, což bylo o 154 méně než v roce 2014
a nejnižší počet od roku 1999.
Tabulka č. 18: Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji a jeho okresech za rok 2015 - absolutní
údaje
okres,
kraj

Blansko
Brnoměsto
Brnovenkov
Břeclav
Hodoní
n
Vyškov
Znojmo
JMK
celkem

sňatky Rozvody živě
narození

zemřelí

přiroz.
přírůstek

přistěhovalí

vystěhovalí

přírůstek
stěhováním

Celk.
přírůst
ek

489

203

1125

1118

7

1379

1185

194

201

1846

929

4405

4053

352

8934

9698

-764

-412

993
451

523
306

2533
1108

2115
1086

418
22

4889
1389

3145
1126

1744
263

2162
285

695
397
543
5414

299
213
297
2770

1445
958
1197
12 771

1706
892
1136
12106

-261
66
61
665

1158
1448
1164
10537

1455
1159
1086
9030

-297
289
78
1507

-558
355
139
2172

Tabulka č. 19: Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji a jeho okresech za rok 2015 - relativní
údaje na 1000 obyvatel
okres,
kraj

Blansko
Brnoměsto
Brnovenkov
Břeclav
Hodoní
n
Vyškov
Znojmo
JMK
celkem

sňatky rozvody

živě
narození

zemřelí

přirozený přistěho vystěhova přírůstek
celk.
přírůstek
valí
lí
stěhováním přírůste
k

4,5

1,9

10,4

10,3

0,1

12,8

11,0

1,8

1,9

4,9

2,5

11,7

10,8

0,9

23,7

25,7

-2,0

-1,1

4,6
3,9

2,4
2,7

11,8
9,6

9,9
9,4

2,0
0,2

22,8
12,0

14,7
9,8

8,1
2,3

10,1
2,5

4,5
4,4
4,8
4,6

1,9
2,4
2,6
2,4

9,3
10,6
10,5
10,9

11,0
9,8
10,0
10,3

-1,7
0,7
0,5
0,6

7,5
16,0
10,3
9

9,4
12,8
9,6
7,7

-1,9
3,2
0,7
1,3

-3,6
3,9
1,2
1,9
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Tabulka č. 20: Pohyb obyvatelstva v Jihomoravské kraji v letech 2005 až 2015
JMK
Živě Zemřelí Přistěhovalí Vystěhoval
Přírůstek (úbytek)
Stav
naroze
í
31. 12.
stěhování
přirozený
celkový
ní
m
2005 11 149 12 059
9 494
8 466
-910
1 028
118 1 130 358
2006 11 512 11 667
10 217
7 857
-155
2 360
2 205 1 132 563
2007 12 371 11 774
16 883
9 509
597
7 374
7 971 1 140 534
2008 13 196 11 262
12 327
7 649
1 934
4 678
6 612 1 147 146
2009 13 145 11 581
10 392
7 394
1 564
2 998
4 562 1 151 708
2010 13 040 11 566
9 503
8 031
1 474
1 472
2 946 1 154 654
1)
2011
12 404 11 466
8 658
6 910
938
1 748
2 686 1 166 313
2012 12 339 11 709
9 472
7 765
630
1 707
2 337 1 168 650
2013 12 403 11 629
9 308
8 654
774
654
1 428 1 170 078
2014 12 802 11 399
10 050
8 678
1 403
1 372
2 775 1 172 853
2015 12 771 12 106
10 537
9 030
665
1 507
2 172 1 175 025
1)
počet obyvatel byl navázán na výsledky SLDB 2011 a není srovnatelný s předchozími roky
Zdroj: ČSÚ

2.3.

Územní srovnání - vybrané ukazatele podle okresů Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj je podle platného zákonného ustanovení vymezen okresy Blansko, Brnoměsto, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo a je rozdělen na 21 správních
obvodů obcí s rozšířenou působností: Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín,
Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov
u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo a Židlochovice.
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Přestože je okres Brno-město nejmenší rozlohou 230 km2, převyšuje hustotou obyvatelstva
1 639,25 osob/km2 výrazně ostatní okresy. Nejméně je zalidněný okres Znojmo s hustotu
obyvatelstva 71,40 osob/km2.

Počet obyvatel se v Jihomoravském kraji v roce 2015 zvýšil o 2 172 osob, pokles počtu
obyvatel byl zaznamenán ve dvou okresech kraje, a to v okrese Hodonín o 558 osob a v Brně
o 412 osob. Počet obyvatel Brna-města klesal 6. rok v řadě a v okrese Hodonín byl přírůstek
počtu obyvatel naposledy zaznamenán v roce 1994.
Věkový průměr obyvatelstva kraje je 42 let. Nejnižší věkový průměr je v okrese Brno-venkov
40,8 let s největším podílem dětí do 14 let věku 17,1 %. Nejvyšší věkový průměr je v okrese
Brno-město 42,7 let, který má rovněž největší podíl obyvatel starších 65 let, a to 19,9 %.
Druhý nejvyšší věkový průměr v kraji má okres Hodonín 42,6 let s nejnižší podílem dětí do 14
let (14 %).
Tabulka č. 21: Územní srovnání okresů – rozloha, hustota obyvatelstva k 1.1.2016
rozloha celkem
počet obcí
hustota obyvatelstva
okres, kraj
části obcí
(km2)
celkem
(osoby/ km2)
Blansko
862
116
177
125,43
Brno-město
230
1
48
1 639,25
Brno-venkov
1 499
187
230
143,63
Břeclav
1 038
63
69
111,11
Hodonín
1 099
82
93
140,92
Vyškov
869
80
118
104,50
Znojmo
1 590
144
170
71,40
Jihomoravský kraj
7 188
673
905
163,47
Zdroj: ČSÚ
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Tabulka č. 22: Územní srovnání okresů – skladba obyvatelstva k 31.12.2015
podíl
podíl
podíl
průměrný
obyvatel obyvatel
obyvatel
počet
věk
okres, kraj
ženy
muži
ve věku ve věku
ve věku
obyvatel
obyvatel
0-14 let 15-64 let 65 a více let
(roky)
(%)
(%)
(%)
Blansko
108 126
54 858
53 268
15,5
65,6
18,9
42
Brno-město
377 028 195 138 181 890
14,7
65,4
19,9
42,7
Brno-venkov
215 311 108 908 106 403
17,1
65,5
17,4
40,8
Břeclav
115 334
58 711
56 623
14,6
67,5
17,9
42,0
Hodonín
154 873
78 491
76 382
14,0
67,6
18,5
42,6
Vyškov
90 815
45 897
44 918
15,7
66,7
17,6
41,5
Znojmo
113 538
57 486
56 052
15,1
67,1
17,8
41,7
Jihomoravský
1 175
kraj
025 599 489 575 536
15,2
66,2
18,6
42
Zdroj: ČSÚ

2.3.1. Okres Blansko
Okres Blansko leží v severní části Jihomoravského kraje a jeho území sousedí s pěti okresy
ČR. S rozlohou 862 km2 patří okres Blansko k nejmenším okresům Jihomoravského kraje.
Menší je jen okres Brno-město s rozlohou 230 km2.
Administrativně se okres Blansko člení na 116 obcí a dále pak na 174 částí obcí. Celkem
97 obcí má pouze jednu část obce, 19 obcí se dělí na dvě a více částí obce, město Letovice
má dokonce 17 částí. Statut města má 8 obcí, je to Adamov, Blansko, Boskovice, Kunštát,
Letovice, Olešnice, Rájec-Jestřebí a Velké Opatovice. Statut městyse má 9 obcí, a to Černá
Hora, Doubravice nad Svitavou, Jedovnice, Knínice u Boskovic, Křtiny, Lysice, Ostrov
u Macochy, Sloup a Svitávka.
Od 1.1.2003 je v platnosti nové správní uspořádání obcí. Na území okresu Blansko působí
2 obce s rozšířenou působností (ORP) – Blansko a Boskovice. Podle správního území těchto
dvou obcí, které bylo menší než bývalý okres, byly k 1. lednu 2007 narovnány hranice okresu,
14 obcí tak přešlo pod okres Brno-venkov. Příslušnost k okresu tedy změnilo 13 obcí spadající
pod ORP Tišnov (Běleč, Brumov, Bukovice, Hluboké Dvory, Lomnice, Ochoz u Tišnova, Osiky,
Rašov, Rohozec, Strhaře, Synalov, Unín, Zhoř) a 1 obec spadající pod ORP Šlapanice (Březina).
Správní obvod Boskovice má větší rozlohu 511 km2 a patří sem 73 obcí. V rámci ORP
Boskovice jsou celkem tři pověřené obecní úřady, a to Letovice, Velké Opatovice a Boskovice.
Správní obvod Blansko má rozlohu 351 km2 a 43 obcí. V rámci ORP Blansko jsou dva
pověřené obecní úřady Adamov a Blansko.
Počet obyvatel je v okrese Blansko ve srovnání s ostatními okresy Jihomoravského kraje po
okrese Vyškov druhý nejnižší. K 1.1.2016 žilo v okrese Blansko 108 186 osob. Podíl
nezaměstnaných osob k 1.1.2016 činil v okrese Blansko 4,72 %, celkem bylo evidováno
k tomuto datu 3 497 uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.
2.3.2. Okres Brno-město
Okres Brno-město tvoří statutární město Brno, které je druhým největším městem České
republiky, zároveň je centrem Moravy, jedné z historických zemí Koruny české. Na území
města Brna žije téměř třetina obyvatel celého Jihomoravského kraje.
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Z územně správního pohledu se statutární město Brno člení na 29 městských částí. Největší,
co do počtu obyvatel, je městská část Brno-střed, nejmenší městská část Brno-Útěchov.
Rozloha města se na současný stav zvětšovala postupným připojováním předměstských obcí.
V roce 1919 vzniklo tzv. Velké Brno připojením 23 předměstských obcí, v roce 1944 byla
k Brnu připojena Líšeň, v roce 1960 Bystrc, v letech 1961 až 1980 bylo připojeno dalších
11 obcí. Městské části v dnešní podobě vznikly v roce 1990.
Vzhledem ke své poloze patří Brno k územím se značnou intenzitou dopravy. Město leží na
křižovatce dálnic D1 (Praha – Brno) a D2 (Brno – Bratislava), které jsou součástí
transevropské dálniční sítě. Je významným železničním uzlem, leží na mezinárodní železniční
trase vedoucí z Balkánu přes města Budapešť, Brno, Praha, Berlín až do Skandinávie. Na
území městské části Brno-Tuřany je vybudováno mezinárodní civilní letiště, které splňuje
požadavky na celoroční provoz všech typů letadel. Městskou hromadnou dopravu zajišťuje
Dopravní podnik města Brna v rámci integrovaného dopravního systému svými
tramvajovými, trolejbusovými a autobusovými linkami. Na Brněnské přehradě je
provozována také lodní doprava.
Brno patří k nejstarším průmyslových střediskům ve střední Evropě. Je tradičním obchodním
a společenských centrem Jihomoravského kraje i centrem veletržní a kongresové turistiky.
Hospodářský, společenský i politický význam města Brna přesahuje hranice Jihomoravského
kraje. Má širokou síť bank, pojišťoven a advokátních kanceláří. Je sídlem Nejvyššího soudu
ČR, Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu ČR, Nejvyššího státního zastupitelství,
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Kanceláře veřejného ochránce práv.
V okrese Brno-město bylo k 1.1.2016 celkem 377 605 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob
dosáhl 7,15 % s celkem 18 524 uchazečů o zaměstnání.
2.3.3. Okres Brno-venkov
Okres Brno-venkov vznikl po reformě státní správy v roce 1960 a tvoří široký pás obklopující
ze všech stran město Brno. Po zohlednění změn správního uspořádání k 1.1.2007 celková
plocha okresu Brno-venkov dosáhla 149 893 ha, přičemž hraničí se sedmi okresy.
Od 1.1.2005 podle zákona o změně hranic krajů přešlo do Jihomoravského kraje celkem
25 obcí z kraje Vysočina. Jde o 24 obcí z okresu Žďár nad Sázavou a o 1 obec (Senorady)
z okresu Třebíč, které se staly obcemi okresu Brno-venkov. V rámci sladění hranic okresů
s hranicemi správních území obcí s rozšířenou působností k 1.1.2007 se počet zvýšil o dalších
25 obcí, 14 obcí z okresu Blansko, 7 obcí z okresu Břeclav a 4 obce z okresu Znojmo. Počet
obcí okresu se tak zvýšil z původních 137 obcí na 187 obcí. Celkem 13 z nich má statut města,
a to Dolní Kounice, Ivančice, Kuřim, Modřice, Oslavany, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Tišnov,
Újezd u Brna, Zbýšov a Židlochovice, dalších 11 obcí má statut městyse (Deblín, Doubravník,
Drásov, Lomnice, Medlov, Nedvědice, Nosislav, Ostrovačice, Pozořice, Troskotovice
a Veverská Bítýška. Okres Brno-venkov nemá vlastní okresní město.
Podle územní struktury platné od 1. ledna 2003 jsou jednotlivé obce okresu seskupeny do
správních obvodů obcí s rozšířenou působností. V okrese Brno-venkov jsou sídla ORP
v souladu se změnami k 1.1.2007 rozmístěna ve městech Ivančice, Kuřim, Rosice, Pohořelice,
Šlapanice, Tišnov a Židlochovice.
Na území okresu žilo k 1.1.2016 celkem 216 628 obyvatel. Zajímavostí je, že na rozdíl od
ostatních okresů kraje se počet obyvatel okresu Brno-venkov dlouhodobě zvyšuje, a to
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především zásluhou migračního přírůstku. V roce 2015 se sice vystěhovalo celkem z okresu
3 145 osob, ale přistěhovalo se 4 889 osob, migrační saldo tedy dosáhlo 1 744 osob.
Významný podíl představují přistěhovalí z okresu Brno-město, kteří vyhledávají a využívají
dobré podmínky pro výstavbu domů a bytů v klidném a krásném prostředí obcí okresu Brnovenkov s relativně dobrým dopravním napojením na Brno.
Míra registrované nezaměstnanosti patří dlouhodobě mezi nejnižší v kraji, což je dáno tím, že
obyvatelé okresu nachází pracovní příležitosti v Brně. Podíl nezaměstnaných osob k 1.1.2016
dosáhl 4,42 % s celkem 6 261 uchazeči o zaměstnání.
2.3.4. Okres Břeclav
Okres Břeclav se nachází v nejjižnějším cípu Moravy. Na jihu hraničí s Rakouskem, na
jihovýchodě se Slovenskem, na severu s okresem Brno-venkov, na západě s okresem Znojmo
a na severovýchodě s okresy Hodonín a Vyškov. Po zohlednění změn správního uspořádání
k 1.1.2007 má okres Břeclav rozlohu 1 038 km2.
Administrativně se okres Břeclav po sladění hranic k 1.1.2007 člení na 63 obcí. Celkem 9 obcí
má statut města – Břeclav, Hustopeče, Klobouky u Brna, Lanžhot, Mikulov, Podivín, Valtice,
Velké Bílovice a Velké Pavlovice. Celkem 58 obcí má pouze jednu část, 4 obce se dělí na dvě
části a město Břeclav má tři části.
Od 1.1.2003 je v platnosti nové správní uspořádání obcí, na území okresu Břeclav působí tři
ORP, a to Břeclav, Hustopeče a Mikulov. Správní obvod Břeclav má největší rozlohu 439 km2,
patří sem 18 obcí, následuje správní obvod Hustopeče s rozlohou 355 km2 a 28 obcemi
(2 pověřené obecní úřady Klobouky u Brna a Hustopeče) a správní obvod Mikulov má
rozlohu 245 km2 a 17 obcí.
K 1.1.2016 žilo v okrese Břeclav 115 418 osob, což je srovnatelný počet s okresem Znojmo,
nižší počty obyvatel mají okresy Vyškov a Blansko. Podíl nezaměstnaných v okrese Břeclav
k 1.1.2016 činil 4,71 % s celkem 3 805 uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce.
2.3.5. Okres Hodonín
Okres Hodonín leží na jihovýchodní Moravě při hranici se Slovenskou republikou. Území
okresu o celkové rozloze 1 099 km2 zaujímá 15,3 % rozlohy území Jihomoravského kraje a je
charakteristické svým protáhlým tvarem ze západu na východ.
Administrativně se okres Hodonín člení po narovnání hranic k 1.1.2007 na 82 obcí a dále pak
na 93 částí. Celkem 75 obcí má pouze 1 část obce, 7 obcí se dělí na 2 a více částí obce, město
Kyjov má 4 části obce. Celkem 8 obcí má statut města, a to Bzenec, Dubňany, Hodonín,
Kyjov, Strážnice, Veselí nad Moravou, Vracov a Ždánice. Počtem obyvatel je okres Hodonín
po okrese Brně-městě a Brně-venkov 3. největší okres v kraji. K 1.1.2016 žilo v okrese
celkem 154 668 obyvatel.
Na území okresu Hodonín působí tři ORP – Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou. ORP Kyjov
má největší rozlohu 470 km2 a spadá pod něj 42 obcí, následuje ORP Veselí nad Moravou
s rozlohou 343 km2 a 22 obcemi. V obvodu Hodonín 18 obcí zaujímá svojí rozlohou 286 km2.
V rámci ORP Kyjov jsou 3 pověřené obecní úřady (POÚ), a to Bzenec, Ždánice (obce
2. stupně) a Kyjov, v rámci ORP Veselí nad Moravou jsou také 3 pověřené úřady (POÚ), a to
Strážnice, Velká nad Veličkou (obce 2. stupně) a Veselí nad Moravou.
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Zánik, popřípadě různé transformace velkých průmyslových podniků, které v minulosti
patřily k hlavním zaměstnavatelům obyvatel okresu Hodonín, se plně projevily ve vysoké
míře nezaměstnanosti obyvatelstva. Ani vznik převážně menších podniků, ať už v průmyslové
nebo zemědělské sféře, neměl vliv na zlepšení zaměstnanosti. Podíl nezaměstnaných osob
k 1.1.2016 činil 7,28 % s celkem 7 864 uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce,
z dlouhodobého hlediska v meziokresním srovnání je jednou z nejvyšších v kraji i v České
republice.
2.3.6. Okres Vyškov
Okres Vyškov leží ve východní části Jihomoravského kraje, sousedí se šesti okresy (Kroměříž,
Prostějov, Brno-venkov, Blansko, Hodonín a Břeclav). Po zohlednění změn správního
uspořádání k 1.1.2007 a po úpravě hranic vojenského újezdu Březina k 1.1.2016 patří okres
Vyškov rozlohou 869 km2 k menším okresům Jihomoravského kraje, menší je pouze okres
Brno-město s rozlohou 230 km2 a okres Blansko s rozlohou 863 km2.
Administrativně se okres Vyškov po sladění hranic k 1.1.2007 člení na 80 obcí a dále pak na
118 částí obcí. Celkem 66 obcí má pouze 1 část obce, 17 obcí se dělí na dvě a více částí obce,
město Vyškov má dokonce 14 částí obce. Pouze 5 obcí má statut města, a to Bučovice,
Ivanovice na Hané, Rousínov, Slavkov u Brna a Vyškov, 3 obce mají statut městyse,
Brankovice, Hvězdice, Švábenice a 3 obce mají o statut městyse zažádáno, a to Bošovice,
Šaratice a Račice-Pístovice.
Od 1.1.2003 je v platnosti nové správní uspořádání obcí. Na území okresu Vyškov působí
3 obce s rozšířenou působností, a to Bučovice, Slavkov u Brna a Vyškov. Správní obvod
Vyškova má největší rozlohu – 547 km2, patří sem 42 obcí, následují Bučovice s rozlohou 171
km2, patří sem 20 obcí. Správní obvod Slavkova u Brna má rozlohu 158 km2, 18 obcí.
K nižšímu správnímu členění: Bučovice a Slavkov u Brna plní zároveň i funkci pověřeného
obecního úřadu (POU), v rámci ORP Vyškov jsou celkem 3 pověřené obecní úřady – Ivanovice
na Hané, Rousínov (obce 2. stupně) a Vyškov, navíc Vojenský újezd Březina.
Počet obyvatel je v okrese Vyškov ve srovnání s ostatními okresy Jihomoravského kraje
nejnižší. K 1.1.2016 žilo v okrese Vyškov 115 334 osob, z nichž bylo 45 897 žen. Průměrný věk
obyvatel okresu dosahoval 41,5 roku.
V okrese Vyškov je nejnižší nezaměstnanost ze všech okresů v Jihomoravském kraji, čemuž
napomáhá snadná dopravní dostupnost do brněnských podniků. Podíl nezaměstnaných osob
k 1.1.2016 činil 4,72 % s celkem 3 027 uchazeči o zaměstnání registrovanými na úřadu práce.
2.3.7. Okres Znojmo
Okres Znojmo patří rozlohou 1 590 km2 mezi největší okresy České republiky. Základní
podobu a velikost získal v roce 1961 sloučením okresu Znojmo a Moravský Krumlov s částí
okresu Moravské Budějovice, současná podoba byla upravena k 1.1.2007 zesouladěním
hranic okresu se správním územím obcí s rozšířenou působností.
Administrativně se okres Znojmo po sladění hranic k 1.1.2007 člení na 144 obcí a dále pak na
170 částí obcí. Celkem 129 obcí má pouze jednu část obce, 15 obcí se dělí na dvě a více částí
obce, město Znojmo má 9 částí obce. Celkem 5 obcí má statut města, a to Hrušovany nad
Jevišovkou, Miroslav, Moravský Krumlov, Znojmo, nejmladším městem jsou Jevišovice (únor
2007). Statut městyse má 13 obcí, a to Běhařovice, Blížkovice, Lukov, Mikulovice,
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Olbramkostel, Olbramovice, Oleksovice, Prosiměřice, Šatov, Štítary, Vémyslice, Višňové
a Vranov nad Dyjí.
Od 1.1.2003 je v platnosti nové správní uspořádání obcí. Na území okresu Znojmo působí
2 obce s rozšířenou působností (ORP) – Moravský Krumlov a Znojmo. Podle správního území
těchto 2 obcí byly narovnány od 1.1.2007 hranice okresu, území okresu se zmenšilo o 4 obce,
a to Branišovice, Loděnice, Šumice a Troskotovice spadající pod ORP Pohořelice a nyní patří
do okresu Brno-venkov. Správní obvod Znojmo má největší rozlohu 1 243 km2, patří sem 111
obcí, správní obvod Moravský Krumlov má rozlohu 348 km2 a 33 obcí. V rámci ORP Znojmo
jsou celkem 3 pověřené obecní úřady, a to Hrušovany nad Jevišovkou, Vranov nad Dyjí (obce
2. stupně) a Znojmo, v rámci ORP Moravský Krumlov jsou 2 pověřené obecní úřady, a to
Miroslav (obec 2. stupně) a Moravský Krumlov.
K 1.1.2016 žilo v okrese Znojmo 113 538 osob, z nichž bylo 57 486 žen. Vzhledem k poměrně
nízkému zprůmyslnění okresu, absenci velkých podniků a sezónnosti některých činností,
dosahuje okres Znojmo vysoké nezaměstnanosti, která se prohlubuje v zimních měsících, kdy
klesá zájem o pracovníky v zemědělství, stavebnictví a službách. Podíl nezaměstnaných osob
činil k 1.1.2016 v okrese Znojmo 9,41 % s celkem 7 189 uchazeči o zaměstnání
registrovanými na úřadu práce, což byla nejvyšší hodnota v rámci Jihomoravského kraje.
2.4.

Síť škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji

K pozitivům Jihomoravského kraje patří dostatečná síť předškolních a školských zařízení. Ve
školním roce 2015/2016 poskytovalo v Jihomoravském kraji předškolní vzdělávání 617 škol,
které navštěvovalo 40 111 dětí.
Základní vzdělání bylo v Jihomoravském kraji ve školním roce 2015/2016 zajišťováno 448
základními školami (údaje jsou uváděny bez základních škol samostatně zřízených pro žáky se
zdravotním postižením). Ve 4 489 třídách získávalo vzdělání 92 845 žáků. Výrazným trendem
je individuální integrace žáků ve školách. V současné době dochází k nárůstu počtu asistentů
pedagogů ve třídách, kterých působilo v roce 2015/16 v Jihomoravském kraji 1 207 (v roce
2013/2014 byl počet asistentů 796).
Nabídku středního vzdělání v kraji zajišťuje v roce 2015/2016 celkem 125 středních škol,
z toho krajem je zřizováno 85 škol, 29 škol je zřizováno soukromou osobou, 3 obcí, 4 církví
a 4 MŠMT. Na středních školách se ve školním roce 2015/2016 vzdělávalo celkem 46 426
žáků, z toho 45 749 v denní formě vzdělání. V Jihomoravském kraji je v současnosti 10
vyšších odborných škol a ve školním roce 2015/2016 na nich studovalo 2 652 studentů.
Vysokoškolské vzdělání lze v Jihomoravském kraji získat studiem na některé z 13 vysokých
škol. Z toho je 5 veřejných vysokých škol, na kterých bylo ve sledovaném období 2014/2015
zapsáno celkem 70 300 studentů, z nichž 58 100 bylo občanů ČR, a 7 soukromých vysokých
škol. Soukromé vysoké školy navštěvovalo 3 000 studentů, z nich bylo 501 cizinců.
2.5.

Cizinci a národnostní složení v Jihomoravském kraji

Na konci roku 2015 žilo v Jihomoravském kraji téměř 41 000 cizinců, více než polovina z nich
měla v kraji trvalý pobyt. Počet cizinců od roku 2006 vzrostl v kraji o 12 400 osob. Nejvyšší
meziroční přírůstky počtu cizinců byly zaznamenány v letech 2006 až 2008. Počet cizinců
v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 3. nejvyšší.
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Nejvíce cizinců žije v Brně-městě. Ještě v roce 2000 to byla necelá polovina z celkového
počtu cizinců v kraji (49,8 %), v letech 2013 až 2015 jich v Brně žilo už více než 60 %
z celkového počtu cizinců v kraji. Nejméně cizinců byla na konci roku 2015 evidováno
v okrese Vyškov, a to 1 620. Mezi cizinci v Jihomoravském kraji postupně narůstal podíl
cizinců s trvalým pobytem 55 % oproti roku 2005, kdy to bylo pouze 38 % cizinců v kraji.
Graf 1 Počet cizinců (bez azylantů) a jejich podíl na počtu obyvatel v Jihomoravském
kraji

Zdroj: Ředitelství služby cizinecké policie
Tabulka č. 23: Cizinci v Jihomoravském kraji podle kategorie pobytu (bez azylantů)

Zdroj: Ředitelství služby cizinecké policie

Při posledním Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 byla otázka národnosti dobrovolná a řada
obyvatel odpověď neuvedla. Z dostupných zjištění je patrné, že se nejvíce obyvatel kraje
hlásí k národnosti české a následně moravské. Zajímavé je, že po třetí slovenské národnosti
se obyvatelé kraje hlásí sestupně k národnostem polské, německé, romské a až nakonec
k mateřštinou mluvící národnosti slezské.
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2.6.

Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji

Podle údajů MPSV ČR bylo ke konci září 2016 na úřadech práce v Jihomoravském kraji
evidováno 47 249 uchazečů o zaměstnání (z toho 22 122 mužů a 25 127 žen), podíl
nezaměstnaných osob na obyvatelstva tak dosáhl 5,88 %, mezi kraji byl podíl
nezaměstnaných osob na obyvatelstvu 3. nejvyšší. Proti konci roku 2015 se počet
nezaměstnaných snížil o 8 783 (k 31.12.2015 bylo v evidenci úřadů práce 56 032 uchazečů
o zaměstnání). Téměř 30 % uchazečů o práci je mezi nezaměstnanými déle než 2 roky, ale
jejich podíl meziročně poklesl. Mezi uchazeči o práci bylo 5,8 % absolventů a mladistvých,
14,7 % osob se zdravot. postižením, 22,1 % uchazečů o zaměstnání mělo nárok na podporu.
Úřady práce v Jihomoravském kraji nabízely ke konci září 2016 celkem 1 042 volných
pracovních míst, což je o 1 968 míst více než ve stejném období roku 2015. Ke konci září
2015 připadlo na 1 místo 5,3 uchazečů, ke konci září 2016 to bylo 3,9 uchazečů (3. nejvyšší
počet mezi kraji). Počty uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji v meziokresním
srovnání pohybovaly od 2,3 uchazeče v okrese Brno-venkov do 7,3, uchazeče v okrese
Hodonín.

Tabulka č. 24: Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji a okresech k září 2016
okres
Dosažitelní uchazeči 15 – 64 let
Podíl nezaměstnaných
Blansko
3 277
4,7%
Brno-město
17 356
7,1%
Brno-venkov
6 208
4,4%
Břeclav
3 593
4,6%
Hodonín
7 521
7,2%
Vyškov
2 137
3,5%
Znojmo
5 396
7,1%

Volná místa
846
4 260
2 696
1 549
1 062
870
760

Zdroj: Integrovaný portál MPSV
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Tabulka č. 25: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání

podle krajů k 30. 9.2016

2.7.

Stanovení map “rizikových lokalit“

Za rizikové jsou považovány lokality (území, obcí, správní obvody obcí s rozšířenou
působností), které dosahují nejvyšších hodnot indexu kriminality, nejvyšší hodnotu indexu
nezaměstnanosti a nejvyšší hodnotu indexu vyplacených sociálních dávek závislých na výši
příjmu a rovněž ty lokality, v nichž se nachází sociálně vyloučené lokality.
V rámci České republiky zaujímá Jihomoravský kraj v tabulce rizikovosti VÚSC sestavené MV
ČR za rok 2015 šesté místo v pořadí. Za jednotlivé okresy našeho kraje činila výše průměru
1 583, přičemž republikový průměr je 1 651.
Nejtíživější je otázka rizikovosti pro Ústecký kraj (průměr na okresy 2 574)
a Moravskoslezský kraj (průměr na okresy 2 472). Nejméně jsou stiženy Plzeňský kraj
(průměr na okresy 1 155) a Středočeský kraj (průměr na okresy 1 213).
Tabulka č. 26 Rizikovost vyšších územně samosprávných celků - krajů za rok 2015
index
index počtu
Součet
index
počet
nezaměstnavyplacených
indexů
kriminality
obyvatel
ných
soc. dávek (idx
kraje = idx
(idx 10 000)
(idx 10 000)
1 000)
rizikovosti

1 Ústecký kraj
Moravskoslezský
2 kraj
3 Karlovarský kraj

822 808

617,13

1 700,59

255,96

2 573,68

1 214 113

597,75

1 624,35

250,09

2 472,19

297 867

500,09

1 331,91

192,60

2 024,60
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Olomoucký kraj
634 966
Liberecký kraj
439 233
Jihomoravský kraj 1 173 948
Jihočeský kraj
637 472
Zlínský kraj
584 750
Královéhradecký
551 172
kraj
Kraj Vysočina
509 394
Pardubický kraj
516 148
Praha
1 264 708
Středočeský kraj
1 323 355
Plzeňský kraj
576 186
Celkem ČR
10 546 120

489,13
444,12
477,30
354,15
408,28

1 148,96
1 114,07
903,18
848,55
850,00

198,58
253,94
202,97
197,58
136,19

1 836,67
1 812,13
1 583,45
1 400,28
1 394,47

336,99

891,88

155,58

1 384,45

417,52
350,19
294,28
363,49
322,59
429,65

797,75
864,24
531,15
657,55
650,19
986,73

135,06
131,98
506,80
192,25
182,44
234,80

1 350,33
1 346,41
1 332,23
1 213,29
1 155,22
1 651,18

Zdroj: MV ČR

Dle kritérií rizikovosti jsou v Jihomoravském kraji nejvíce zatíženy okresy Brno-město,
Znojmo a Hodonín, které dosahují hodnot vyšších než je republikový průměr. Z tohoto
důvodu jsou zařazeny mezi rizikové. Následují sestupně okresy Břeclav, Blansko, Vyškov
a Brno-venkov.
Tabulka č. 27: Pořadí okresů JMK dle kritérií rizikovosti za rok 2015

Název okresu
Brno - město
Znojmo
Hodonín
Břeclav
Blansko
Vyškov
Brno - venkov

Počet
index
obyvatel nezaměstnanost
376 561
113 534
154 980
115 322
108 117
90 716
214 718

518,53
633,20
626,47
446,06
377,83
333,68
342,40

index
index
vyplacených
kriminalita
soc. dávek
1096,30
330,04
1 060,65
174,22
989,47
113,89
723,61
152,36
813,01
127,18
799,11
123,35
604,76
135,81

Součet
indexů
1 944,87
1 868,07
1 729,82
1 322,02
1 318,02
1 256,14
1 082,96

Zdroj: MV ČR

2.8.

Sociálně vyloučené lokality

V důsledku různých sociálních a ekonomických činitelů dochází ve městech ke vzniku
menšinových komunit (sociálně a kulturně znevýhodněných skupin obyvatelstva), ve kterých
je výskyt sociálně negativních jevů mnohem vyšší než v majoritní společnosti. Pokud dojde ke
kumulaci těchto komunit, zvyšuje se výrazně riziko zintenzivnění problémů, jejichž jsou
nositeli nebo dalších, nově vznikajících specifických problémů.
Podle nové Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 – 2020 koncept
sociálně vyloučené lokality tak, jak byl dosud konstituován, již přestává být aktuální
a v českém kontextu použitelný. Velké prostorově koncentrované sociálně vyloučené
lokality se rozpadají do menších celků, těžiště sociálního vyloučení se z velkých měst
přesouvá na venkov, sociálně vyloučení lidé v mnohých sídlech žijí rozptýleně mezi běžnou
majoritní populací. Se sociálním vyloučením je navíc spojena častá migrace a fenomén tzv.
nového bezdomovectví, kdy se sociálně vyloučené osoby cyklicky stěhují po různých typech
substandardního bydlení. Porovnání Analýz sociálně vyloučených lokalit z roku 2006 a 2015
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ukazuje na proměnlivost tohoto jevu v území i na potřebnost včasné intervence zejména
tam, kde dochází k ohrožení sociálním vyloučením.
Obrázek č. 1: Obce s výskytem sociálně vyloučených lokalit v ČR dle Analýzy sociálně vyloučených
lokalit v ČR

Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR je ohroženo chudobou či sociálním
vyloučením v celém Česku přibližně 1,5 milionů lidí, a z toho téměř 100 tisíc dětí do šesti let
a bezmála 180 tisíc lidí starších 65 let. Dále je v Analýze sociálně vyloučených lokalit v ČR
uvedeno, že v porovnání s rokem 2006 se také proměnily sociálně vyloučené lokality
vzhledem k míře jejich etnické homogenity. Stále sice převládají lokality, kde Romové tvoří
většinu, nicméně přibývá těch, kde v sociálně vyloučeném prostředí žije i neromské
obyvatelstvo. Lokality byly kategorizovány podle odhadovaného podílu na celku obyvatel
lokality. Oproti roku 2006 se zvýšil podíl sociálně vyloučených lokalit, kde Romové netvoří
většinu. Zatímco v roce 2006 jich bylo 18 %, v roce 2014 to byla jedna čtvrtina.
Tabulka č.28: Změny počtu SVL a změny počtu obyvatel SVL v jednotlivých krajích v roce 2006
a 2015

Kraj
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký

Počet lokalit
2006
2014
6
7
16
38
11
28
18
61
25
36

Odhad počtu obyvatel SVL
2006
2014
9 000 – 9 500
5 400 – 7 400
1 500 – 2 000
2 000 - 2 600
5 000 – 5 500
8 000 – 9 500
3 500 – 4 000
6 000 – 8 000
2 000 – 2 500
2 500 – 3 000

Liberecký

26

48

2 000 – 2 500

3 000 – 4 000

Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický

28
27
15

72
62
24

10 000 – 10 500
4 500 – 5 000
1 000 – 1 500

19 000 – 23 000
3 000 – 5 000
1 500 – 2 000
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Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
CELKEM ČR

17
36
63
11
11
310

42
64
89
13
22
606

1 500 – 2 000
3 000 – 3 500
21 000 – 22 000
1 500 – 2 000
500 – 1 000
60 000 – 80 000

2 000 - 3 000
4 000 – 5 500
36 000 – 38 500
600 – 1 000
2 000 – 2 500
95 000 – 115 000

Zdroj: Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR

Tabulka č.29: Mapa SVL na ORP v Jihomoravském kraji

ORP
Brno
Rosice
Tišnov
Židlochovice
Blansko
Břeclav
Hodonín
Veselí nad Moravou
Vyškov
Bučovice
Znojmo
Celkem JMK

Počet SVJ
8
3
1
1
2
1
3
3
3
2
1
28

Počty obyvatel SVL
7 300 – 8 900
0 - 100
0 - 100
0 – 100
0 – 100
200 – 300
200 – 300
100 – 200
200 - 300
0 - 100
0 - 100
8 000 – 10 600

Zdroj: Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR

Z mapy sociálně vyloučených lokalit (r. 2015, připravilo MPSV ve spolupráci se společností
GAC) vyplynulo, že se počet lokalit oproti roku 2006 v ČR i v Jihomoravském kraji
zdvojnásobil.
K prioritám v rámci integrační politiky v obcích s vyšším zastoupením občanů ohrožených
sociálním vyloučením patří zejména řešení bydlení a s tím související péče o zdraví, řešení
nezaměstnanosti v návaznosti na vzdělávání, snížení závislosti na dávkách pomoci
v hmotné nouzi apod.
V oblasti bydlení nadále zůstává kromě Brna velmi problematická jedna z lokalit v obci
Zastávka, a to dělnická kolonie Martinská osada, nevyhovující bytové poměry jsou
i v Zámečnické ulici v Rosicích. Podobně problematické jsou lokality s vyšším zastoupením
občanů ohrožených sociálním vyloučením v Břeclavi, Vyškově, Ivanovicích na Hané,
Hodoníně, Tišnově, Veselí nad Moravou a Znojmě.
V Brně je v oblasti bydlení v současnosti realizován projekt rapid re-housing, jehož cílem je
snížení míry bezdomovectví. V jeho rámci bylo vylosováno 50 rodin s dětmi, které jsou tímto
problémem postiženy a dosud žily na ubytovnách, azylových domech či jiných typech
nevyhovujícího bydlení (např. přelidněné domácnosti či prostory nezkolaudované pro
bydlení). Vylosovaným rodinám je postupně přidělen městský byt a poskytnuta intenzivní
sociální podpora. Očekává se, že kombinace stálého a důstojného bydlení a kvalitní sociální
práce pomůže těmto rodinám k tomu, že se jejich život zlepší i v dalších oblastech života jako
je nezaměstnanost, vzdělávání, stabilizace finančních rozpočtů apod. Projekt reaguje mimo
jiné na absenci azylového bydlení pro celé rodiny, i když dle ČSÚ na základě sčítání lidu z roku
2011 většinu rodin tvoří matky samoživitelky.
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S kvalitou bydlení úzce souvisí i péče o zdraví, která rovněž patří k palčivým oblastem. Kromě
nepříznivých životních podmínek v sociálně vyloučených lokalitách ovlivňuje zdraví občanů
i zanedbávaná prevence a nedostatečné využívání preventivních prohlídek u lékaře, stejně
tak rostoucí počet závislých na návykových látkách především mezi dětmi a mladými lidmi.
Přes příznivý vývoj na trhu práce v posledních dvou letech patří území Jihomoravského kraje
stále k oblastem s nadprůměrnou úrovní nezaměstnanosti v rámci ČR. Z jednotlivých okresů
JMK jsou nezaměstnaností dlouhodobě nejvíce postiženy okresy Hodonín (podíl
nezaměstnaných ke konci září 2016 dosahoval 7,2 %) a Znojmo (7,1 %), v jejichž úrovni
nezaměstnanosti se navíc nejvíce projevují sezónní výkyvy. Naopak nejnižší nezaměstnanost
je dlouhodobě v okresech Vyškov a Brno-venkov.
V Brně-městě je vysoká úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti. Je to do značné míry
důsledkem koncentrace sociálně vyloučených osob na straně jedné a v podmínkách
velkoměsta většími možnostmi setrvávat ve „chtěné“ nezaměstnanosti na straně druhé.
Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let má v současné době
městská část Brno-střed (12,6 %), dále pak Brno-Židenice (8,0 %) a Brno-sever (7,9 %).
Situace je stejná i v případě podílu dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu
uchazečů o zaměstnání, opět se jako nejproblematičtější vyprofilovaly již zmíněné městské
části Brno-sever, Brno-střed a Brno-Židenice. Obdobná situace panuje, i co se týká podílu
uchazečů se základním vzděláním na všech uchazečích, stejně tak v případě uchazečů
s posledním zaměstnáním v nekvalifikovaných profesích. Z hlediska koncentrace posledních
dvou zmíněných skupin se jako problematické jeví navíc také městské části Brno-jih,
Brno-Černovice a Brno-Maloměřice a Obřany.
Dlouhodobě nezaměstnaní jsou po stránce uplatnitelnosti jednoznačně nejvíce
problematickou skupinou osob na trhu práce. K handicapům a omezením ostatních
tzv. rizikových skupin, jejichž členové mezi dlouhodobě nezaměstnanými zpravidla také končí
(nekvalifikovaní, osoby ve věku nad 50 let, osoby se zdravotním postižením, osoby pečující
o děti do 15 let), přibývá navíc rozměr sociální, kdy si tito uchazeči zvyknou žít ze sociálních
dávek a ztrácejí pracovní návyky a motivaci k návratu do pracovního procesu.
Je třeba nadále pokračovat v odstraňování handicapu ve vzdělávání a získávat maximálně
možné podmínky pro další kvalifikaci. Důležitým opatřením zůstává plnění pravidelného
předškolního a školního vzdělávání, vypěstovat pevné návyky s cílem řádného ukončení
vzdělání nejen základního, ale i středního, a tím získání kvalifikace pro zaměstnání.
S tím souvisí zvyšování zaměstnanosti a doplňování, popř. zvyšování kvalifikace uchazečů
o zaměstnání, dosažení a udržení bydlení a předcházení a snižování neúnosného zadlužování.
Z dlouhodobé zkušenosti je třeba nadále posilovat především lokální úroveň (samospráva
se svými odborníky a terénními pracovníky), získávat aktuální informace z jednotlivých
lokalit o potřebách občanů ohrožených sociálním vyloučením s důrazem na sociální práci
s těmito občany přímo v lokalitách, s akcentem na oblast vzdělávání od věku předškolního
až po přípravu na zaměstnání.
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3. Institucionální analýza
3.1.
Systém prevence kriminality v ČR
V České republice byly nastaveny institucionální podmínky pro rozvoj preventivní politiky
v roce 1993, kdy byl usnesením vlády při Ministerstvu vnitra zřízen meziresortní iniciační,
koordinační a metodický orgán – Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen
RVPPK). Činnost sekretariátu zajišťuje odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra.
Předsedou RVPPK je ministr vnitra, výkonným místopředsedou je 1. náměstek ministra
vnitra. Dalšími členy jsou zástupci: Ministerstva financí, Ministerstva obrany, Ministerstva
práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti, MŠMT, Ministerstva vnitra, Ministerstva
zdravotnictví, Nejvyššího státního zastupitelství, Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR,
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Policejního prezidia ČR, PMS ČR, Rady vlády pro
záležitosti romské komunity, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Soudcovské
unie ČR a nově Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Agentury pro sociální začleňování.
Systém prevence kriminality je rozdělen na tři úrovně:
 republiková – vláda ČR, RVPPK, ministerstva a další státní instituce,
 krajská – 14 krajů,
 lokální – samosprávy měst a obcí.
Systém prevence kriminality a role jednotlivých subjektů znázorňuje následující schéma:
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3.2.

Systém prevence kriminality v Jihomoravském kraji

V rámci systému prevence i mimo něj existuje a dále vzniká celá řada institucí, zařízení
a organizací, které se zabývají prevencí kriminality. Ve veřejné správě působí manažeři
prevence kriminality, pracovníci sociálně-právní ochrany dětí, kurátoři pro mládež, sociální
kurátoři, terénní sociální pracovníci, romští poradci, protidrogoví koordinátoři na obecních
úřadech obcí s rozšířenou působností a jednotliví koordinátoři na Krajském úřadě
Jihomoravského kraje. Ve školství působí metodici prevence rizikového chování při
pedagogicko-psychologických poradnách a na všech základních i středních školách v kraji,
pracovníci diagnostických ústavů, výchovných zařízení, dětských domovů, center volného
času.
U Policie ČR je na všech úrovních, celostátní, krajské i okresní (územní obvody) vytvořena síť
kriminalistů specializovaných na vyšetřování trestné činnosti mládeže a trestné činnosti
páchané na mládeži. Prevencí se u Policie ČR zabývají oddělení tisku a prevence,
nezastupitelné místo v oblasti prevence mají v Jihomoravském kraji i městské policie,
Probační a mediační služba. Mimo systém státní správy a samosprávy působí stovky
nestátních a charitativních organizací, které se ve své činnosti orientují na problematiku
předcházení vzniku negativních jevů ve společnosti, pracují s rizikovými skupinami
dospělých, dětí a mládeže.
Systém subjektů působících v oblasti prevence kriminality není a ani nemůže být souborem
pouze vedle sebe existujících a vzájemně nezávislých institucí, nýbrž tvoří jeden celek, ve
kterém se nabídka služeb a pomoci prolíná, doplňuje a navazuje na sebe. Cílem níže
uvedené institucionální analýzy je získání přehledu základních informací o existenci
a působnosti konkrétních institucí, subjektů, zařízení a služeb na úrovni Jihomoravského
kraje působících v oblasti prevence kriminality na primární, sekundární a terciární úrovni.
3.2.1. Koordinace prevence kriminality na krajské úrovni
Na Krajském úřadu Jihomoravského kraje bylo vytvořeno oddělení prevence a volnočasových
aktivit při odboru školství. Na tomto oddělení je zřízeno funkční místo koordinátorky
prevence kriminality, krajské protidrogové koordinátorky, která je současně i školskou
koordinátorkou prevence. Koordinátorka pro národnostní menšiny v JMK je přímo řízena
vedoucí odboru školství. Toto uspořádání koordinátorů usnadňuje jejich vzájemnou
spolupráci a součinnost v oblasti metodické a koncepční, včetně přenosu informací.
Krajská koordinátorka prevence kriminality spolupracuje s kontaktními pracovníky na
obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a Magistrátu města Brna, kteří jsou
odpovědní za oblast prevence kriminality (seznam kontaktních pracovníků pro oblast
prevence kriminality je v příloze č. 1). Spolupráce při zajišťování úkolů v této oblasti
a vzájemná komunikace probíhá e-mailově (zasílání aktuálních zpráv a materiálů z oblasti
prevence kriminality), telefonicky (např. řešení konkrétních vzniklých problémů, okamžité
doplnění potřebných údajů), ale také prostřednictvím pravidelných metodických porad.
Cílem těchto porad je především poskytování metodické pomoci při zapojení do systému
prevence kriminality na místní úrovni (dotační program Jihomoravského kraje a Program
prevence kriminality MV) a plánování preventivních opatření, která přesahují hranice
jednotlivých obcí. Krajská koordinátorka také zajišťuje odborné vzdělávání pracovníků
zabývajících se prevencí kriminality v kraji, současně je tajemnicí Pracovní skupiny prevence
kriminality Jihomoravského kraje.
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Obrázek č. 2: Organizační schéma agendy prevence na odboru školství Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

Obdobná metodická pomoc, směrem k pracovníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností probíhá také v oblasti protidrogových aktivit a národnostních menšin. V resortu
školství se jedná především o vzájemnou komunikaci a metodické vedení metodiků prevence
pedagogicko-psychologických poraden a školních metodikům prevence.
3.2.2. Pracovní skupina prevence kriminality Jihomoravského kraje
Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 139. schůzi konané dne 22.11.2007 usnesením
č. 8634/07/R139 zřídila Pracovní skupinu prevence kriminality, schválila náplň činnosti
Pracovní skupiny prevence kriminality a jmenovala její členy.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů na svém 22. zasedání konaném dne
13.12.2007 usnesením č. 1516/07/Z22 vzalo na vědomí zřízení Pracovní skupiny prevence
kriminality.
Pracovní skupina prevence kriminality Jihomoravského kraje se zřizuje pro poradní
a iniciativní činnost v otázkách týkajících se prevence kriminality na území Jihomoravského
kraje.
Hlavními cíli v činnosti Pracovní skupiny prevence kriminality jsou zejména:


podpora provázanosti a součinnosti při uplatňování aktivit v oblasti prevence
kriminality na místní úrovni,



podpora a rozvoj konkrétních programů v oblasti prevence kriminality na místní
úrovni.
41

Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2017 – 2021

Pracovní skupina prevence kriminality zejména:


vyhodnocuje situaci v oblasti prevence kriminality na území Jihomoravského kraje
a připravuje orgánům Jihomoravského kraje doporučení k zajištění potřeb
v uvedených oblastech,



plní úkoly, kterými ji pověřily orgány Jihomoravského kraje,



projednává předložené materiály a vydává k nim stanoviska pro jejich další
projednávání v orgánech Jihomoravského kraje,



navrhuje orgánům Jihomoravského kraje výši finančních prostředků jako samostatné
položky rozpočtu Jihomoravského kraje pro dotaci na projekty v oblasti prevence
kriminality,



vyjadřuje se k projektům předkládanými nestátními neziskovými organizacemi
a obcemi v rámci dotačních řízení v oblasti prevence kriminality,



posuzuje a hodnotí projekty obcí předkládaných do Programu prevence kriminality
MV ČR a následně navrhuje Komisi Republikového výboru pro prevenci kriminality ke
schválení,



navrhuje rozdělení finančních prostředků vynakládaných z rozpočtu Jihomoravského
kraje na projekty v oblasti prevence kriminality,



připravuje podklady pro tvorbu strategie prevence kriminality a bezpečnostní
analýzy.

Pracovní skupinu prevence kriminality tvoří: volení zástupci kraje zodpovědní za oblast
prevence kriminality, krajská koordinátorka prevence kriminality, školská a protidrogová
koordinátorka a koordinátorka pro národnostní menšiny, dále zástupci z řad Krajského
ředitelství policie Jihomoravského kraje, Probační a mediační služby, Městské policie Brno,
zástupci z řad neziskového sektoru.
3.2.3. Manažeři prevence kriminality na obcích v Jihomoravské kraji
Města a obce tvoří základní úroveň, na které jsou opatření prevence kriminality naplňována.
Shodně jako kraje postupují města a obce v oblasti prevence kriminality v samostatné
působnosti. Na obecní úrovni je třeba posilovat kompetence a kapacity pracovníků v oblasti
prevence kriminality a vytvářet vhodné prostředí pro preventivní aktivity, protože obecní
úroveň je pro prevenci kriminality klíčová.
V Jihomoravském kraji je vytvořena síť manažerů prevence kriminality a kontaktních
pracovníků pro oblast prevence kriminality působících na městech a obcích s rozšířenou
působností, statutární město Brno má zřízeno samostatné Koordinační centrum prevence,
které zabezpečuje prevenci kriminality a protidrogovou prevence v rámci celého Brna.
Ostatní města a obce s rozšířenou působností v kraji mají zřízené kontaktní pracovníky pro
oblast prevence kriminality většinou na odborech sociálních věcí s kumulovanou agendou
sociálních kurátorů a kurátorů pro mládež. V některých městech působí manažeři prevence
kriminality u městské policie viz Příloha č. 1 Aktuální seznam manažerů prevence kriminality
a kontaktních pracovníků pro oblast prevence kriminality.
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3.2.4. Komise a pracovní skupiny prevence kriminality
Komise a pracovní skupiny prevence kriminality působí při některých obcích a městech
Jihomoravského kraje. Jedná se o pracovní skupiny či komise složené z odborníků, kteří se
na území dané obce či města zabývají sociálně patologickými jevy.
Tabulka č. 30: Komise a pracovní skupiny prevence kriminality při obcích s rozšířenou působností
obec
pracovní
zřízena schválena
s rozšířenou
skupina
název
od roku
radou
působností
prevence
Blansko

ano

Komise prevence kriminality

2002

ano

Boskovice

ano

Pracovní komise prevence kriminality

2015

ano

Brno

ano

Městská rada pro prevenci kriminality

1995

ano

Břeclav

ano

Pracovní skupina prevence kriminality

2007

ano

Bučovice

ne

-

-

Hodonín

ano

1999

ano

Hustopeče

ne

-

-

Ivančice

ne

Kuřim

Komise pro prevenci kriminality
-

-

-

ano

Pracovní skupina prevence kriminality
města Kuřimi

2008

ne

Kyjov

ano

Komise prevence kriminality

2001

ano

Mikulov

ano

2005

ano

Moravský
Krumlov

ano

2003

ano

Pohořelice

ne

Komise pro prevenci kriminality
Komise protidrogové prevence, prevence
soc. patologických jevů a prevence
kriminality
problematikou se zabývá Komise sociálněprávní ochrany a Komise sociální a zdravotní

-

-

Rosice

ne

-

-

-

Slavkov u Brna
Šlapanice

ano

Pracovní skupina prevence

2015

-

ano

Komise prevence kriminality

2008

ano

-

-

-

-

2015

ano

2007

ano

-

-

Tišnov
Veselí nad
Moravou
Vyškov
Znojmo
Židlochovice

nesděleno MěÚ uvedené údaje nesdělil
Pracovní skupina pro rozvoj rodinné politiky
ne
města (okrajově i prevence kriminality
Komise pro prevenci kriminality města
ano
Vyškova
Komise pro prevenci kriminality města
ano
Znojma
ne

-
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Hlavními úkoly těchto „pracovních skupin“ jsou zejména:


analýza kriminality obce/lokality (počet a typy trestné činnosti, struktura pachatelů
a nejčastější objekty kriminality v dané lokalitě),



sociálně-demografická analýza obce/lokality (zejména ve vztahu ke kriminálně
rizikovým skupinám),



zmapování dosavadních aktivit orgánů státní správy, samosprávy, nestátních
neziskových organizací a dalších institucí působících v oblasti prevence kriminality
v dané lokalitě,



zpracování preventivních projektů, které přímo směřují k řešení identifikovaných
problémů obcí nebo vytipovaných rizikových lokalit, jedná se o projekty z oblasti
situační i sociální prevence a projekty týkající se informování občanů o možnostech
ochrany před trestnou činností.

3.2.5. Sociálně-právní ochrana dětí
Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "sociálně-právní ochrana") se rozumí zejména:
a)
b)
c)
d)

ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo
dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Sociálně-právní ochranu v Jihomoravském kraji zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, jimiž
jsou:
a) Krajský úřad Jihomoravského kraje,
b) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c) Obecní úřady,
d) Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Brně.
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti:
 jejichž rodiče
1. zemřeli,
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti,
 které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato
osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,
 na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou
důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,
 které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte
opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich
umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců,
 které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za
výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami,
 které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami
požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez
doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu,
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pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě
ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.
3.2.6. Kurátoři pro mládež – sociální kuratela pro děti a mládež
Péče o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život, spočívající zejména v tom, že
zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají
alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin
nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,
opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, nebo
které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob
odpovědných za výchovu dítěte, je obecním úřadem obce s rozšířenou působností
zabezpečována prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež (dále jen „sociální
kuratela“).
Sociální kuratela spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo
zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje
dítěte. Sociální kuratelu vykonává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností kurátor
pro děti a mládež. Do jeho kompetence mj. spadá:
a) poskytování sociálně-právního a výchovného poradenství dětem i rodičům při řešení
zejména výchovných, sociálních, rodinných, ale i osobních problémů a při řešení
krizových situací, souvisejících s výchovou dítěte,
b) zprostředkovává dětem nebo rodičům odbornou poradenskou pomoc při řešení
problémů souvisejících s výchovou dítěte,
c) spolupracuje se školami a školskými zařízeními při řešení problémů souvisejících se
školní docházkou,
d) spolupracuje s odbornými zařízeními při řešení výchovných problémů dítěte,
e) spolupracuje s dalšími zařízeními neziskového sektoru (vč. zařízení volnočasových
aktivit),
f) spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy v případech dětí,
u kterých byla nařízena ústavní či ochranná výchova,
g) spolupracuje se zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
h) spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství,
soudy) a Probační a mediační službou ČR při řešení případů dětí, které se dopouštějí
činnosti jinak trestné, resp. trestné činnosti,
i) spolupracuje se soudy a státními zastupitelstvími při řešení případů dětí, u kterých je
rozhodováno o uložení výchovného či ochranného opatření,
j) podílí na realizaci přednáškové činnosti a preventivních programů, souvisejících
s problematikou dětí, na které se sociální kuratela zaměřuje.
Aktuální Seznam kurátorů pro mládež na obcích s rozšířenou působností je v příloze č. 2.
3.2.7. Sociální kurátoři
Sociální kurátoři působí v Jihomoravském kraji na obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností, v rámci statutárního města Brna je zřízeno oddělní sociální prevence při odboru
sociální péče Magistrátu města Brna.
Sociální kurátor je specializovaný pracovník, který se zaměřuje na práci se zletilými, sociálně
rizikovými jedinci a skupinami obyvatel ohroženými sociálním vyloučením. Sociální kurátoři
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vykonávají pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením soubor činností
zajišťující pomoc a podporu těmto osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevenci
sociálního vyloučení. Kromě přímé práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením,
zajišťují koordinační činnosti v oblasti sociálních služeb určených pro tuto cílovou skupinu.
Cílová skupina sociálního kurátora je vymezena jednak v § 92 písm. b) zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kdy se jedná o osoby ohrožené
sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu
trestu odnětí svobody a osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktům se
společností. Rovněž je vymezena v § 2 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou vyjmenovány konkrétní skupiny osob.
Cílovou skupinou sociálního kurátora tvoří:
 osoba propuštěná z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody,
 osoba po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického
zařízení, PL nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti,
 osoba propuštěná ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo
pěstounské péče po dosažení zletilosti, resp. v 19 letech,
 osoba, která nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že
je osobou bez přístřeší, nebo
 je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
Aktuální Seznam sociálních kurátorů působících na obcích s rozšířenou působností
v Jihomoravském kraji je v příloze č. 3.
Tabulka č. 31: Počet kurátorů pro mládež a sociálních kurátorů v Jihomoravském kraji
celkem v Jihomoravském kraji
Kurátor pro mládež na
ORP

47*

Sociální kurátoři na ORP
21
*nejsou započítáni kurátoři při ÚMČ v Brně, kteří metodicky spadají pod statutární město Brno

3.2.8. Protidrogoví koordinátoři
Protidrogová politika je v České republice uskutečňována na národní, krajské a místní úrovni.
Působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při tvorbě
a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými užíváním tabákových
výrobků, alkoholu a jiných návykových látek upravuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tabákový zákon“).
Funkce místního protidrogového koordinátora je v současné době zřizována na základě § 23
„tabákového zákona“. Místní protidrogový koordinátor je zaměstnancem městského
(obecního) úřadu a ve většině případů se jedná o kumulovanou agendu v rámci sociálních
odborů. Rovněž na Krajském úřadě Jihomoravského kraje je zřízena funkce protidrogového
koordinátora, který je současně i krajský školský koordinátor prevence. V současné době je
připravována novela „tabákového zákona“, která v případě schválení funkci protidrogových
koordinátorů značně ovlivní.
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V Jihomoravském kraji je výborná spolupráce s místními protidrogovými koordinátory
a pracovníky podílejícími se na realizaci protidrogové politiky. Vyjma obce Bučovice je tato
funkce ustanovena na všech obcích s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji.
Vzájemná spolupráce se odvíjí od celkové situace v protidrogové oblasti, narůstajících
případů s problémovými uživateli v některých obcích, dle řešení konkrétních problémů
a úkolů týkajících se všech oblastí protidrogové politiky (mapování situace v mikroregionech
kraje, poskytování aktuálních informací v obecné rovině, poskytování informací o možných
službách či zařízeních nabízejících konkrétní programy).
Seznam místních protidrogových koordinátorů a pracovníků podílejících se na realizaci
protidrogové politiky v Jihomoravském kraje je v příloze č. 4.
3.2.9. Koordinátor pro záležitosti romské menšiny
Krajský koordinátor zajišťuje koordinační činnost a metodickou podporu koordinátorům pro
záležitosti romské menšiny působících na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností při
zabezpečování opatření vlády a příslušných ústředních správních úřadů, která se týkají práv
romské menšiny.
Koordinátor pro záležitosti romské menšiny se zaměřuje na místní romskou menšinu se
všemi problémy jejích členů a navrhuje optimální řešení problémů jednotlivců i skupin. Při
řešení problematiky romských rodin spolupracuje se školami, zdravotnickými zařízeními,
nestátními neziskovými organizacemi a dalšími institucemi. Spolupracuje se všemi subjekty
ve věci zabezpečení povinné školní docházky dětí a povinností souvisejících s přípravou dětí
na střední školy a odborná učiliště. Zvláštní důraz klade na předškolní přípravu dětí z romské
menšiny.
3.3.

Probační a mediační služba České republiky

Na základě účinnosti zákona č. 257/2000 Sb. zahájila k 1.1.2001 Probační a mediační služba
oficiálně svoji činnost. Probační a mediační služba usiluje o naplňování trestní spravedlnosti
v České republice, především vytvářením podmínek pro uplatnění alternativních postupů
v trestním řízení, zejména tzv. odklonů a zajištění efektivního výkonu alternativních trestů
včetně nalezení účinné reakce na spáchaný trestný čin.
Za tím účelem provádí PMS probaci a mediaci, podílí se na řešení sporů mezi obviněnými
a poškozenými, usiluje o urovnání konfliktních stavů v souvislosti s trestným řízením
a o obnovení respektu ke společenským normám. Nedílnou součástí poslání PMS je prevence
a snižování rizik opakování trestné činnosti.
Cíle činnosti PMS:


Integrace pachatele – začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez
dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu
obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci,



Participace poškozeného – zapojení poškozeného do procesu vlastního odškodnění,
o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost,



Ochrana společnosti – účinné řešení konfliktních a rizikových stavů spojených
s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů
a opatření.
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Probační a mediační služba se člení na Ředitelství Probační a mediační služby ČR se sídlem
v hlavním městě Praze a 77 středisek působících v jednotlivých soudních okresech.
Střediska PMS na území Jihomoravského kraje:







PMS Brno – v rámci střediska jsou tři oddělení, a to oddělení pro mládež, oddělení
probačních a mediačních činností pro dospělé, oddělení obecně prospěšných prací
a domácího vězení
PMS Blansko
PMS Břeclav
PMS Hodonín
PMS Vyškov
PMS Znojmo

Tabulka č. 32: Střediska PMS v Jihomoravském kraji
Středisko adresa
Vedoucí
PMS
Brno
Moravské
Mgr. Vítězslav Klusák
náměstí 132/2
602 00 Brno
oddělení
Mgr. Tomáš Rosenberg
pro mládež
oddělení
JUDr. Marie
pro dospělé
Matušková
oddělení
Eva Janderová
OPP a TDV
Blansko
Hybešova 57/5
Mgr. Alena Wesselsová
678 01 Blansko
Břeclav
17. listopadu
Mgr. Jan Adamus
2995/1a
690 00 Břeclav
Hodonín Národní třída
Mgr. Lenka Kalivodová
266/14
695 01 Hodonín
Vyškov
Palánek 250/1
JUDr. Bronislava
682 01 Vyškov
Havlová
Znojmo
Rudoleckého
Mgr. Pavel Krpata
906/14
669 02 Znojmo

3.4.

e-mail

telefon

vklusak@pms.justice.cz

546 592 161
737 231 290

trosenberg@pms.justice.cz

546 592 122
734 362 968
mmatuskova@pms.justice.cz 546 592 141
731 692 777
ejanderova@pms.justice.cz 546 592 171
731 679 914
awesselsova@pms.justice.cz 516 482 106
734 362 921
jadamus@pms.justice.cz
733 788 971

lkalivodova@pms.justice.cz

518 355 903
731 692 778

bhavlova@pms.justice.cz

734 353 605

pkrpata@pms.justice.cz

515 264 677
731 621 320

Policie ČR – oddělení tisku a prevence

V rámci Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje je Oddělení tisku a prevence,
které má na každém územním odboru své zastoupení. Jejich hlavním úkolem je kromě
komunikace a spolupráce s místními orgány a institucemi, sdělovacími prostředky a občany
i preventivní činnost.
Na jednotlivých obvodních odděleních je cílem integrovat PČR do preventivních aktivit
města, poskytovat informace a informovat občany o možnostech a způsobech ochrany před
trestnou činností a dopravní nehodovostí.
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V Brně je zřízeno Informační centrum policie, kde policisté poradí a vysvětlí jak zabezpečit
byt, rodinný domek či automobil. Poskytnou preventivní doporučení jak se nestát obětí
kapesních zlodějů, upozorní na nejznámější triky a podvody. Podají potřebné rady
a informace i k ostatním tématům týkající se prevence kriminality a policejní problematiky.
V tomto Informačním centru policie probíhají mimo jiné i besedy a přednášky s různými
věkovými skupinami, prohlídky policejních expozic a další preventivní aktivity. Kromě těchto
aktivit je zde i kontaktní centrum pro občany, kteří by měli zájem stát se policistou. Získají
zde všechny potřebné informace týkající se podmínek přijetí k policii.
Preventivní akce a projekty Policie ČR realizované na území Jihomoravského kraje:
1.

Pro veřejnost
 Chraň si svůj majetek – projekt proti kapesním krádežím,
 Auto není trezor – projekt, který upozorňuje nejen řidiče, aby nenechávali věci ve
vozidle,
 Bezpečné kempování – akce zaměřená proti krádežím v kempech,
 Bezpečné koupání – akce zaměřená proti krádežím na koupalištích a vodních ploch,
 Pozor na kapesní krádeže – projekt zaměřený proti kapesním krádežím ve velkých
obchodních centrech a v městské hromadné dopravě,
 Bezpečný market – projekt zaměřený proti krádežím v nákupních centrech,
 Víš, kde máš svou tašku – projekt proti krádežím na hřbitovech, zaměřený hlavně na
seniory,
 Mobilní a dostupní – nákup policejních kol, policisté na kolech se dostanou do hůře
přístupných terénů, na cyklostezky, provádí dohled a preventivní činnost,
 Stop domácímu násilí,
 Bezpečně v kyberprostoru – projekt pro všechny cílové skupiny zaměřený na
počítačovou kriminalitu. Důležité informace o možných nástrahách na internetu
poskytované pedagogům, rodičům, zdravotníkům a dalším formou školení, besed
a seminářů. V rámci projektu jsou vytvořeny webové stránky a mnoho doprovodného
materiálu jako např. výukové DVD pro pedagogy,
 Dovybavení Informačního centra policie,
 Dovybavení dětské výslechové místnosti v Hodoníně, Blansku,
 Dovybavení kontaktní a komunikační místnosti pro kriminální policii zabývající se
zejména domácím násilím,
 Vidět a být viděn – preventivní akce zaměřené na viditelnost chodců a cyklistů,
 Budu s Tebou mluvit – vytvoření policejních loutek, které jsou ovladatelné vstupy do
úst a rukou. Jsou určeny pro dětské oběti, které absolvují policejní výslech.
Kriminalisté díky figurkám naváží s dítětem lepší kontakt,
 Nebezpečný útočník ve školském zařízení – vzdělávací seminář pro pedagogické
a nepedagogické pracovníky školských zařízení,
 Řídím, piju nealko pivo – akce zaměřená proti požívání alkoholu řidiči.

2.

Pro školy
 Kapka prevence – cílem projektu je zvyšovat právní vědomí dětí mladšího školního
věku, zvyšovat informovanost o bezpečném pohybu v silničním provozu,
 Bezpečné přechody, Zebra se za Tebe nerozhlédne,
 Bezpečně v kyberprostoru – pro žáky i pedagogy, seznámení s možným nebezpečím
na internetu a sociálních sítích,
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 Nedej pokušení šanci – preventivní akce pro středoškolské studenty zaměřena
zejména na drogovou problematiku a gamblerství,
 Zvyšování právního vědomí u žáků a studentů,
 Besedy zaměřené na drogovou problematiku,
 Preventivní akce zaměřené na dopravu – besedy pro začínající řidiče, kde se doví
nejčastější příčiny a důsledky dopravních nehod a co vše může způsobit alkohol
a drogy za volantem,
 Policistou na zkoušku – akce pro veřejnost a studenty, kteří by měli zájem o práci
u policie. Na akci si mohou vyzkoušet fyzické testy a dále část psychotestů a seznámit
se blíže s prací policie,
 Budu s Tebou mluvit.
3.

Pro seniory
 Senioři sobě, Senioři sobě II – preventivní projekt určený pro seniory, kdy využívá
ochoty aktivních seniorů. Tito se stanou „kurýry prevence“, absolvují školení na téma
prevence kriminality, získají potřebné informace a materiál, které poté mohou dále
šířit mezi své méně aktivní a mobilní vrstevníky.

4.

Další preventivní aktivity:
 Veletrh dopravní prevence – pro středoškolské studenty, prevence pro začínající
řidiče,
 Nežij vteřinou – prevence pro motocyklisty,
 Šťastný návrat – prevence pro motocyklisty,
 Spolupráce s dětskými domovy a handicapovanými dětmi,
 Besedy pro ZŠ, SŠ,
 Spolupráce s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit,
 Besedy pro pedagogy,
 Besedy pro rodiče,
 Besedy pro seniory.

Policie ČR je pro Jihomoravský kraj hlavním partnerem při zpracování analýz trestné činnosti
na území Jihomoravského kraje, při formulování návrhů na řešení identifikovaných problémů
a bezpečnostních rizik. Zástupci Policie ČR jsou stabilními členy Pracovní skupiny prevence
kriminality Jihomoravského kraje.
3.5.

Obecní/Městské policie a jejich preventivní aktivity

Obecní a městské policie se při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
a plnění dalších úkolů podílí na prevenci kriminality v obci v souladu se zákonem č. 553/1991
Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména přípravou a realizací projektů
prevence kriminality, dopravní nehodovosti a rizikového chování. Za dobu své existence jsou
obecní a městské policie v mnohých obcích Jihomoravského kraje velmi významným
realizátorem preventivních opatření.
Preventivní činnost obecních a městských policií na území Jihomoravského kraje lze
rozdělit do následujících základních oblastí:


komplexní osvětová, informační a poradenská činnost ve školách a školských
zařízeních,
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komplexní osvěta a poradenská činnost se zaměřením na ochranu před trestnými
činy páchanými na seniorech, zdravotně a tělesně postižených občanech,
metodická příprava strážníků obecních policií,
dopravní výchova,
volnočasové aktivity u dětí a mládeže,
posílení důvěry v policejní složky,
spolupráce se sdělovacími prostředky a ostatními organizacemi.

Tabulka č. 33: Městské policie zřízené při obcích s rozšířenou působností v JMK
obec s rozšířenou
zřízena počet strážníků
MP
adresa městské policie
působností
od roku městské policie
Blansko

ano

1993

19

MP Blansko, Sadová 2, 678 01 Blansko

Boskovice

ano

1991

16

MP Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2
680 01 Boskovice

Brno

ano

1992

493

MP Brno, Štefánikova 112/43, 602 00 Brno

Břeclav

ano

1992

31

MP Břeclav, Kupkova 3, 690 02 Břeclav

Bučovice

ano

1993

6

MP Bučovice, Slavkovská 95, 685 01 Bučovice

Hodonín

ano

1992

28

MP Hodonín, Dvořákova 3, 695 01 Hodonín

Hustopeče

ano

1991

5

Ivančice

ano

1992

8

Kuřim

ne

Kyjov

ano

1992

17

MP Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov

Mikulov

ano

1992

14

MP Mikulov, Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov

Moravský
Krumlov

ano

1991

6

Pohořelice

ano

1992

4

Rosice

ano

1991

3+3*

Slavkov u Brna

ano

2008

4

MP Slavkov u Brna, Palackého náměstí 89
684 01 Slavkov u Brna

Šlapanice

ano

1992

4

MP Šlapanice, Nádražní 7, 664 51 Šlapanice

Židlochovice

ano

2002

8

Veselí nad
Moravou

ano

1992

12

Vyškov

ano

1993

21

Znojmo

ano

1992

44

MP Znojmo, Jana Palacha 2, 669 02 Znojmo

Tišnov

ano

2014

2

MP Tišnov, Radniční 14, 666 19 Tišnov

MP Hustopeče, Dukelské náměstí 22
693 17 Hustopeče
MP Ivančice, Palackého náměstí 12
664 91 Ivančice

MP Moravský Krumlov, Palackého 112,
672 11 Moravský Krumlov
MP Pohořelice, Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
MP Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

MP Židlochovice, Komenského 38
667 01 Židlochovice
MP Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou
MP Vyškov, Masarykovo nám. 108/1
682 01 Vyškov

*3 strážníci + 3 čekatelé, do budoucna počítají s 11 strážníky
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3.5.1. Projekty realizované MP Brno ve městě Brně
Městská policie Brno zabezpečuje přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů, které lze
rozdělit do následujících kategorií:
1) Projekty určené široké veřejnosti:













Dopravní hřiště Riviéra – dopravní hřiště v Bauerově ulici nabízí největší zastřešenou
plochu pro výuku bezpečného chování v silničním provozu. Krytá hala zaujímá 2376
metrů čtverečních a samostatně poskytne útočiště při méně příznivých
povětrnostních podmínkách. Otevřené dopravní hřiště se rozkládá na 1200 metrech
čtverečních, obě části je možné za pěkného počasí propojit. Zájemci si mohou
vyzkoušet simulátor převrácení vozidla nebo nárazu, simulaci opilosti pomocí brýlí.
Hřiště je součástí volnočasové areálu, ve kterém mohou návštěvníci využít i další
plochy určené ke sportování, hře nebo příjemnému posezení,
Mobilní poradenské centrum – prostřednictvím speciálně upraveného autobusu
nabízí městská policie občanům širokou škálu rad a informací. Prostorný interiér
využívá interaktivní prvky a umožňuje rovněž variabilní umístění libovolných
exponátů, které dětem i dospělým přiměřenou formou přibližují důležitá pravidla
z oblasti prevence. K promítání prezentací a vzdělávacích videí slouží LCD obrazovka
a dva dotykové monitory,
Bezpečně na internetu – kyberšikana, cílem projektu je podpořit žáky škol,
pedagogické pracovníky a rodiče ve snaze předcházet šikaně a dalším formám
násilí porušujícím lidská práva, především přes mobilní telefon a internet,
Domovnická akademie – klíčovou myšlenkou projektu je za pomoci vyškolených
a respektovaných domovníků dosáhnout optimální soběstačnosti obyvatel bytových
domů při vytváření podmínek bezpečného, klidného, čistého a dobře spravovaného
bydlení s maximálním využitím přirozených sociálních vazeb, komunikačních nástrojů
i moderních technologií. Současně projekt sleduje minimalizaci represivních
a exekutivních zásahů samosprávy do života komunity nájemníků,
Poznej svého strážníka – výborná znalost svěřené lokality a osob, které se v ní
pohybují, i rychlá a kvalitní zpětná vazba – to jsou hlavní devízy tohoto projektu.
Takzvaní územáři městské policie ve svěřené lokalitě jsou nablízku aktuálním
problémům a Brňané mají možnost se na ně se svými podněty obracet jak přímo na
ulici, tak i prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách nebo
telefonicky,
Zóny vzájemné pomoci,
Asistent prevence kriminality,
Informační tabule MP Brno pro veřejnost.

2) Projekty pro mládež




Prevence kriminality a rizikového chování,
Dopravní výchova,
Celoměstské soutěže pro děti (Empík cyklista, Empík hledá Foxíka, Branný závod Železný Empík, Empík naděluje).

3) Projekty zaměřené na seniory:


Senior akademie – speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání
(obdoba Univerzit třetího věku – U3V) určený seniorům.
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4) Projekty pro osoby s handicapem:



3.6.

SMS pro neslyšící,
Spolupráce s organizacemi pro osoby s handicapem,
Informační hlasové majáčky pro nevidomé.
Pomoc obětem a svědkům trestné činnosti

Poskytování pomoci obětem a svědkům trestných činů je komplexně řešeno především
zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen "zákon o obětech trestných
činů") a zákonem č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti
s trestním řízením, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o obětech trestných činů umožňuje
advokátům a různým neziskovým organizacím, které pomáhají obětem trestných činů zápis
do veřejného registru. Díky němu se tak oběti, ale i všechny subjekty, které mají povinnost
oběti o možnostech pomoci informovat, dostanou snadněji k potřebným informacím
o poskytovatelích pomoci. Ve snaze posílit práva obětí vznikla neziskovým organizacím
možnost zažádat si o akreditaci, která je nedílnou podmínkou k získání dotace ze státního
rozpočtu České republiky, a to na programy Ministerstva spravedlnosti.
Ministerstvo spravedlnosti ČR vede v elektronické podobě podle § 48 odst. 1 zákona
o obětech trestných činů veřejný Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, do
kterého zapisuje na základě vlastní žádosti advokáty a subjekty poskytující obětem služby
psychologického a sociálního poradenství, které získaly oprávnění pro poskytování sociálního
poradenství a služeb sociální prevence na základě registrace podle zákona o sociálních
službách. Registr představuje aktuální seznam poskytovatelů pomoci obětem trestných činů,
druhů jimi poskytovaných služeb a jejich územního rozsahu, současně slouží jako informační
zdroj o dostupných službách pro oběti a všechny subjekty, které mají povinnost oběti
o subjektech pomoci informovat.
Seznam registrovaných poskytovatelů pomoci obětem trestných činů v Jihomoravském kraje
je v příloze č. 5. Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů je na uvedených
webových stránkách: https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf
Mezi nejvýznamnější organizace v Jihomoravském kraji, které pracují s oběťmi trestných
činů patří např.:












In IUSTITIA, o.p.s.
Persefona o. s.
La Strada Česká republika, o.p.s.
Bílý kruh bezpečí, z.s.
Diecézní charita Brno
ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.
A Kluby ČR o.p.s.
SPONDEA, o.p.s.
Občanská poradna Brno
Cesta naděje Kolibřík, o. p. s.
DROM, romské středisko
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3.7. Školy a školská zařízení
Na úrovni Jihomoravského kraje je primární prevence v gesci odboru školství, oddělení
prevence a volnočasových aktivit.
Prevence rizikového chování dětí a mládeže se stala součástí obsahu poradenských služeb.
Legislativně je zakotvena ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákonu
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(„Školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči
ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Školy a školská zařízení se řídí základními školskými dokumenty: Národní strategií primární
prevence rizikového chování na období 2013-2018 a Metodickým doporučením k primární
prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28.
Koordinace a přímá práce se školami je v rámci Jihomoravského kraje zajišťována:





Krajským školským koordinátorem,
řediteli škol a školských zařízení,
metodiky prevence pedagogicko-psychologických poraden,
školními metodiky prevence.

Přehled zacílených programů primární prevence:


Nespecifická primární prevence (pestrá nabídka aktivit bez přímé souvislosti na
rizikové chování u dětí a mládeže),
 Specifická primární prevence (aktivity a programy specificky zaměřené na výskyt
rizikového chování),
1. Všeobecná (zaměřená na běžnou populaci dětí a mládeže, tematické programy
s metodikou),
2. Selektivní (zaměřená na žáky s předpokladem rizikového chování),
3. Indikovaná (zaměřená na jednotlivce nebo skupinu s projevy rizikového chování).
Na systému primární prevence v resortu školství se dále podílejí státní i nestátní subjekty:
školy a školská zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, Poradenské centrum pro
drogové závislosti při PPP v Brně, Magistrát města Brna, obce, OSPOD, Krajská hygienická
stanice, Policie ČR, městské policie a nestátní neziskové organizace (centra prevence
drogových závislostí, kontaktní a preventivní centra, nízkoprahové kluby apod.). Nestátní
neziskové organizace doplňují síť primární prevence. Jedná se především o preventivní
aktivity v mimoškolním prostředí a realizaci specifických preventivních programů v oblasti
protidrogové prevence.
3.7.1. Dětské domovy, diagnostické a výchovné ústavy v Jihomoravském kraji
Výkon ústavní a ochranné výchovy zajišťují v Jihomoravském kraji dětské domovy,
diagnostické ústavy, výchovné ústavy a dětský domov se školou. Základním právním
předpisem, upravujícím činnost těchto zařízení, je zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči
ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobněji
je činnost zařízení upravena dalšími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 438/2006 Sb.,
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kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních,
ve znění pozdějších předpisů.
V Jihomoravském kraji působí celkem 9 samostatných dětských domovů a 3 dětské
domovy zřízené při školách pro žáky se zdravotním postižením. Dětský domov jako školské
zařízení pro výkon ústavní výchovy zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které
nemají závažné poruchy chování a pečuje o ně podle jejich individuálních potřeb. Poskytuje
plné přímé zaopatření dětem, kterým byla na základě rozhodnutí soudu nařízena ústavní
výchova, nebo byly přijaty na základě předběžného opatření. Do dětského domova
se umísťují děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let.
Diagnostický ústav je školské zařízení, které přijímá děti s nařízeným předběžným opatřením,
nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, děti s uloženou ochrannou
výchovou také na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné
kapacity jednotlivých zařízení umísťuje do dětských domovů se školou nebo výchovných
ústavů. Na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, terapeutických, výchovných
a sociálních činností, které jsou součástí komplexního vyšetření, zpracovává komplexní
diagnostickou zprávu s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb, stanovených
v zájmu rozvoje osobnosti ("program rozvoje osobnosti").
Na území Jihomoravského kraje jsou zřízeny 2 diagnostické ústavy (zřizovatelem je MŠMT):


Dětský diagnostický ústav, SVP, základní škola a školní jídelna Brno, Hlinky 140:
kapacita diagnostického ústavu je 22 lůžek. V síti DÚ jsou dětské domovy rodinného typu
a dětské domovy se školou, které se nachází na území kraje Jihomoravského, Zlínského
a části kraje Vysočina. V průběhu pobytu navštěvují děti umístěné v diagnostickém
ústavu základní školu při zařízení. Diagnostický ústav také přijímá děti zadržené Policií ČR
ve spádové oblasti na útěku z domova či z výchovného zařízení. Součástí zařízení je
i středisko výchovné péče s několika místy výkonu činnosti.



Diagnostický ústav pro mládež, SVP a školní jídelna, Brno, Veslařská 246: kapacita
diagnostického ústavu je 36 lůžek, z toho čtyři lůžka slouží jako záchytová (pro děti
zadržené na útěku); v územní působnosti zařízení jsou výchovné ústavy, střediska
výchovné péče, příp. dětské domovy a dětské domovy se školou (v případě umísťování
starších dětí), krajů Jihomoravského, Zlínského a dále zařízení nacházející se ve správních
obvodech některých obcí s rozšířenou působností i jiných krajů. Zařízení je určeno pro
mládež ve věku ve věku od 15 do 18 let (ubytováni jsou chlapci i dívky).

V Jihomoravském kraji jsou zřízeny čtyři výchovné ústavy, tři z nich zřizuje MŠMT, jeden
výchovný ústav je soukromý. Při jednom výchovném ústavu je zřízen i dětský domov se
školou. Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž
byla soudně nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Dětský domov se
školou zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které mají závažné poruchy
chování, nebo pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně
léčebnou péči a dále o děti s uloženou ochrannou výchovou. Do dětského domova se školou
jsou umísťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky.
Výchovné ústavy na území Jihomoravského kraje:


Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola
a základní škola, Moravský Krumlov, Nádražní 698: kapacita dětského domova se školou
je 24 lůžek, výchovný ústav má kapacitu 42 lůžek. V zařízení jsou umístěny v rámci
55

Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2017 – 2021






ústavní výchovy i těhotné dívky a nezletilé matky, které jsou zde ubytovány i se svými
dětmi. Zařízení působí na několika pracovištích v Moravském Krumlově. Při zařízení je
zřízeno i středisko výchovné péče.
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1: kapacita výchovného
ústavu je 48 lůžek, je určen pro chlapce i dívky. V hlavní budově zámku, kde je umístěna
i střední škola, jsou ubytovány některé výchovné skupiny dětí, další skupiny jsou pak
ubytovány v jiné budově. V průběhu školního roku byli do zařízení umísťováni i cizinci nezletilé osoby bez doprovodu v rámci migrační vlny.
Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317: kapacita zařízení
je 36 lůžek, umístěni jsou zde chlapci i dívky. Výchovné skupiny pro děti s nařízenou
ústavní výchovou jsou zaměřeny na individuální práci s dětmi s poruchami chování.
Soukromý výchovný ústav s.r.o. Troskotovice: kapacita je 16 lůžek. Výchovný ústav je
určen pouze pro chlapce s nařízenou ústavní výchovou.

Tabulka č. 34: Seznam diagnostických ústavů a výchovných ústavu v JMK
Zařízení
Adresa
e-mail, web
Diagnostický ústav
Veslařská 244, 246,
kontakt@dum-brno.cz
pro mládež,
244a/550
www.dum-brno.cz
středisko výchovné
637 00 Brno
péče
a školní jídelna, Brno
Dětský diagnostický Hlinky 140,
ddu@ddubrno.cz
ústav, středisko
Kamenomlýnská 2
www.ddubrno.cz
výchovné péče,
603 69 Brno
základní škola
a školní jídelna, Brno
Hlinky
Výchovný ústav
Trpínská 317,
vu@vuolesnice.cz
a střední škola
V Domkách 430 679 www.vuolesnice.cz
Olešnice na Moravě 74 Olešnice na
Moravě
Výchovný ústav,
Zámek 1
vumvisno@mboxzn.cz
střední škola
671 38 Višňové
www.vuvisnove.cz
a školní jídelna
Višňové
Výchovný ústav,
dětský domov se
školou, středisko
výchovné péče,
střední škola
a základní škola
Moravský Krumlov

Nádražní 698,
Jiráskova 627
Slunečná 543
672 11 Moravský
Krumlov

telefon
542 518 518
778 543 075

543 420 751 do
15.30 hod
543 420 753 po
15.30 hod

775725484

515 300 831
515 300 837
Nonstop:
721095311

vudds@seznam.cz

734 319 041

www.vuddmoravskykrumlov.cz

778 703 242

3.7.2. Střediska výchovné péče v Jihomoravském kraji
Střediska výchovné péče (dále jen SVČ) jsou od roku 1991 součástí sítě školských zařízení
preventivně výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné
výchovy. Jejich cílem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí nebo
narušení jejich zdravého vývoje, zmírňovat, nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již
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rozvinutých poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a přispívat ke zdravému
osobnostnímu rozvoji dětí.
SVČ jsou tedy jednou z forem pomoci dětem, žákům a studentům, jejich rodinám, školám
a školským zařízením. Nenahrazují jiná školská výchovná a poradenská pracoviště, ale
naopak jejich služby doplňují a zároveň s dalšími zařízeními preventivně výchovné,
poradenské a terapeutické péče většiny resortů spolupracují. Jejich úkoly a poslání jsou
formulovány v Metodickém pokynu k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti
a mládež a stanovení výše úhrady za stravování a ubytování podle § 16 odst. 3 zákona
č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
V ČR je v současné době 37 pracovišť SVP. Jsou obvykle zřizována MŠMT jako samostatná
oddělení diagnostických ústavů, eventuálně jiných škol a školských zařízení. Střediska existují
ve formě ambulantní, stacionární a internátní. V SVČ pracují pedagogičtí pracovníci, speciální
pedagogové a psychologové, na které se lze obracet v případech problémů v chování dětí,
žáků a studentů.
V Jihomoravském kraji působí SVČ:






SVP HELP ME, Bořetická 2, 629 00 Brno, tel. 544 216 178, 544 234 629, e-mail:
helpme@volny.cz, http://www.svphelpme.cz
SVP Brno, Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno, tel. 549 240 166, 775 989 826, e-mail:
info@svp-ddu-brno.cz, http://www.svp-ddu-brno.cz/
SVP Brno, Veslařská 252, 637 00 Brno, tel. 543 216 685, e-mail: svpbrno@svpbrno.cz,
www.svpbrno.cz
SVP ŠANCE Moravský Krumlov, Zámecká 2, Moravský Krumlov, tel. 778703250,
e-mail: svpmk@seznam.cz http://svp-mk-zn.webnode.cz/
SVP LABYRINT Znojmo, tel. 515322423, e-mail: svpznojmo@seznam.cz, http://svp-mkzn.webnode.cz/

3.7.3. Pedagogicko-psychologické poradny
Činnost pedagogicko-psychologických poraden (dále jen PPP) je upravena zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů.
PPP se zaměřuje zejména na děti, žáky a studenty s vývojovými poruchami učení nebo
chování. Poradenské služby poskytuje PPP žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům
i pedagogickým pracovníkům.
Poradny vykonávají svou činnost převážně ambulantně, ale také formou návštěv pracovníků
ve školách a školských zařízeních. Týmy pracovníků poraden tvoří psychologové, speciální
pedagogové, metodici prevence a sociální pracovníci.
V Jihomoravském kraji působí celkem 7 PPP, z nichž 5 je zřizováno krajem, 1 soukromým
zřizovatelem (Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola)
a 1 Biskupstvím brněnským (Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Veveří 462/15).
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Tabulka č. 35: Pedagogicko-psychologické poradny v JMK dle zřizovatele
PedagogickoAdresa PPP
Telefon
psychologická poradna
zřizované krajem
548 526 080
PPP Brno
Hybešova 15, 602 00 Brno
hybesova@pppbrno.cz
517 348 706
Jungmannova 2, 682 01 Vyškov
podatelna@opppvyskov.cz
Oblastní PPP Vyškov
Pracoviště Blansko, Nad Čertovkou
516 417 431
17, 678 01 Blansko
blansko@opppvyskov.cz
Pracoviště Boskovice, Štefánikova 2, 516 454 178
680 01 Boskovice
boskovice@opppvyskov.cz
P. Jilemnického 2854/2, 695 01
518 606 411
PPP Hodonín
Hodonín
ppp.hodonin@ho.orgman.cz
519 373 996
PPP Břeclav
Bratří Mrštíků 30, 690 01 Břeclav
pppbreclav@mybox.cz
515 260 077
PPP Znojmo
Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo
ppp@zn.orgman.cz
soukromá
PPP Brno
543 216 135, 775 211 793,
Voroněžská 5, 616 00 Brno
ppp@skolskykomplex.cz
církevní
Křesťanská
pedagogicko739 450 034
Veveří 462/15, 602 00 Brno
psychologická poradna
poradna@kpppb.cz
Brno

3.7.4. Střediska volného času
Střediska volného času (dále jen SVČ) tvoří síť výchovně vzdělávacích zařízení s posláním
naplňovat zájmové a výchovně vzdělávací aktivity. Podle vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání se SVČ člení na domy dětí a mládeže, které uskutečňují činnost
ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo stanice zájmových činností zaměřené na jednu
oblast zájmového vzdělávání.
SVČ nabízejí aktivní využití volného času všem věkovým skupinám dětí a mládeže, organizují
činnosti i pro dospělé, rodiny či seniory, pracují i s ohroženými sociálními skupinami a jsou
zařazeny mezi subjekty plnící úkoly v sociální prevenci a protidrogové politice. Aktivity SVČ
lze rozčlenit na pravidelné a příležitostné zájmové činnosti, spontánní aktivity a prázdninové
činnosti. Pravidelná zájmová činnost vychází z aktuální poptávky a trendů společnosti,
je realizována v zájmových kroužcích, klubech a kurzech.
Příležitostná činnost, spontánní aktivity a výukové programy jsou další formou trávení
volného času a vzdělávacích aktivit. Ve většině SVČ existuje nabídka výukových programů,
které pracovníci realizují dle požadavků klienta. Příležitostná zájmová činnost je obsažena
v různých akcích, soutěžích a účelových, často dobročinných nebo společenských aktivitách.
Vrcholem roční práce je letní táborová činnost.
SVČ se často věnují i komunitnímu plánování, prevenci, vzdělávání pedagogů. Většina SVČ se
stala přirozeným centrem společenského života v obci. V Jihomoravském kraji v současné
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době pracuje 32 školských zařízení pro zájmové vzdělávání, z toho 19 zřizuje Jihomoravský
kraj, 10 obce a 3 církev.
3.7.5. Školní družiny a kluby
Mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání žáků základních škol patří školní družiny
a školní kluby. Školní družiny jsou školská zařízení, která poskytují zájmové vzdělávání žákům
z jedné nebo několika základních škol podle vlastního vzdělávacího programu, který jim
umožňuje výrazně se profilovat podle zájmů a potřeb žáků. Školní družina slouží výchově,
vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. Je
přednostně určena nejmladším žákům (1. až 5. třída). Ve školních družinách probíhá pestrá
nabídka zájmových činností ve známém prostředí, které dává dětem pocit bezpečí, a pro
rodiče ji i finančně dostupná.
Školní kluby jsou rovněž školská zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytují zájmové
vzdělávání žákům jedné nebo několika škol podle vlastního školního vzdělávacího programu,
vycházejíce ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků. Od školní družiny se klub liší především
starším věkem účastníků a odlišnými formami činností, přednostně jsou určeny žákům
druhého stupně základní školy.
3.8.

Vazební věznice a věznice na území Jihomoravského kraje

Posláním Vězeňské služby ČR je zajišťovat výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody
a bezpečnost a pořádek v soudních budovách. Vězeňská služba spravuje a střeží věznice
a detenční ústavy. Vězni jsou v ČR rozmístěni ve 35 věznicích, kde se o ně stará více než
11 000 zaměstnanců. V ČR jsou čtyři typy věznic: s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se
zvýšenou ostrahou. Ve věznicích s dohledem vykonávají tresty lidé odsouzeni za nejméně
závažné trestné činy, ve věznicích s ostrahou a se zvýšenou ostrahou jsou pachatelé
nejzávažnějších trestných činů. Na území Jihomoravského kraje se nachází celkem pět věznic.
Obrázek č. 3: Mapa věznic v ČR

Zdroj: GŘVS
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V rámci moderních trendů práce s vězni se neustále rozvíjí „programy zacházení“ a zároveň
dochází k prohlubování spolupráce se všemi institucemi působícími v oblasti prevence.
V zájmu ochrany společnosti je nutné zajistit takové podmínky výkonu trestu, aby působení
na pachatele bylo co nejúčinnější. Většina ze zhruba 22 441 odsouzených (ke dni 23. 9. 2016)
se dříve či později vrací do normálního občanského života.
Tabulka č. 36: Stavy vězněných osob v ČR k 27. 07. 2016
Vězněné osoby
muži

ženy

20 627

1 588

mladiství

97

5

chovanci *

57

6

dospělí

celkem

22215

* zabezpečovací detence
Obvinění - výkon vazby
muži

ženy

dospělí

1 770

143

mladiství

21

1

celkem

1 913

Odsouzení - výkon trestu
muži

ženy

dospělí

18 800

1 439

mladiství

76

4

celkem

20239

Chovanci - detenční ústav
muži

ženy

Opava

37

0

Brno

20

6

Zdroj: www.vscr.cz

Tabulka č. 37: Ubytovací kapacity ve věznicích k 27. 07. 2016
kapacita

skutečnost

naplněnost

výkon vazby

2 385

1 913

80,21 %

výkon trestu

18 290

20 237

110,65 %

detence

156

63

40,38 %

celkem

20 831

22 215

106,63 %

Zdroj: www.vscr.cz
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3.8.1. Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno
Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence (dále jen VVaÚpVZD) v Brně
Bohunicích je profilována jako vazební věznice a zajišťuje výkon vazby obviněných mužů, žen
a mladistvých. Výkon trestu odnětí svobody vykonávají v Brně odsouzení, zařazení do věznice
s dozorem (kapacita 87 míst) a s ostrahou (kapacita 10 míst). Kromě toho je ve VVaÚpVZD
v Brně vyčleněna kapacita pro dočasně umístěné odsouzené (nástupy do výkonu trestu
odnětí svobody, eskorty k jiným soudům apod.). V roce 1997 byl zahájen v objektu
VVaÚpVZD Brno provoz vězeňské nemocnice s rehabilitačním, specializovaným (interním,
infekčním, jednotkou intermediální péče a oddělením následné lékařské péče)
a psychiatrickým pavilonem. Od roku 2005 je ve VVaÚpVZD v provoze oddělení se zesíleným
stavebně-technických zabezpečením pro odsouzené zařazené do výkonu trestu s ostrahou.
Celková ubytovací kapacita věznice činí 691 míst. Z toho je pro výkon vazby určeno 268 míst
a pro výkon trestu 262 míst. Ve Vězeňské nemocnici VVaÚpVZD Brno je celkem 113 lůžek, z
toho je 50 lůžek ve specializovaném pavilonu a 63 lůžek v psychiatrickém pavilonu. Současná
naplněnost VVaÚpVZD Brno se v průměru pohybuje kolem stanovené kapacity. Odsouzení,
zařazení do výkonu trestu s dozorem a ostrahou jsou pracovně zařazeni v provozech vazební
věznice. Zájmová činnost je soustředěna do doby osobního volna a představuje širokou
nabídku kroužků. Jedná se např. o kroužek jazykový, akvaristický, modelářský, sportovní,
divadelní a kroužek vaření. I pro obviněné se stále rozšiřuje nabídka zájmových aktivit. Od
roku 2003 se zdárně rozvíjí také činnost keramického kroužku na oddělení mladistvých
obviněných. Do vazební věznice docházejí na individuální pastorační návštěvy také zástupci
církví. Jeden den v týdnu se věnuje obviněným a odsouzeným kaplan vězeňské duchovenské
péče. Aktivní činnost vyvíjí Sdružení Podané ruce, které v rámci projektu Drogové služby ve
vězení kontaktuje uživatele drog a nabízí jim pomoc. Od září roku 2004 mají odsouzení
možnost zvyšovat si svou kvalifikaci studiem na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy
univerzity Brno. Studium probíhá přímo ve VVaÚpVZD Brno.

Tabulka č. 38: Naplněnost VVaÚpVZD Brno
VVaÚpVZD Brno
věznice
detence
nemocnice

kapacita
stav
kapacita
stav
kapacita
stav

k 31.12.2014
530
474
48
24
113
46

k 31.12.2015
530
375
48
25
113
44

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby České republika za rok 2015
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3.8.2. Věznice Břeclav
Jako samostatná věznice působí Věznice Břeclav od 1.1.1997. Do věznice jsou trvale
umisťováni pouze muži. K 1.1.2006 se v rámci reprofilace z vazební věznice stala věznice pro
odsouzené muže zařazené do výkonu trestu odnětí svobody ve věznici s dohledem a ve
věznici s ostrahou.
Celková kapacita věznice Břeclav je 223 míst. Od 1.11.2012 se Věznice Břeclav rozrostla
o objekt Poštorná, oddělení výkonu trestu v tomto objektu disponuje 32 místy pro
odsouzené muže zařazené v dohledu. Výkon vazby je realizován v objektu v Břeclavi s celkem
27 místy pro oddělení výkonu vazby, která je zabezpečována pro okres Břeclav a okres
Hodonín. Dále je v objektu v Břeclavi jedno oddělní pro výkon trestu odnětí svobody určeno
pro odsouzené, kteří jsou soudem zařazeni do věznice typu s dohledem, druhé oddělení je
určeno pro odsouzené, kteří jsou soudem zařazeni do věznice typu s ostrahou. Současní
obou jsou specializovaná oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné.

Tabulka č. 39: Naplněnost Břeclav
Věznice Břeclav
kapacita
stav

k 31.12.2014
191
182

k 31.12.2015
223
203

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR za rok 2015

3.8.3. Věznice Kuřim
Věznice Kuřim je určena pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 18 let,
kteří byli soudem zařazeni k výkonu trestu do věznice s ostrahou. Ve věznici jsou i oddělení
pro výkon trestu mladých dospělých (s dozorem) a specializované oddělení pro výkon trestu
sexuálních delikventů (s ostrahou). Zdejší specializované oddělení pro sexuální delikventy je
jediné v českých věznicích. Vzniklo v roce 1997 a po léčebné stránce úzce spolupracuje
s externími lékaři. Jsou zde umístěni odsouzení, kterým soud uložil po vykonání trestu odnětí
svobody ústavní sexuologickou léčbu.
Ubytovací kapacita věznice je stanovena na 486 odsouzených se zachováním 4m2. Vězni jsou
ubytováni na společných ložnicích s průměrnou kapacitou 10 lůžek, jsou zde však i pokoje
pro 4 nebo 18 odsouzených.
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Tabulka č. 40: Naplněnost Věznice Kuřim
Věznice Kuřim
kapacita
stav

k 31.12.2014
488
483

k 31.12.2015
468
581

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR za rok 2015

3.8.4. Věznice Rapotice
Areál převzalo v září 2005 Ministerstvo spravedlnosti od Ministerstva obrany. V letech
1989 – 2003 sloužil celý objekt jako základna raketového vojska Armády ČR. Dne 15.9.2005
se stal objekt Rapotice oddělením Vazební věznice Brno. Na základě nařízení ministryně
spravedlnosti ČR č. 1/2009 se stal objekt Rapotice samostatnou věznicí. Jedná se o prostory
a pozemky bývalé vojenské raketové základny ležící 30 km západně od Brna. Věznice je
profilována pro odsouzené muže v typu zařazení s dohledem a dozorem. Současná kapacita
věznice je 777 odsouzených.

Tabulka č. 41: Naplněnost Věznice Rapotice
Věznice Rapotice
kapacita
stav

k 31.12.2014
763
739

k 31.12.2015
761
846

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR za rok 2015

3.8.5. Věznice Znojmo
Novodobá historie věznice ve Znojmě začíná v roce 1991, kdy tehdejší generální ředitel VS ČR
navštívil město Znojmo a po jednání s předsedkyní Okresního soudu paní Ludmilou
Donátovou, inicioval možnost znovuobnovení věznice ve Znojmě. Dne 30.5.1996 byla
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tzv. „malá kolaudace“ a dne 11.11.1996 celková kolaudace zrekonstruovaného objektu, který
si vyžádal 260 miliónů korun.
Současná úroveň vzdělávání odsouzených se zaměřuje na rekvalifikaci, popřípadě doplnění
učňovského a středoškolského vzdělání, je možné vystudovat i vysokou školu. Ve věznici
probíhají již řadu let pravidelné kuchařské rekvalifikační kurzy pro odsouzené. Odsouzení
pracují nejen v rámci pracovních terapií, které jsou součástí programů zacházení, ale jsou
také běžně zaměstnáni na vnitřních i venkovních pracovištích. V rámci programů zacházení
s odsouzenými se pořádají koncerty, besedy.
Tabulka č. 42: Naplněnost Věznice Znojmo
Věznice Znojmo
kapacita
stav

k 31.12.2014
227
188

k 31.12.2015
227
207

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR za rok 2015

3.9.

Služby sociální prevence

Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen zákon
o sociálních službách), je zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb. Smyslem tohoto
zákona je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování, a to
z různých důvodů jako je věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí,
krizová životní situace a mnoho dalších příčin. Zákon vymezuje vedle práv a povinností
jednotlivců také práva a povinnosti obcí, krajů, státu a samozřejmě také poskytovatelů
sociálních služeb.
Služby sociální prevence jsou činnosti, které zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na
základě oprávnění dle zákona o sociálních službách. Služby sociální prevence jsou
poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co
nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců služeb sociální
prevence patří zejména rodiny s dětmi, lidé, kteří z různých důvodů žijí "na okraji"
společnosti, senioři, ale také lidé se zdravotním postižením.
Základními činnostmi při poskytování služeb sociální prevence jsou výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů, poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při
zajištění chodu domácnosti apod. Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická
osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona o sociálních službách.
3.9.1. Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situace spojené se ztrátou bydlení.
V azylových domech je poskytováno hlavně ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující jeden
rok, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení
osobního prádla, výměny ložního prádla, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Klienty azylových domů mohou být např. ženy, těhotné ženy, matky s dětmi, rodiny s dítětem,
oběti domácího násilí, oběti obchodování se ženami, lidé bez přístřeší, osoby v krizi, osoby
žijící v sociálně vyloučených komunitách.
Azylové domy na území Jihomoravského kraje zaregistrované, a to na základě zákona
o sociálních službách v Registru poskytovatelů sociálních služeb:





















Centrum PRO Blansko, Sladkovského 1860/2b, Blansko, 678 01 Blansko (Diecézní
charita Brno, Oblastní charita Blansko)
Centrum PRO Boskovice, Dukelská 2265/12b, Boskovice, 680 01 Boskovice (Diecézní
charita Brno, Oblastní charita Blansko)
Lávka – azylový dům pro matky s dětmi, Petrovice 44, 379 02 Rájec-Jestřebí (Obec
Petrovice)
Domov sv. Markéty – azylové domy Brno, Staňkova 386/47, Brno-Královo Pole,
612 00 Brno (Diecézní charita Brno, Oblastní charita Brno)
Azylový dům – zařízení Helena, neveřejná adresa, kontaktní místo Bratislavská
215/31, Brno-střed, Zábrdovice (Občanské sdružení Magdalenium, z.s.)
Azylový dům – Magdalenium, neveřejná adresa, kontaktní místo Bratislavská 215/31,
Brno-střed, Zábrdovice (Občanské sdružení Magdalenium, z.s.)
Domov pro dětský život, neveřejná adresa, kontaktní místo Soběšická 560/60,
Brno-sever, Husovice (Na počátku, občanské sdružení)
Domov pro matky s dětmi – Společná cesta, Heyrovského 610/11, 635 00 Brno
(Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace)
Domov pro matky s dětmi – Zvonek, Terezy Novákové 1947/62a, 621 00 Brno
(Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace)
Azylový dům pro mládež (AD I), Celní 15/3, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno
(Statutární město Brno)
Azylový dům pro mladé dospělé (AD II), Vídeňská 14/78, Brno-střed, Štýřice, 639 00
Brno (Statutární město Brno)
Azylový dům, Křenová 296/20, 602 00 Brno-střed (Centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace)
Dům sociální prevence, Podnásepní 384/20, 602 00 Brno-střed (Centrum sociálních
služeb, příspěvková organizace)
Centrum sociálních služeb Josefa Korbela, Mlýnská 316/25, 602 00 Brno (Armáda
spásy v ČR, z.s.)
Azylový dům pro lidi bez domova, Karlova 628/61, Maloměřice, 614 00 Brno (Diecézní
charita Brno, Oblastní charita Brno)
Azylový dům pro lidi bez domova, Bratislavská 775/58, Zábrdovice, 602 00 Brno
(Diecézní charita Brno, Oblastní charita Brno)
Azylový dům Břeclav, U Sýpek 3097/3, Břeclav, 690 03 Břeclav 3 (Diecézní charita
Brno, Oblastní charita Břeclav)
Domov svaté Agáty Břeclav, Komenského 409/6, Poštorná, 691 41 Břeclav, 3 (Diecézní
charita Brno, Oblastní charita Břeclav)
Domov pro matky s dětmi Hodonín, Tř. Dukelských hrdinů 1750/57, 695 01 Hodonín
(Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín)
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s., Skácelova 2711/2, Hodonín, 695 01
Hodonín 1 (Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.)
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Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni, Opatovice 92, 682 01 Vyškov (Centrum
sociálních služeb Vyškov, o.p.s.)
Domov pro matky a otce v tísni Znojmo, Mašovická 3061/12, Znojmo, 669 02 Znojmo
(Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo)
Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni, Jiráskova 634, Moravský Krumlov, 672 01
Moravský Krumlov (Město Moravský Krumlov)
Azylový dům, Přímětická 1789/42, 669 02 Znojmo (Centrum sociálních služeb Znojmo,
p.o.)
Azylový dům pro cizince, Vranovská 849/48, Brno-sever, Husovice, 614 00 Brno (SOZE)

3.9.2. Domy na půl cesty
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř.
pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny
z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné výchovy. Domy na půl cesty poskytují těmto
mladým lidem ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí.
Domy na půl cesty na území Jihomoravského kraje zaregistrované na základě zákona
o sociálních službách v Registru poskytovatelů sociálních služeb:
 Dům na půl cesty, Vídeňská 78, 639 00 Brno (Statutární město Brno)
 Dům na půli cesty, Velký Dvůr 134, 691 23 Pohořelice (Sdružení pěstounských rodin)
 SOS Kotva, Dům na půl cesty, Borůvková 505/7, Medlánky, 621 00 Brno (SOS dětské
vesničky, z.s.)
3.9.3. Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití
hygienického zařízení, přenocování, popř. poskytnutí stravy. Hlavním cílem je snížit sociální
a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů a vytvořit podmínky, aby v případě
zájmu mohli uživatelé získat vlastní bydlení (noclehárna plní funkci prvního stupně
integračního programu).
Noclehárny na území Jihomoravského kraje zaregistrované na základě zákona o sociálních
službách v Registru poskytovatelů sociálních služeb:







Centrum sociálních služeb Josefa Korbela, Mlýnská 316/25, Brno-střed, Trnitá, 602
00 Brno (Armáda spásy v ČR, z.s.)
Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni,
Masná 134/3b, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno (Centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace)
Dům sociální prevence, Podnásepní 384/20, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno
(Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace)
Noclehárna, Přímětická 1789/42, Znojmo, 669 02 Znojmo 2, (Centrum sociálních
služeb Znojmo, příspěvková organizace)
Noclehárna pro lidi bez domova, Bratislavská 775/58, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00
Brno 2 (Diecézní charita Brno)
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Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín, Sacharovova 3590/39, Hodonín, 695 01
Hodonín 1 (Diecézní charita Brno – Oblastní charita Hodonín)
Noclehárna pro muže Blansko, Luční 399/10, Blansko, 678 01 Blansko (Diecézní
charita Brno – Oblastní charita Blansko)

3.9.4. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby
„nízkoprahového zařízení“ dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky
nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se
orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé situace.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež na území Jihomoravského kraje zaregistrovaná na
základě zákona o sociálních službách v Registru poskytovatelů sociálních služeb:
 Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Jonáš, Kubíčkova 23, Brno-Bystrc, 635 00
Brno (Armáda spásy v ČR, z.s.)
 Komunitní centrum Dživipen, Körnerova 221/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno
(Armáda spásy v ČR, z.s.)
 Sbor a komunitní centrum, Staňkova 354/4, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno,
(Armáda spásy v ČR, z.s.)
 Klub Coolna, Břízová 254, Moravský Krumlov, 672 01 Moravský Krumlov (Diecézní
charita Brno)
 Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata, Komenského 38, Židlochovice, 667 01
Židlochovice (Diecézní charita Brno)
 Klub Coolna, Masarykovo náměstí 448/21, Znojmo, 669 02 Znojmo (Diecézní charita
Brno)
 Klub Čas Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Tišnov (Diecézní charita Brno)
 Klub Čas Tišnov, nám. Palackého 16, Lomnice, 679 23 Lomnice u Tišnova (Diecézní
charita Brno)
 Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín, Horní Valy 3655/2, Hodonín, 695 01 Hodonín
(Diecézní charita Brno)
 Zlatá zastávka Adamov, Komenského 322/6, Adamov, 679 04 Adamov (Diecézní
charita Brno)
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM, Hvězdová 906/9, Brno-střed,
Zábrdovice, 602 00 Brno (DROM, romské středisko)
 Nízkoprahový klub Wu-Wej, Sv. Čecha 280, Kyjov, 697 01 Kyjov (Charita Kyjov)
 PRO MLADÉ Brno, Vranovská 846/45, Brno-sever, Husovice, 614 00 Brno (IQ Roma
servis, z.s.)
 Nízkoprahový klub Likusák, Kotlanova 2469/10, Brno-Líšeň, 628 00 Brno (RATOLEST
BRNO, z.s.)
 Nízkoprahový klub Pavlač, Vranovská 52/4, Brno-sever, Zábrdovice, 614 00 Brno
(RATOLEST BRNO, z.s.)
 Dětský dům Zábrdovice – FARA, Lazaretní 9/1, Brno-Židenice, Zábrdovice, 615 00 Brno
(Sdružení Petrov, z.s.)
 NZDM v Brně, Václavská 225/13, Brno-střed, Staré Brno, 603 00 Brno (Společnost
Podané ruce o.p.s.)
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 NZDM v Brně, Václavská 31/15, Brno-střed, Staré Brno, 603 00 Brno (Společnost
Podané ruce o.p.s.)
 NZDM v Blansku, Sadová 149/2, Blansko, 678 01 Blansko (Společnost Podané ruce
o.p.s.)
 Nízkoprahový klub Kumbál, Vídeňská 14/78, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno
(Statutární město Brno)
 Dětské centrum Teen Challenge International ČR, Cejl 18, Ponava, 602 00 Brno (Teen
Challenge International ČR)
3.9.5. Telefonická krizová pomoc
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní
situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
Telefonická krizová pomoc na území Jihomoravského kraje zaregistrovaná na základě zákona
o sociálních službách v Registru poskytovatelů sociálních služeb:




Linka důvěry Blansko, Komenského 2366/19, Blansko, 678 01 Blansko 1 (Diecézní
charita Brno)
Modrá linka, z.s., Anenská 10/10, Brno-střed, 602 00 Brno (Modrá linka, z.s.)
Linka Anabell, Masarykova 506/37, Brno-město, 602 00 Brno (Centrum Anabell, z.s.)

3.9.6. Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby
osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních
a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.
Kontaktní centra na území Jihomoravského kraje zaregistrovaná na základě zákona
o sociálních službách v Registru poskytovatelů sociálních služeb:









Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav, Stromořadní 596/8, Břeclav,
690 02 Břeclav 2 (Diecézní charita Brno)
Kontaktní adiktologické centrum Vážka, Pančava 687/56, Hodonín, 695 01 Hodonín
(Diecézní charita Brno)
Kontaktní centrum – víceúčelová drogová služba, třída Palackého 194/30, Kyjov,
697 01 Kyjov a Kontaktní centrum - Adiktologická poradna Veselí nad Moravou,
Kollárova 1235, 698 01 Veselí nad Moravou (Charita Kyjov)
Kontaktní centrum v Brně, Vídeňská 225/3, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno
(Společnost Podané ruce o.p.s.)
Kontaktní centrum ve Znojmě, Horní Česká 236/4, Znojmo, 669 02 Znojmo
(Společnost Podané ruce o.p.s.)
Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji, Hilleho 1842/5, Brno-střed, Černá
Pole, 602 00 Brno, Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji, Fügnerova 916/1,
Blansko, 678 01 Blansko a Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji, náměstí Čsl.
armády 1/2a, Vyškov, 682 01 Vyškov (Společnost Podané ruce o.p.s.)
Terapeutické centrum Hybešova, Hybešova 956/1, Brno-střed, Staré Brno, 602 00
Brno (Ústav prevence a léčby závislostí a Kluby Brno z.ú.)
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3.9.7. Krizová pomoc
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu
poskytovaná dětem, mládeži a studentům do 26 let, kteří se dostali do nepříznivé životní
situace, kterou nejsou schopni sami řešit a osoby blízké. Jedná se především o naléhavou
krizi v osobním životě způsobenou vztahovými, rodinnými, sociálními či školními problémy
a neprospěchem, týráním, zneužíváním, situacemi po prožití jednorázového traumatu, krizi
způsobenou poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním, domácím násilím, šikanou.
Krizová pomoc na území Jihomoravského kraje zaregistrovaná na základě zákona
o sociálních službách v Registru poskytovatelů sociálních služeb:





Tereza – krizová pomoc Znojmo, Dolní Česká 313/1, Znojmo, 669 02 Znojmo
(Diecézní charita Brno)
Okno dokořán Blansko, Komenského 2366/19, Blansko, 678 01 Blansko (Diecézní
charita Brno)
Krizová pomoc SPONDEA, o.p.s., Sýpka 1351/25, Brno-sever, Černá Pole, 613 00
Brno 13 (SPONDEA, o.p.s.)
Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni,
Masná 134/3b, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno (Centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace)

3.9.8. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat,
a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území Jihomoravského kraje zaregistrované
na základě zákona o sociálních službách v Registru poskytovatelů sociálních služeb:
 Stonožka – Mikulov, Růžová 561/1, Mikulov, 692 01 Mikulov ( BILICULUM, z.ú.)
 Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova, Brandlova
127/16, Kyjov, 697 01 Kyjov (Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace
města Kyjova)
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín, Wilsonova 4242/7, Hodonín,
695 01 Hodonín (Diecézní charita Brno)
 Rodinný sociální asistent Znojmo, Dolní Česká 313/1, Znojmo, 669 02 Znojmo
(Diecézní charita Brno)
 Centrum PRO Boskovice, U Lázní 1734/2a, Boskovice, 680 01 Boskovice (Diecézní
charita Brno)
 Centrum PRO Blansko, Sladkovského 1860/2b, Blansko, 678 01 Blansko (Diecézní
charita Brno)
 HoSt – terénní sociální práce s rodinou v Brně, Viniční 3067/240, Židenice, 615 00
Brno (HoSt Home - Start Česká republika)
 PRO RODINY Břeclav, třída 1. máje 57/39, Poštorná, 691 41 Břeclav,
PRO RODINY Brno, Vranovská 846/45, Brno-sever, Husovice, 614 00 Brno,
PRO RODINY Vyškov, náměstí Čsl. armády 1/2a, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov (IQ
Roma servis, z. s.)
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 Agentura pro občany, Sídliště Za Stadionem 1358, Nětčice, 697 01 Kyjov (Krok Kyjov,
z.ú.)
 Návrat dítěte do rodiny, náměstí Čsl. armády 1/2a, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
(Poradna pro občanství, občanská a lidská práva)
 Sociálně aktivizační program, třída Kpt. Jaroše 2032/7b, Brno-střed, Černá Pole,
602 00 Brno (RATOLEST BRNO, z. s.)
 Rodinná pohoda, o.s., Tyršova 324, Slavkov u Brna, 684 01 Slavkov u Brna (Rodinná
pohoda, o.s.)
 Dětský dům Zábrdovice – Asaben, Lazaretní 9/1, Brno-Židenice, Zábrdovice, 615 00
Brno (Sdružení Petrov, z. s.)
 Sdružení "Piafa" ve Vyškově - sociálně rehabilitační centrum, Žerotínova 727/2,
Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov a Sdružení "Piafa" ve Vyškově - Šafářský dvůr,
Cukrovarská 479/3a, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov (Sdružení "Piafa" ve Vyškově)
 SOS Kompas, Středisko sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, Borůvková
506/9, Medlánky, 621 00 Brno (SOS dětské vesničky, z.s.)
 SOZE, Mostecká 855/5, Brno-sever, Husovice, 614 00 Brno (SOZE)
 SPONDEA, o.p.s., Sýpka 1351/25, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 Brno (SPONDEA,
o.p.s.)
 Dětské centrum Teen Challenge International ČR, Cejl 18, Ponava, 602 00 Brno (Teen
Challenge International ČR)
 TRIADA – Poradenské centrum, z.ú., Orlí 516/20, Brno-město, 602 00 Brno; (TRIADA Poradenské centrum, z.ú.)
3.9.9.

Terénní programy

Terénní programy zajišťují podporu osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy. Sociální služba je určena pro problémové skupiny osob,
uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby
žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je
tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám
poskytována anonymně.
Terénní programy na území Jihomoravského kraje zaregistrované na základě zákona
o sociálních službách v Registru poskytovatelů sociálních služeb:
 Centrum sociálních služeb Josefa Korbela, Mlýnská 316/25, Brno-střed, 602 00 Brno
(Armáda spásy v ČR, z.s.)
 Centrum sociálních služeb Staňkova, Prevence bezdomovectví, Staňkova 354/4,
Brno-Královo Pole, 602 00 Brno (Armáda spásy v ČR, z.s.)
 Magdala – terénní služba Znojmo, Dolní Česká 313/1, Znojmo, 669 02 Znojmo
(Diecézní charita Brno)
 SPONA – Společná cesta, Soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou
(Diecézní charita Brno)
 Terénní sociální práce Brno, Hvězdová 906/9, Brno-střed, 602 00 Brno (DROM,
romské středisko)
 Zdravotně sociální pomoc, Bratislavská 227/41, Brno-střed, 602 00 Brno (DROM,
romské středisko)
 PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Brno, Vranovská 846/45, Brno-sever, 614 00 Brno;
PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav, třída 1. máje 57/39, Poštorná, 691 41
70

Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2017 – 2021







3.9.10.

Břeclav; PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov, náměstí Čsl. armády 1/2a,
Vyškov, 682 01 Vyškov (IQ Roma servis, z.s.)
Terénní programy – Jihomoravský kraj, Koliště 646/31, Brno-střed, 602 00 Brno
(Romodrom o.p.s.)
Terénní programy R-R, Vlhká 166/10, Brno-střed, 602 00 Brno (ROZKOŠ bez RIZIKA,
z.s.)
Společenství Romů na Moravě, Romano jekhetaniben pre Morava, Bratislavská
244/65a, Brno-sever, 602 00 Brno (Společenství Romů na Moravě Romano
jekhetaniben pre Morava)
Víceúčelová drogová služba na Blanensku, Fügnerova 916/1, Blansko, 678 01
Blansko (Společnost Podané ruce o.p.s.)
Terénní programy v Brně, Vídeňská 225/3, Brno-střed, 639 00 Brno (Společnost
Podané ruce o.p.s.)
Drogová služba Vyškov, náměstí Čsl. armády 1/2a, Vyškov, 682 01 Vyškov
(Společnost Podané ruce o.p.s.)
Intervenční centra

Intervenční centrum je specializovaným zařízením sociálních služeb, které poskytuje osobám
ohroženým násilným chování ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném
bytě nebo domě, bezprostřední individuální psychologickou a sociální pomoc ambulantní
nebo azylové povahy a rovněž poskytuje následnou sociální, zdravotní, psychologickou
a právní pomoc.
Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry,
poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary
Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.
Intervenční centrum na území Jihomoravského kraje zaregistrované na základě zákona
o sociálních službách v Registru poskytovatelů sociálních služeb:

3.9.11.

SPONDEA, o.p.s., Sýpka 1351/25, Černá Pole, 613 00 Brno (SPONDEA, o.p.s.)
Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez
přístřeší.
Nízkoprahová denní centra na území Jihomoravského kraje zaregistrované na základě zákona
o sociálních službách v Registru poskytovatelů sociálních služeb:
 Centrum sociálních služeb Josefa Korbela, Mlýnská 316/25, Brno-střed, 602 00 Brno
(Armáda spásy v ČR, z.s.)
 Nízkoprahové denní centrum Hodonín, Sacharovova 3590/39, Hodonín, 695 01
Hodonín (Diecézní charita Brno)
 Denní centrum pro lidi bez domova Brno, Bratislavská 775/58, Brno-střed, 602 00
Brno (Diecézní charita Brno)
 Stará fabrika Blansko, Sadová 149/2, Blansko, 678 01 Blansko (Diecézní charita Brno)
 Nízkoprahové denní centrum Břeclav, Svatoplukova 1018/18, Břeclav, 690 02 Břeclav
(Diecézní charita Brno)
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3.10. Instituce zabývající se zájmovou a sportovní činností
Volnočasové aktivity jsou všeobecně vnímány jako jeden z důležitých a efektivních prvků
prevence rizikového chování dětí a mládeže. Tyto aktivity mají mimo jiné významnou úlohu
v usměrňování agresivního chování u dětí a mládeže. Velkou měrou se podílejí na utváření
osobnosti mladého člověka a jeho uplatnění ve společnosti, napomáhají rozvoji sociálního
vědomí a etického kodexu jedince právě v raném věku. Mnohým, zejména zdravotně
postiženým a handicapovaným jedincům, napomáhají v úspěšné integraci do společenského
života.
Volnočasové aktivity, které jsou dobře strukturované a organizované, plní funkci socializace
jedince, tedy potřebu sounáležitosti, potřebu patřit do nějaké skupiny. Mladý člověk se učí
týmové práci, rozvíjení spolupráce, vůdčím schopnostem a odpovědnosti za druhé. Kvalitně
strávený volný čas plní též funkci zábavy ve skupině, harmonizace s přírodou a naplňuje
potřebu estetických prožitků.
V Jihomoravském kraji působí mnoho spolků sportovních a volnočasových. Jihomoravský kraj
je ze svého rozpočtu pravidelně finančně podporuje formou dotací v rámci vyhlášených
dotačních programů.
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Koncepční část
4. Vize, cíle a cílové skupiny
Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2017 – 2021 navazuje na
Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a je koncipována na
základě současné situace v oblasti kriminality na území Jihomoravského kraje. Definuje
obecné a specifické cíle Jihomoravského kraje v oblasti prevence kriminality. Úkolem
Jihomoravského kraje je především iniciovat a podporovat rozvoj preventivních aktivit
v obcích a mikroregionech, koordinovat aktivity prevence kriminality na svém území
a zabezpečovat účinný systém přenosu informací mezi obcemi a rezorty.
4.1.

Východiska

Základními východisky pro tvorbu Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na
období 2017 – 2021 jsou:
 analýza kriminality (skutky, pachatelé, oběti)
 sociodemografické údaje
 institucionální analýza
 SWOT analýza kraje
 analýza možných zdrojů financování preventivních aktivit (dotační tituly ústředních
orgánů státní správy, vlastní krajské dotační možnosti, dotační politika samospráv)
 doporučení expertů (PSPK JMK, manažeři prevence kriminality obcí, poznatky
obecních policií, Policie ČR, Probační a mediační služby, NNO)
 zkušenosti kraje s realizací preventivních aktivit v rámci Programu prevence
kriminality a v rámci krajského programu prevence kriminality
 zkušenosti měst z realizace svých preventivních programů.
4.2.

SWOT analýza

Na základě výše uvedených údajů byla vytvořena SWOT analýza faktorů ovlivňujících oblast
prevence kriminality na území Jihomoravského kraje.
Silné stránky
 Funkční systém prevence kriminality
 Zapojení více resortů státu do systému
prevence kriminality
 Ustanovení konzultanta z odboru
bezpečnostní politiky a prevence
kriminality MV ČR pro Jihomoravský kraj
 Odborná úroveň a zkušenosti zástupců
subjektů působících v oblasti prevence na
krajské a obecní úrovni
 Dobrá spolupráce obcí, kraje a nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence
kriminality
 Stabilní financování prevence kriminality
ze státního rozpočtu
 Stabilní finanční podpora projektů
prevence kriminality z rozpočtu JMK

Slabé stránky
 Nedostatečné ukotvení
prevence kriminality v legislativě
 Nedostatečný zájem o včasné řešení
problémů v některých obcích
 Administrativní náročnost získání
finančních prostředků z Programu prevence
kriminality MV
 Nezájem obcí o zapojení se do systému
prevence kriminality
 Kumulace agend manažerů prevence
kriminality a ostatních preventistů na
obcích s rozšířenou působností
 Nedostatek odborníků pracujících v dané
oblasti a jejich nízké finanční ohodnocení
 Omezený objem finančních prostředků
určených na prevenci kriminality
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 Funkční a kvalitní síť služeb sociální
prevence rozložená po celém území JMK
 Plánování rozvoje sociálních služeb na
území obcí i kraje
 Metodická a koordinační činnost kraje
vůči obcím v oblasti prevence kriminality
 Existence Pracovní skupiny prevence
kriminality Jihomoravského kraje
 Existence pracovních skupin prevence
kriminality v 13 obcích s rozšířenou
působností
 Programy Policie ČR, městských policií
v kraji zaměřené na prevence

 Omezené a nedostačující finanční
prostředky na primární prevenci
s ohledem na počet škol v kraji
 Formální přístup některých škol k zapojení
se do systému prevence
 Neefektivita některých trestů, sankcí
a opatření
 Dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti
zejména v okresech Hodonín a Znojmo
 Chybí vymezení kritérií efektivity
programů prevence kriminality a nástroje
na měření efektivity
 Vysoká tolerance společnosti ke
konzumaci alkoholu, tabákových výrobků
a marihuany
Příležitosti
Hrozby
 Podpora rozvoje další vzájemné
 Přetrvávání nedostatků v legislativě
spolupráce všech subjektů zapojených do  Zhoršování sociálních podmínek některých
systému prevence kriminality v kraji
skupin obyvatelstva a zvyšující se počet
 Systematické vzdělávání pracovníků
osob žijících v SVL
zabývajících se prevencí kriminality v kraji  Tolerance společnosti k sociálně
 Znalost lokalit kraje a jejich problémů
nežádoucím jevům
 Využití zkušeností s řešením
 Absence fungující sítě sociálních služeb
bezpečnostních problémů nejen ve
 Nedostatek kvalifikovaných odborníků
vyloučených lokalitách – příklady dobré
věnujících se prevenci
praxe a jejich využití v dalších obcích
 Omezení finančních prostředků na prevenci
v Jihomoravském kraji
kriminality z krajského a státního rozpočtu
 Využití médií, informování veřejnosti
 Negativní vliv násilí v médiích na utváření
 Zkvalitnění přístupu k informacím
životních postojů u dětí a mládeže
 Lepší informovanost o systému prevence
a vzrůstající brutalita u dětí a mládeže
a možnostech ochrany před trestnou
 Rostoucí dysfunkce rodin
činností
 Narůstající nezájem některých samospráv
 Posílení aktivit směrem k dětem a
k problematice prevence kriminality
mládeži navštěvující školská zařízení
 Změny v systému financování sociálních
 Zapojení dalších obcí do programů
služeb a ohrožení stávající sítě sociálních
prevence kriminality na místní úrovni
služeb v kraji
 Využití potenciálu a vzájemné propojení  Pokračující stárnutí obyvatelstva a rostoucí
všech subjektů zapojených do oblasti
náklady na zdravotní a sociální péči
prevence kriminality
 Recidiva
 Větší zapojení nestátního sektoru do
 Nárůst lhostejnosti a strachu obyvatel
oblasti prevence kriminality
 Snižující se hranice prvního kontaktu
 Zpřehlednění nákladů na programy
s návykovou látkou (především alkohol
prevence a analýza jejich přínosů
a tabákové výrobky)
 Prezentace kvalitních programů
prostřednictvím médií
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4.3.

Vize

Jihomoravský kraj je bezpečným krajem pro obyvatele a jeho návštěvníky. Kraj si udrží nízkou
úroveň kriminality a budou v něm průběžně realizovány aktivity, které zvýší pocit bezpečí
a pomohou posílit důvěru ve veřejnou správu a instituce.
4.4.

Obecné cíle

Obecnými cíli krajské koncepce prevence kriminality vycházejícími z uvedené vize jsou:
1.

Udržení bezpečnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů kraje i návštěvníků kraje,
zejména eliminace výskytu sociálně nežádoucích jevů a kriminality

2.

Zkvalitňování systému prevence kriminality na krajské i místní úrovni – podpora
spolupráce participujících subjektů v oblasti prevence a koordinace jejich činnosti,
podpora kvalitních a efektivních programů v kraji

3.

Dostupnost preventivních aktivit a informování veřejnosti o problematice prevence
kriminality

4.5.

Specifické cíle

Specifický cíl 1:

Podpora projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti v kraji a aktivní
role Jihomoravského kraje v Programu prevence kriminality MV ČR

Specifický cíl 2:

Podpora a koordinace aktivit a subjektů zapojených do systému
prevence kriminality v Jihomoravském kraji a zvyšování jejich odborné
úrovně

Specifický cíl 3:

Informování veřejnosti o problematice prevence kriminality

4.6.

Cílové skupiny

1.

oběti trestné činnosti – senioři, dětské oběti, oběti násilné trestné činnosti včetně
domácího násilí, oběti majetkové kriminality, oběti rasově, národnostně nebo
nábožensky motivovaných trestných činů, oběti obchodování s lidmi,

2.

potencionální oběti – děti a mládež, senioři, ženy, osaměle žijící osoby, osoby se
zdravotním a sociálním handicapem, příslušníci národnostních a etnických menšin,

3.

potencionální pachatelé – děti a mládež nejen s poruchami chování, mladí dospělí,
propuštění z VTOS, osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, osoby ohrožené sociálním vyloučením, dlouhodobě nezaměstnaní,
osoby užívající návykové látky, příslušníci národnostních a etnických menšin, osoby
s finančními problémy,

4.

pachatelé trestné činnosti – delikventní děti a mládež, mladí dospělí, prvopachatelé
trestné činnosti, recidivisté, osoby závislé na návykových látkách.
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5. Akční plán – konkretizace aktivit a opatření pro jednotlivé cíle
Specifický cíl 1:
Aktivita 1.1.

Odpovědnost
Časový horizont

Podpora projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti v kraji a aktivní
role Jihomoravského kraje v Programu prevence kriminality MV ČR
Podpora projektů prevence kriminality realizovaných obcemi
Jihomoravského kraje formou Dotačního programu pro oblast
prevence kriminality
Odbor školství KrÚ JMK
1x ročně (po dobu platnosti KPK JMK)

Hlavní finanční
zdroje
Výstupy

Jihomoravský kraj, obce

Aktivita 1.2.

Podpora úspěšných projektů prevence kriminality s celokrajskou
působností zaměřených na rizikové skupiny obyvatel (zejména děti,
mládež a seniory)
Odbor školství KrÚ JMK
1x ročně (po dobu platnosti KPK JMK)

Odpovědnost
Časový horizont

Počty úspěšně realizovaných projektů prevence kriminality.
Závěrečné zprávy o realizaci a vyhodnocení projektů úspěšných
žadatelů.
Závěrečná zpráva o dotačním programu.

Hlavní finanční
zdroje
Výstupy

Jihomoravský kraj, obce, P ČR, MP a další

Aktivita 1.3.

Podpora projektů reagujících na nové hrozby a trendy v oblasti
bezpečnosti a veřejného pořádku (např. boj proti kriminalitě ve
virtuálním prostředí, aktivity v oblasti dluhového poradenství,
finanční gramotnosti…)
Odbor školství KrÚ JMK
Průběžně po dobu platnosti KPK JMK

Odpovědnost
Časový horizont

Počet úspěšně realizovaných projektů prevence
s celokrajskou působností.
Závěrečné zprávy o realizaci a vyhodnocení projektu.

kriminality

Hlavní finanční
zdroje
Výstupy

MV ČR, Jihomoravský kraj, obce, P ČR, MP, jiné zdroje

Aktivita 1.4.

Aktivní role kraje ve vyhlášených Programech prevence kriminality
MV ČR na podporu projektů obcí a měst Jihomoravského kraje
Odbor školství KrÚ JMK, PSPK JMK
1x ročně (po dobu platnosti KPK JMK)

Odpovědnost
Časový horizont

Počet úspěšně realizovaných projektů.
Závěrečné zprávy o realizaci a vyhodnocení projektu.
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Hlavní finanční
zdroje
Výstupy

V rámci režijních výdajů JMK, MV ČR
Realizace jednotlivých úkolů kraje (konzultace s obcemi, příprava
podkladů…) a PSPK JMK (hodnocení projektů) vyplývajících
z harmonogramu a Zásad pro poskytování dotací z Programu prevence
kriminality.
Počty podpořených projektů z Programu prevence kriminality MV ČR.

Specifický cíl 2: Podpora a koordinace aktivit a subjektů zapojených do systému prevence
kriminality v Jihomoravském kraji a zvyšování jejich odborné úrovně
Aktivita 2.1

Odpovědnost

Podpora spolupráce s obcemi prostřednictvím metodického vedení
pracovníků na obcích s rozšířenou působností odpovídajících za
oblast prevence kriminality
Odbor školství KrÚ JMK, PSPK JMK

Časový horizont

Průběžně po dobu platnosti KPK JMK

Hlavní finanční
zdroje
Výstupy

V rámci režijních výdajů JMK

Aktivita 2.2.

Odpovědnost

Realizace odborných vzdělávacích akcí pro pracovníky zabývající se
prevencí kriminality v JMK na aktuální témata z oblasti prevence
kriminality
Odbor školství KrÚ JMK

Časový horizont

Průběžně po dobu platnosti KPK JMK

Hlavní finanční
zdroje
Výstupy

JMK

Aktivita 2.3.
Odpovědnost

Podpora kraje při realizaci vzdělávacích akcí pro odborníky jinými
subjekty v systému prevence kriminality
Odbor školství KrÚ JMK

Časový horizont

Průběžně po dobu platnosti KPK JMK

Hlavní finanční
zdroje
Měření efektivity

V rámci režijních výdajů JMK

Metodické porady a pracovní setkání s pracovníky obcí s rozšířenou
působností, metodická pomoc prostřednictvím osobních, e-mailových
konzultací, předané metodické materiály.

Počet zrealizovaných vzdělávacích akcí a odborných seminářů.
Počet vyškolených pracovníků.

Počet zrealizovaných akcí.
Počty vyškolených pracovníků.
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Aktivita 2.4.
Odpovědnost
Časový horizont
Hlavní finanční
zdroje
Měření efektivity

Aktivita 2.5.

Odpovědnost
Časový horizont

Pravidelná jednání PSPK JMK
Odbor školství KrÚ JMK, koordinátorka prevence kriminality a členové
PSPK JMK
Průběžně po dobu platnosti KPK JMK (dle aktuálních potřeb, minimálně
2x ročně)
V rámci režijních výdajů JMK
Počet uskutečněných pracovních jednání PSPK JMK, případně i dalších
akcí, kterých se zúčastňují i členové PSPK JMK.
Zajištění vzájemné informovaností jednotlivých odborů Krajského
úřadu Jihomoravského kraje o činnosti týkající se oblasti prevence
(zejména sociálních služeb, protidrogové prevence, prevence
rizikového chování, národnostních menšin….)
Odbor školství KrÚ JMK, PSPK JMK, dotčené odbory KrÚ JMK
Průběžně po dobu platnosti KPK JMK

Hlavní finanční
zdroje
Výstupy

V rámci režijních výdajů JMK

Aktivita 2.6.

Koordinovaný systém primární prevence v Jihomoravském kraji

Odpovědnost
Časový horizont

Odbor školství KrÚ JMK, Pedagogicko-psychologické poradny v JMK
Průběžně po dobu platnosti KPK JMK

Hlavní finanční
zdroje
Výstupy

V rámci režijních výdajů JMK

Aktivita 2.7.

Iniciace a podpora činnosti pracovních skupin prevence kriminality
v obcích s rozšířenou působností.
Odbor školství KrÚ JMK – koordinátorka prevence kriminality
a manažeři prevence kriminality obcí s rozšířenou působností
Průběžně po dobu platnosti KPK JMK

Odpovědnost
Časový horizont
Hlavní finanční
zdroje
Výstupy

Výměna informací o činnosti a připravovaných aktivitách, koncepčních
materiálech jednotlivých odborů, které mají v gesci prevenci.
Jednání pracovních skupin v rámci KrÚ JMK.
Telefonická a e-mailová komunikace, jednání s příslušnými odbory.

Krajský plán primární prevence. Počet podpořených škol v rámci
programu Preventivní programy realizované školami a školskými
zařízeními. Počet porad a setkání s metodiky prevence z PPP v JMK.

V rámci režijních výdajů JMK a příslušných obcí
Navýšení počtu ustavených a fungujících pracovních skupin prevence
kriminality v obcích s rozšířenou působností proti stavu v roce 2016.
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Specifický cíl 3:
Aktivita 3.1.

Informování veřejnosti o problematice prevence kriminality
Publicita realizace projektů prevence kriminality v Jihomoravském
kraji
Odpovědnost
Odbor školství KrÚ JMK - koordinátorka prevence kriminality,
PSPK JMK, manažeři prevence kriminality na obcích, NNO realizující
programy prevence, Policie ČR, městské policie
Časový horizont
Průběžně po dobu platnosti KPK JMK
Hlavní finanční
zdroje
Výstupy

V rámci režijních nákladů jednotlivých subjektů (JMK, obce, P ČR, MP
a další)
Semináře a pracovní setkání zaměřené na výměnu zkušeností
s realizací projektů prevence kriminality, tzv. příklady dobré praxe.
Medializace v tisku a na webu JMK.
Realizace Krajského fóra prevence.

Aktivita 3.2.

Odpovědnost

Zapojení obyvatel do aktivit v oblasti prevence kriminality (aktivní
přístup občanů k ochraně osob a majetku, podpora šíření
osvědčených projektů typu asistenti prevence kriminality,
domovníci).
Obce, MP, P ČR, NNO, MV ČR, JMK a další subjekty

Časový horizont

Průběžně po dobu platnosti KPK JMK

Hlavní finanční
zdroje
Výstupy

Program prevence kriminality MV ČR, MPSV, JMK, obce, dotace od ÚP

Aktivita 3.3.

Zvýšení informovanosti občanů, zejména seniorů o možnostech
ochrany před trestnými činy
Odbor školství KrÚ JMK - koordinátorka prevence kriminality,
PSPK JMK, manažeři prevence kriminality na obcích, NNO realizující
programy prevence, Policie ČR, městské policie
Průběžně po dobu platnosti KPK JMK

Odpovědnost

Časový horizont
Hlavní finanční
zdroje
Výstupy

Počty uskutečněných besed a přednášek pro veřejnost a proškolených
osob.
Počet asistentů prevence kriminality a domovníků v Jihomoravském
kraji.

Program prevence kriminality MV ČR, JMK. obce, P ČR, NNO a další
Osvětové akce zaměřené na zvýšení informovanosti seniorů.
Počet výjezdů Mobilního poradenského centra MP Brno.
Realizace projektů Senior akademie, Senioři sobě a dalších projektů
zaměřených na zvýšení informovanosti občanů v Jihomoravském kraji.
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6. Způsob vyhodnocování
Udržitelnost a rozvoj nastaveného systému prevence kriminality v Jihomoravském kraji
vyžaduje efektivní hospodaření s finančními prostředky vynaloženými v oblasti prevence
kriminality. Jihomoravský kraj má nastavené vyhodnocovací a kontrolní mechanismy, které
vyplývají ze směrnice k zajištění kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a ze
směrnice týkající se obecných pravidel pro poskytování dotací. Čerpání finančních prostředků
musí být v souladu s obsahem Dotačního programu pro oblast prevence kriminality
a Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
K projektům předkládanými žadateli se vyjadřuje PSPK JMK. Pracovní skupina hodnotí
a následně doporučuje k podpoře projekty obcí předložených do Programu prevence
kriminality MV ČR, případně se vyjadřuje i k projektům předložených obcemi do krajského
dotačního programu.
Každoročně je zpracována závěrečná hodnotící zpráva o Dotačním programu pro oblast
prevence kriminality, která obsahuje zejména:


zdůvodnění nastavených priorit dotačního řízení, vazba na Program rozvoje
Jihomoravského kraje a Koncepci prevence kriminality Jihomoravského kraje,
 výše finančních prostředků určená na oblast prevenci kriminality,
 stručný popis procesu administrace žádostí,
 výsledky hodnotícího procesu,
 čísla usnesení Rady nebo Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kterými bylo
schváleno poskytnutí účelových dotací,
 počty uzavřených smluv a výše finančních prostředků zaslaných úspěšným žadatelům,
 informace o vyúčtování,
 splnění cílů dotačního titulu.

7. Dlouhodobé řešení oblasti prevence kriminality na úrovni kraje
Efektivních opatření v oblasti prevence kriminality je možné dosáhnout pouze dlouhodobým
a koordinovaným úsilím a spoluprací orgánů státní správy, orgánů Jihomoravského kraje,
obcí, nestátních subjektů, právnických a podnikajících fyzických osob a občanů kraje.
Předpokladem pro účinné provádění prevence kriminality je tedy především vzájemná
spolupráce všech subjektů, které v této oblasti působí nebo mohou působit a zejména
pochopení významu prevence krajem a obcemi.
Rozsah prováděné prevence je závislý na objemu finančních prostředků vynakládaných na
tuto oblast. Bez dlouhodobé stabilní finanční podpory z veřejných rozpočtů nelze vytyčené
specifické cíle a aktivity provádět. Jihomoravský kraj nadále počítá s finanční a metodickou
podporou preventivních aktivit měst a obcí na svém území a také s podporou činnosti
Pracovní skupiny prevence kriminality Jihomoravského kraje a krajského koordinátora
prevence kriminality.
Naplňování cílů Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje má vazbu na
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 – 2017, prioritu 3: Atraktivní region pro
obyvatele, návštěvníky i investory, Opatření 3.e Posilování bezpečnosti – 3.e.3 Programy
a projekty prevence kriminality.
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8. Přílohy
Příloha č. 1: Seznam manažerů prevence kriminality a kontaktních pracovníků pro oblast
prevence kriminality na obcích s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji
OIII.
Blansko

Boskovice

SMB

Břeclav

Bučovice

Hodonín

Hustopeče

Ivančice

Kuřim

Kyjov

Mikulov

Moravský
Krumlov

Kontaktní
pracovník
Mgr. Stanislav
Sotolář
manažer PK

adresa

Městská policie
Blansko
Sadová 2
678 01 Blansko
David Krátký
MP Boskovice
ředitel MP,
Masarykovo
manažer PK
náměstí 4/2
680 01 Boskovice
Mgr. Lenka
Magistrát města
Štěpánková
Brna, Koordinační
vedoucí KCP
centrum prevence
PhDr. Stanislav
Koliště 19
Jabůrek
601 67 Brno
Ing. Denisa
MP Břeclav
Mahovská
Kupkova 3
manažerka PK
690 02 Břeclav
není ustanoven
MěÚ Bučovice
Mgr. Martina
Jiráskova 502
Teuchnerová -OSV 685 01 Bučovice
Mgr. Jindřich
MP Hodonín
Vašíček
Dvořákova 3
ředitel MP,
695 01 Hodonín
manažer PK
Pavel Furch, DiS. MěÚ Hustopeče
kurátor pro
sociální odbor
dospělé, soc.
Dukelské nám. 22
pracovník + PK
693 17 Hustopeče
není ustanoven
MěÚ Ivančice
Edita Syslová, DiS. odbor soc. věcí
kurátorka pro
Palackého nám.
mládež
5/11
664 91 Ivančice
Mgr. Radim
MěÚ Kuřim
Novák, DiS.
Jungmannova
odbor soc. věcí
968/75
PK, krizové řízení
664 34 Kuřim
Mgr. Lubomír
MP Kyjov
Plachý
Masarykovo nám.
velitel MP Kyjov,
30/1
manažer PK
697 01 Kyjov
Jiří Hamerník
MP Mikulov
velitel MP,
Náměstí 158/1
manažer PK
692 20 Mikulov
Jana Franková
MěÚ Moravský
PK, protidrogová, Krumlov

Telefon

E-mail

516 775 515 sotolar@blansko.cz

516 488 681 david.kratky@boskovice.cz

542 173 808 stepankova.lenka@brno.cz

542 173 807 jaburek.stanislav@brno.cz
518 398 818 denisa.mahovska@breclav.eu

517 324 418 teuchnerova@bucovice.cz

518 345 000 vasicek.jindrich@muhodonin.
cz

519 441 021 furch@hustopece.cz

546 419 489 syslova@muiv.cz

541 422 329 novak@radnice.kurim.cz

518 697 460 l.plachy@mukyjov.cz

519 444 581 hamernik@mikulov.cz
truckova@mikulov.cz
515 300 729 FrankovaJ@mkrumlov.cz
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romská
koordinátorka

odbor školství a
kultury
Nám. Klášterní 125
672 11 M. Krumlov
Pohořelice
Ing. Hana
MěÚ Pohořelice
Mlýnková
Kancelář
PK, regionální
tajemníka
rozvoj, školství
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
Rosice
Bc. Tereza
MěÚ Rosice
Bauerová, DiS.
odbor sociální
sociální práce a PK Palackého 13
665 01 Rosice
Slavkov u
Mgr. Denisa
MěÚ Slavkov
Brna
Mrázová
odbor soc. věcí
kurátorka pro
Palackého nám.
mládež, PK
260
684 01 Slavkov
Šlapanice
Mgr. Kateřina
MěÚ Šlapanice
Jacháčková, DiS.
odbor sociální
PK, protidrogová
Opuštěná 2
koordinátorka
656 70 Brno
Tišnov
údaje MěÚ
nesdělil
Veselí nad
Mgr. Vlastimil
MěÚ Veselí nad
Moravou
Hruška
Moravou
vedoucí OSVZ
třída Masarykova
Rostislav Prax
119
velitel MP
698 13 Veselí n. M.
Vyškov
Věra Legnerová
MěÚ Vyškov
referentka PK a
Masarykovo nám.
sportu
108/1
Petr Sedláček
682 01 Vyškov
velitel MP Vyškov
Znojmo
Mgr. Petr Hladký MP Znojmo
manažer PK
Jana Palacha 2
669 02 Znojmo
není ustanoven
MěÚ Židlochovice
Židlochovice Milan Šebek
Masarykova 100
velitel MP
667 01
Židlochovice

519 301 324 hana.mlynkova@pohorelice.c
z

546 492 135 bauerova@mesto.rosice.cz

544 121 151 denisa.mrazova@meuslavkov
.cz

533 304 644 jachackova@slapanice.cz

518 670 220 hruska@veseli-nadmoravou.cz
518 322 895 prax@veseli-nad-moravou.cz

517 301 295 v.legnerova@meuvyskov.cz
517 301 150 p.sedlacek@meuvyskov.cz

515 225 555 petr.hladky@muznojmo.cz

604 290 304 vedoucistraznik@zidlochovice
.cz
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Příloha č. 2: Seznam kurátorů pro mládež působících na obcích s rozšířenou působností
v Jihomoravském kraji
Městský
Adresa,
úřad
pracoviště
MěÚ Blansko náměstí
Republiky 1
678 01 Blansko
MěÚ
Náměstí 9.
Boskovice
května 954/2
680 11
Boskovice
MMB
Koliště 19,
601 67 Brno
MěÚ Břeclav nám. T. G.
Masaryka 3
690 81 Břeclav

MěÚ
Bučovice
MěÚ
Hodonín

MěÚ
Hustopeče

MěÚ
Ivančice
MěÚ Kuřim

MěÚ Kyjov

MěÚ
Mikulov
MěÚ
Moravský
Krumlov

MěÚ
Pohořelice

Jiráskova 502
685 01
Bučovice
Národní tř. 25
695 35
Hodonín

Dukelské nám.
22,
693 17
Hustopeče
Palackého
náměstí 5/11
664 91 Ivančice
Jungmannova
968/75
664 34 Kuřim
Masarykovo
nám. 30/1
697 22 Kyjov
Náměstí 1
692 20 Mikulov
Klášterní nám.
125,
672 11
Moravský
Krumlov
Vídeňská 699
691 23
Pohořelice

Kurátor

Telefon

E-mail

Mgr. Milan Daněk
Mgr. Zuzana
Valentová
René Kvapil
Mgr. Michal Ševčík

516 775 227 danek@blansko.cz
516 775 231 valentova@blansko.cz

Mgr. Dáša Třetinová
metodická a kontrolní
činnost vůči ÚMČ
Mgr. Dagmar
Popovská
Bc. Jana Schäferová
Alena Vajbarová
Mgr. Jana Vajbarová
Bc. Jarmila Valachová

542 173 774 tretinova.dasa@brno.cz

516 488 776 rene.kvapil@boskovice.cz
516 488 753 michal.sevcik@boskovice.cz

519 311 390
519 311 349
519 311 274
519 311 207

dagmar.popovska@brecla.eu
jana.schaferova@breclav.eu
alena.vajbarova@breclav.eu
jana.vajbarova@breclav.eu

517 324 440 valachova@bucovice.cz

Mgr. Lucie Kosová
518 316 400
Mgr. Martina
518 316 320
Prokopová
Mgr. Ivana Zlámalová 518 316 420
Bc. Tomáš Laz, DiS.
JUDr. Zuzana
Frýbertová

kosova.lucie@muhodonin.cz
prokopova.martina@muhodo
nin.cz
zlamalova.martina@muhodo
nin.cz
519 441 029 socialni@hustopece.cz
519 441 018 frybertova@hustopece.cz

Edita Syslová, DiS.

546 419 489 syslova@muiv.cz

Bc. Lenka Musilová

541 422 378 musilova@radnice.kurim.cz

Mgr. Jarmila Presová
Bc. Zuzana Siváková

518 697 485 j.presova@mukyjov.cz
518 697 463 z.sivakova@mukyjov.cz

Bc. Romana
519 444 537 michlovska@mikulov.cz
Michlovská
truckova@mikulov.cz
Bc. Dana Tručková
519 444 536
Bc. Marie Bartošková 515 300 715 bartoskovam@mkrumlov.cz

Mgr. Jana Holá

519 301 354 jana.hola@pohorelice.cz
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MěÚ Rosice

Žerotínovo
nám. 1,
665 01 Rosice
MěÚ Slavkov Palackého nám.
u Brna
260
684 01 Slavkov
MěÚ
Městský úřad
Šlapanice
Šlapanice
pracoviště Brno
Opuštěná 9/2,
656 70 Brno
MěÚ Tišnov nám. Míru 346
666 19 Tišnov
MěÚ Veselí tř. Masarykova
nad
119
Moravou
698 01 Veselí
nad Moravou
MěÚ Vyškov Masarykovo
nám. 108/1
682 01 Vyškov

Bc. Zuzana
Zahradníčková

546 492 128 zahradnickova@mesto.rosice.
cz

Mgr. Denisa Mrázová

544 121 151 denisa.mrazova@meuslavkov
.cz

Mgr. Dana Zedníková
Nikol Bučková, DiS.
Markéta Mrňová, DiS.
Petr Staněk, DiS.

533 304 625
533 304 620
533 304 623
533 304 622

Mgr. Radka
Wágnerová, DiS.
Radka Petříková
Koryčánková

549 439 747 radka.wagnerova@tisnov.cz

Mgr. Leona
Otevřelová
Mgr. et Mgr. Zuzana
Šrámková
MěÚ Znojmo Náměstí
Ladislav Bartík, DiS.
Armády 1213/8 Ilona Holcmanová
669 02 Znojmo Mgr. Blanka
Pinďáková
Bc. Marek Špinar
MěÚ
nám. Miru 152
Židlochovice 667 01
Židlochovice

Mgr. Sylva Brillante

zednikova@slapanice.cz
buckova@slapanice.cz
mrnova@slapanice.cz
stanek@slapanice.cz

518 670 234 korycankova@veseli-nadmoravou.cz

517 301 572 l.otevrelova@meuvyskov.cz
517 301 582 z.sramkova@meuvyskov.cz

515 216 566
515 216 571
515 216 565
515 216 545

ladislav.bartik@muznojmo.cz
ilona.holcmanova@muznojm
o.cz
blanka.pindakova@muznojm
o.cz
marek.spinar@muznojmo.cz
547 427 339 sylva.brilante@zidlochovice.c
z
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Příloha č. 3: Seznam sociálních kurátorů působících na obcích s rozšířenou působností
v Jihomoravském kraji
Městský úřad Adresa, pracoviště
Kurátor
nám. Republiky 1
Bc. Soňa
MěÚ Blansko
678 01 Blansko
Ťoupková, DiS.
náměstí 9. května
MěÚ
954/2
Eva Zukalová
Boskovice
680 11 Boskovice
Magistrát
Křenová 20
Mgr. Ladislav
města Brna
601 67 Brno
Ptáček
nám. T. G.
MěÚ Břeclav
Masaryka 3
Bc. Jaroslav Kolda
690 81 Břeclav
MěÚ
Jiráskova 502
Mgr. Bc. Jitka
Bučovice
685 01 Bučovice
Lábrová, DiS.
MěÚ
Národní tř. 25
PhDr. Milan Franta
Hodonín
695 35 Hodonín
Dukelské náměstí
MěÚ
2/2,
Pavel Furch, DiS.
Hustopeče
693 17 Hustopeče
Palackého náměstí
Ing. Olga
MěÚ Ivančice
5/11
Prokopová
664 91 Ivančice
Jungmannova 968
MěÚ Kuřim
Jitka Navrátilová
664 34 Kuřim
Masarykovo nám.
Margita
MěÚ Kyjov
30
Procházková, BA
697 01 Kyjov
Náměstí 1
Mgr. Bohdana
MěÚ Mikulov
692 01 Mikulov
Souchopová
Klášterní nám.
MěÚ
125,
Mgr. Bc. Dita
Moravský
672 11 Moravský
Fialová, DiS.
Krumlov
Krumlov
MěÚ
Vídeňská 699
Bc. Lenka
Pohořelice
691 23 Pohořelice
Kampasová
zámek, Žerotínovo
Tereza Bauerová,
MěÚ Rosice
náměstí 1,
DiS.
665 01 Rosice
Palackého náměstí
MěÚ Slavkov
260
Ivana Mifková,
u Brna
684 01 Slavkov u
DiS.
Brna
pracoviště Brno
MěÚ
Mgr. Michal
Opuštěná 9/2,
Šlapanice
Charvát, DiS.
656 70 Brno
nám. Míru 346
Mgr. Kristýna
666 19 Tišnov
Horáčková, DiS.
MěÚ Tišnov
Bc. Milada
Pelíšková, DiS.

Telefon

E-mail

516 775 235

toupkova@blansko.cz

516 488 760 eva.zukalova@boskovice.cz
602 648 294

ptacek.ladislav@brno.cz
lada.ptacek@email.cz

519 311 352

jaroslav.kolda@breclav.eu

517 324 440

labrova@bucovice.cz

518 316 347

franta.milan@muhodonin.c
z

519 441 021

furch@hustopece.cz

546 419 490

prokopova@muiv.cz

541 422 354

navratilova@kurim.cz

518 697 477 m.prochazkova@mukyjov.cz
519 444 607

souchopova@mikulov.cz

515 300 743

fialovad@mkrumlov.cz

519 301 353

lenka.kampasova@pohoreli
ce.cz

546 492 135

bauerova@mesto.rosice.cz

544 121 105

ivana.mifkova@meuslavkov
.cz

533 304 649

charvat@slapanice.cz

549 439 763

kristyna.horackova@tisnov.
cz

549 439 764 milada.peliskova@tisnov.cz
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tř. Masarykova
MěÚ Veselí
119
Anna Spáčilová
nad Moravou 698 13 Veselí nad
Moravou
Masarykovo nám.
Bc. Magda
MěÚ Vyškov
1
Nebojsová
682 01 Vyškov
náměstí Armády
MěÚ Znojmo
1213/8
Bc. Blanka Čopfová
669 22 Znojmo
náměstí Miru 152,
MěÚ
667 01
Ing. Hana Zajícová
Židlochovice
Židlochovice

518 670 237

spacilova@veseli-nadmoravou.cz

517 301 572

m.nebojsova@meuvyskov.c
z

515 216 538

blanka.copfova@muznojmo
.cz

547 427 332

hana.zajicova@zidlochovice
.cz
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Příloha č. 4: Seznam místních protidrogových koordinátorů a pracovníků podílející se na
realizaci protidrogové politiky na obcích s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji
obec

Jméno

Zařazení na
úřadě (odbor)

telefon

e-mail

Blansko

Mgr. Milan Daněk

kurátor pro
mládež

516 775 227

danek@blansko.cz

MMB

Mgr. Veronika
Fiedlerova

Koord. centrum
prevence OSP

542 173 811

fiedlerova.veronika@brno.cz

Mgr. Michal
Ševčík

kurátor pro
mládež

516 488 758

René Kvapil

kurátor pro
mládež

516 488 776

rene.kvapil@boskovice.cz

Břeclav

Bc. Jaroslav Kolda

odbor sociálních
věcí

519 311 352
733 257 077

jaroslav.kolda@breclav.eu

Bučovice

Funkce není od
1.1.2015
vykonávána

Hodonín

PhDr. Milan
Franta

odbor sociálních
věcí a školství

518 316 347

franta.milan@muhodonin.cz

Hustopeče
u Brna

Pavel Furch, DiS.

odbor sociální

519 441 021

furch.socialni@hustopececity.cz

Ivančice

Edita Syslová, DiS.

kurátor pro
mládež,
kriminalita

546 419 489

syslova@muiv.cz

Kuřim

Mgr. Radim
Novák, DiS.

odbor sociálních
věcí a prevence

541 422 329

Kyjov

Mgr. Věra
Lungová

odbor sociálních
věcí a školství

518 697 571

v.lungova@mukyjov.cz

519 444 537

michlovska@mikulov.cz

519 444 536

prudkova@mikulov.cz

515 300 729
602 382 713

frankovaj@mkrumlov.cz

michal.sevcik@boskovice.cz

Boskovice

Bc. Romana
Michlovská
Mikulov
Bc. Dana
Trůčková
Moravský
Krumlov

Jana Franková

odbor sociální
kurátorky pro
mládež
odbor školství a
kultury
prevence
kriminality

novak@radnice.kurim.cz
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Pohořelice

Bc. Jana Holá

odbor sociální a
zdravotní

519 301 354

jana.hola@pohorelice.cz

Rosice

Bc. Tereza
Bauerová, DiS.

Sociální odbor
kurátor pro
mládež

546 492 135

bauerova@mesto.rosice.cz

Slavkov u
Brna

Mgr. Denisa
Mrázová

544 121 151

denisa.mrazova@meuslavko
v.cz

Šlapanice

Mgr. Kateřina
Jacháčková DiS.

odbor sociálních
věcí

533 304 644

jachackova@slapanice.cz

Tišnov

Mgr. Michal
Kudláček, DiS.

vedoucí odboru
sociálních věcí

Veselí
nad
Moravou

Bohdana Gálová

odbor sociálních
věcí
a zdravotnictví

Vyškov

Mgr. Ivana
Zouharová

Znojmo

Bc. Jaroslava
Čapounová
Volcová, DiS

odbor sociálních
věcí a
zdravotnictví
odbor sociálních
věcí
a zdravotnictví

Židlochovic
e

Mgr. Sylva
Brillante

odbor sociálních
věcí

kurátor pro
mládež

michal.kudlacek@tisnov.cz
549 439 721
518 670 131

galova@veseli-nadmoravou.cz

517 301 571

i.zouharova@meuvyskov.cz

515 216 457
739 389 472

jaroslava.volcova@muznojm
o.cz

547 427 339

sylva.brillante@zidlochovice.
cz
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Příloha č. 5. Seznam registrovaných poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
v Jihomoravském kraji ke 12. 10. 2016
okres

Veřejné ID

Název

ADV000005

JUDr. Gabriela Brůžičková

ADV000036

Mgr. Alena Straubová

ADV000046 Šimeček Antonín, Mgr., advokát
ADV000075 Mgr. Luděk Dvořák
ADV000081 JUDr. Jitka Šmídová
ADV000096 Mgr. Pavel Procházka
ADV000097 Mgr. František Štourač
JUDr. et Mgr. Lubomír
ADV000098 Procházka, advokát
ADV000116 JUDr. Jaroslav Svoboda
JUDr. Vladimíra Šůstková
ADV000117 Zukalová
ADV000118 Mgr. Miroslav Sládek
Brno-město

ADV000124 JUDr. Petr Kučerák
ADV000159 Mgr. Dana Klárová, advokát
ADV000176 Mgr. Bc. Stanislav Bruncko
ADV000184 Mgr. Vít Feber, advokát
AKR000001

In IUSTITIA, o.p.s.

AKR000002

Persefona o. s.

AKR000012
AKR000014

DROM, romské středisko
La Strada Česká republika, o.p.s.

AKR000017

Občanská poradna Brno

AKR000021

Cesta naděje Kolibřík, o. p. s.

AKR000025

ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.

PMS000052 Středisko PMS - Brno
SZZ000001 Bílý kruh bezpečí, z. s.

Sídlo
Příkop 27/2a, Zábrdovice,
602 00 Brno, Brno-město
Smetanova 346/8, Veveří,
602 00 Brno, Brno-město
Jaselská 205/25, Veveří,
602 00 Brno, Brno-město
Štefánikova 131/61, Ponava,
612 00 Brno, Brno-město
Viniční 4349/82, Židenice,
615 00 Brno, Brno-město
Lidická 2006/26, Černá Pole,
602 00 Brno, Brno-město
Masarykova 413/34,
602 00 Brno, Brno-město
Lidická 2006/26, Černá Pole,
602 00 Brno, Brno-město
Heršpická 800/6,
639 00 Brno, Brno-město
Heršpická 800/6,
639 00 Brno, Brno-město
Heršpická 800/6,
639 00 Brno, Brno-město
Štefánikova 131/61,
612 00 Brno, Brno-město
Rooseveltova 564/6,
602 00 Brno, Brno-město
Benešova 628/12,
602 00 Brno, Brno-město
Jakubské náměstí 109/1, Brno,
Brno-město
Rybná 716/24, Staré Město,
Praha,
Jiráskova 216/8, Veveří,
602 00 Brno, Brno-město
Bratislavská 227/41, Zábrdovice,
602 00 Brno, Brno-město
Praha
Anenská 10/10, Staré Brno,
602 00 Brno, Brno-město
Příkop 27/2a, Zábrdovice,
602 00 Brno, Brno-město
Vlhká -/10, Zábrdovice,
602 00 Brno, Brno-město
Moravské náměstí 132/2,
602 00 Brno, Brno-město
U Trojice 1042/2, Smíchov, Praha
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SZZ000007

SPONDEA, o.p.s.

SZZ000016
SZZ000022

Diecézní charita Brno
In IUSTITIA, o. p. s.

SZZ000032

A Kluby ČR o.p.s.

ADV000163 Advokátní kancelář Stloukal
AKR000001 In IUSTITIA, o.p.s.

Blansko

AKR000008
AKR000014

Diecézní charita Brno
La Strada Česká republika, o.p.s.

PMS000053 Středisko PMS - Blansko
SZZ000016
SZZ000022
SZZ000032
AKR000001

Diecézní charita Brno
In IUSTITIA, o. p. s.
A Kluby ČR o.p.s.
In IUSTITIA, o.p.s.

Brno-venkov AKR000002
AKR000014
SZZ000022
AKR000001
AKR000014
Břeclav
PMS000054
SZZ000022
AKR000001
AKR000014
Hodonín
PMS000055
SZZ000022
AKR000001

Persefona o. s.
La Strada Česká republika, o.p.s.
In IUSTITIA, o. p. s.
In IUSTITIA, o.p.s.
La Strada Česká republika, o.p.s.
Středisko PMS - Břeclav
In IUSTITIA, o. p. s.
In IUSTITIA, o.p.s.
La Strada Česká republika, o.p.s.

AKR000002
AKR000014
PMS000061
SZZ000022
AKR000001
AKR000014

Persefona o. s.
La Strada Česká republika, o.p.s.
Středisko PMS - Vyškov
In IUSTITIA, o. p. s.
In IUSTITIA, o.p.s.
La Strada Česká republika, o.p.s.

Vyškov

Středisko PMS - Hodonín
In IUSTITIA, o. p. s.
In IUSTITIA, o.p.s.

Znojmo
PMS000063 Středisko PMS - Znojmo
SZZ000022 In IUSTITIA, o. p. s.

Sýpka 1351/25, Černá Pole,
613 00 Brno
třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černé
Pole, 602 00 Brno, Brno-město
Rybná 716/24, Staré Město, Praha
Krasová 45, 679 06 Krasová,
Blansko
nám. Svobody 9/13,
678 01 Blansko, Blansko
Rybná 716/24, Staré Město, Praha
U Lázní 1734/2A,
680 01 Boskovice, Blansko
Praha
Hybešova 457/5, Blansko 1,
678 01 Blansko, Blansko
třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černé
Pole, 602 00 Brno
Rybná 716/24, Staré Město, Praha
Krasová 45, 679 06 Krasová
Rybná 716/24, Staré Město, Praha
Jiráskova 216/8, Veveří, 602 00
Brno
Praha
Rybná 716/24, Staré Město, Praha
Rybná 716/24, Staré Město, Praha
Praha
17. listopadu 2995/1a, Břeclav
Rybná 716/24, Staré Město, Praha
Rybná 716/24, Staré Město, Praha
Praha
Národní Třída 266/14,
695 01 Hodonín
Rybná 716/24, Staré Město, Praha
Rybná 716/24, Staré Město, Praha
Jiráskova 216/8, Veveří,
602 00 Brno, Brno-město
Praha
Palánek 250/1, Vyškov
Rybná 716/24, Staré Město, Praha
Rybná 716/24, Staré Město, Praha
Praha
Rudoleckého 906/14,
669 02 Znojmo
Rybná 716/24, Staré Město, Praha

90

Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2017 – 2021

Příloha č. 7: Přehled podpořených projektů obcí Jihomoravského kraje z Programu
prevence kriminality MV ČR v letech 2013-2016
rok

žadatel

Brno

Břeclav
2013
Mikulov

Hodonín

Brno

2014

Břeclav

Hodonín
Mikulov
Šlapanice
Znojmo
Břeclav

Brno
2015

Břeclav

Název projektu
Asistent prevence kriminality III.
Komplexní řešení vyloučené lokality
Práce s rizikovou mládeží - probační
programy
Rozšíření MKDS 2013
Asistenti prevence kriminality
Domovník
MKDS - svod na OO P ČR Mikulov
Odborná profesní příprava strážníků MP
a policistů PČR
Profesní příprava strážníků MP
a pracovníků PK
Chraň své kolo před odcizením
Asistent prevence kriminality IV.
Klub Vespod
Brno – bojovat srdcem
Brno – Nízkoprahové centrum Jekhetane Společně
Brno – Pestrá klubovna
NZDM Likusák – pobočka Nový Lískovec
Skupinová psychoterapie
Rozšíření MKDS 2014
Asistenti prevence kriminality
Domovník preventista
Asistenti prevence kriminality
Mobilní kamerový systém
Domovník - preventista
Kamerový bod Větrná + rekonstrukce trasy
Výstavba multifunkčního hřiště
Speciální výslechová místnost
Pro zahrádky bezpečněji
Asistenti prevence kriminality 2 (2. kolo)
Domovnická akademie
Lepším místem pro život
Senioři a bezpečnost
Skupinové psychoterapie
Mobilní a poradenské centrum prevence
kriminality
Změnit směr
Bojovat srdcem
Bezpečný střed pro seniory
Břeclav - Rozšíření MKDS 2015
Asistent prevence kriminality

celkové
náklady
690 000
152 760
628 000

výše dotace
620 000
30 000
18 000

450 000
562 700
425 600
550 000
110 000

300 000
487 000
153 000
350 000
50 000

100 000

78 000

39 300
170 000
70 000
80 000
100 000

30 000
151 000
60 000
15 000
80 000

139 000
129 000
64 000
750 000
194 000
294 600
307 600
180 000
81 000
600 000
1 000 000
250 000
264 000
100 500
680 000
360 000
91 000
108 500
81 000

80 000
88 000
49 000
300 000
174 000
262 000
252 000
160 000
72 000
350 000
300 000
225 000
195 000
90 000
276 000
155 000
61 000
50 000
40 000

843 779
75 000
40 000
1 000 000
127 000

119 000
20 000
36 000
350 000
114 000
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Hodonín
Mikulov

Brno

Břeclav
2016
Hodonín
Mikulov
Znojmo

Domovník preventista
Asistenti prevence kriminality 2015
Domovník - preventista 2015
VII. etapa MKDS
Neotvírej!
Spojme kruh bezpečí pro oběti
Aristoteles
Skupinová psychoterapie
Poradna Justýna
Asistent prevence kriminality 2016
Domovník preventista 2016
Forenzní identifikační značení 2016
Asistenti prevence kriminality 2016
Domovník - preventista 2016
Kamerový systém pro identifikaci RZ na
hranicích se SR
VIII. etapa MKDS
Rozšíření Městského kamerového
dohlížecího systému

296 000
405 400
117 036
700 000
110 000
293 000
89 000
92 000
95 000
866 250
241 372
120 850
463 000
115 800
360 000

263 000
337 000
98 000
350 000
55 000
192 00
79 000
50 000
68 000
776 000
214 000
100 000
384 000
94 000
300 000

700 000
2 060 000

350 000
350 000
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Příloha č. 8: Přehled podpořených projektů z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast prevence
kriminality v období 2013 - 2016
rok
žadatel

nebyl vyhlášen DP - individuální dotace
Podpůrný program pro děti a mládež ohrožené
rizikovým chováním
SMB MP Brno
Dopravní výchova-realizace požadavků škol a obcí
SMB MP Brno
Mobilní informační centrum prevence kriminality
SMB MP Brno
SENIOR AKADEMIE VIII.
SMB MP Brno
Sportem proti kriminalitě – Street dance
R.M.I. o. s.
Sportem proti kriminalitě – Thai-BOX
Město Moravský Krumlov Výchovně rekreační tábor pro děti
Město Znojmo
Resocializační víkendové pobyty pro děti z
evidence OSPOD MěÚ Znojmo 2013
Město Blansko
Dobrodružství 2013
Statutární město Brno
Mediální kampaň k problematice domácího násilí
KŘ P JMK
Senioři sobě II.
Dotační program pro oblast prevence kriminality 2014
Město Hodonín
Bezpečně uzamčené jízdní kolo
Statutární město Brno
Práce s rizikovými a ohroženými skupinami
Město Blansko
Dobrodružství 2014
Město Mikulov
Pomocná ruka
Město Tišnov
Resocializační program pro děti v Tišnově Táborem to může začít 2014 (*dotace vrácena)
Město Rosice
Duhové dny – projekt resocializace ohrož. dětí
Město Moravský Krumlov Výchovně rekreační tábor pro děti
Město Šlapanice
Podpora vybavenosti kontrolních orgánů
Individuální dotace pro oblast prevence kriminality v roce 2014
SMB MP Brno
Dopravní výchova
SMB MP Brno
Mobilní informační centrum prevence kriminality
SMB MP Brno
SENIOR AKADEMIE IX.
Statutární město Brno
Nechme mluvit a naslouchejme
Město Břeclav
Břeclav – Senior akademie bezpečí
Město Hodonín
Speciální technika pro aktivity MP ve spolupráci s
Policií ČR
Město Znojmo
Školící seminář - jednání s psychicky narušenou
osobou se suicid. sklony
KŘP JMK
Vybavení přijímací místnosti pro oběti domácího
násilí
Dotační program pro oblast prevence kriminality 2015
Statutární město Brno
Nemusíte žít v násilném vztahu, pomůžeme Vám
Město Znojmo
Resocializační víkendové pobyty pro děti z
evidence OSPOD Znojmo 2015
Město Břeclav
Senior Akademie Bezpečí II.
Město Břeclav
Bezpečné bydlení seniorů
Město Rosice
Duhové dny – projekt resocializace ohrož. dětí
Město Blansko
Dobrodružství 2015
Město Znojmo
Znojmo – kurz sebeobrany pro ženy
Město Břeclav
Pager pro seniory
STŘED, o. s

2013

2014

2015

název projektu

výše
dotace
150 000
90 000
69 300
100 000
199 800
100 000
104 000
40 000
110 000
115 000
200 000
38 000
200 000
110 000
91 000
34 000*
70 000
98 000
20 0 00
66 000
73 000
100 000
100 000
56 000
48 000
46 000
200 000

100 000
40 000
70 000
33 000
70 000
110 000
60 000
200 000
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Město Židlochovice
Statutární město Brno
Město Hodonín
Statutární město Brno
Statutární město Brno
Město Boskovice
Město Šlapanice
Město Moravský Krumlov
Město Hustopeče

2016

Celkem

Prevence kriminality ve městě Židlochovice
Domovnická akademie – bezpečná adresa
Den s policií 2015
Rozvoj činnosti APK
Nízkoprahové centrum Jekhetane - Společně
Mládí bez drog
Šlapanice – Podpora vybavenosti MP Šlapanice
Výchovně rekreační tábor pro děti
Letní výchovně rekreační tábor pro děti ze
sociálně slabých rodin
Obec Uherčice
Jak na to, aby nevznikaly problémy?
Město Pohořelice
SENIOŘI POHOŘELICE 2015
Obec Podbřežice
Bezpečné Podbřežice
Obec Letonice
Mládež na rozcestí, senioři v ohrožení
Individuální s celokrajskou působností v roce 2015
SMB MP Brno
Senior akademie - X.
SMB MP Brno
Mobilní poradenské centrum
KŔ P JMK
Nedej pokušení šanci
Dotační program pro oblast prevence kriminality 2016
Statutární město Brno
Školení strážníků obecní policie
Město Břeclav
Pager pro seniory II
Město Pohořelice
Bezpečnější Pohořelice 2016
Město Břeclav
Bezpečné bydlení seniorů II
Statutární město Brno
Brno lepším místem pro život
Město Židlochovice
Prevence kriminality ve městě Židlochovice
Město Znojmo
Resocializační víkendové pobyty pro děti z
evidence OSPOD Znojmo 2016
Město Moravský Krumlov Výchovně rekreační tábor pro děti
Město Rosice
Duhové dny – projekt resocializace ohrož. dětí
Město Blansko
Dobrodružství 2016
Město Ivančice
Bezpečnost seniorů ve městě Ivančice
Město Hustopeče
Výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně
slabých rodin
Město Mikulov
Vědět, znamená žít
Město Znojmo
Znojmo – Kurz sebeobrany
Statutární město Brno
Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti
Statutární město Brno
Domovnické preventivní minimum
Obec Hrušky
Víme, jak na to
Město Boskovice
Detektor kovů
Město Moravský Krumlov Víkendová akce pro děti
Město Šlapanice
Rizika sociálních sítí a bezpečnost v kyberprostoru
Město Ivančice
Preventivní videospoty
Individuální s celokrajskou působností v roce 2016
SMB MP Brno
Senior akademie – XI.
SMB MP Brno
Mobilní poradenské centrum
KŔ P JMK
Nedej pokušení šanci

55 000
200 000
28 000
35 000
60 000
65 000
21 000
98 000
77 000
53 000
51 000
21 000
53 000
100 000
98 000
200 000
100 000
160 000
94 000
33 000
155 000
46 000
40 000
93 000
70 000
110 000
88 000
69 000
100 000
42 000
40 000
40 000
42 000
23 000
28 000
25 000
102 000
100 000
91 000
200 000
6 383 100
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http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statis
tick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka_2015.pdf
Vězeňská služba České republiky
http://www.vscr.cz
Probační a mediační služba České republiky
https://www.pmscr.cz/
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
http://www.mpsv.cz/cs/
Integrovaný portál MPSV
https://portal.mpsv.cz
Registr poskytovatelů sociálních služeb
http://iregistr.mpsv.cz
Ministerstvo vnitra
http://www.mvcr.cz/
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz/
Policie České republiky – Služba cizinecké policie
http://www.policie.cz/policie-cr.aspx
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Zkratky
ČR
ČSÚ
DD
DDM
DÚ
ESF
GŘVS
JMK
KPK JMK
KrÚ JMK
KŘP JMK
MěÚ
MP
MPSV
MŘP Brno
MV ČR
MŠMT
NNO
OOP
ORP
PČR
PMS ČR
POÚ
PPP
PSPK JMK
RJMK
RVPPK
SVČ
SVL
SVP
VS ČR
VTOS
VÚSC
VVaÚpVZD
ÚO
ÚP
ZJMK

Česká republika
český statistický úřad
Dětský domov
Dům dětí a mládeže
Diagnostický ústav
Evropský sociální fond
Generální ředitelství vězeňské služby
Jihomoravský kraj
Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Městský úřad
Městská policie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Městské ředitelství Policie Brno
Ministerstvo vnitra České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nestátní nezisková organizace
Obvodní oddělení policie
Obec s rozšířenou působností
Policie České republiky
Probační a mediační služby České republiky
Pověřený obecní úřad
Pedagogicko-psychologická poradna
Pracovní skupina prevence kriminality Jihomoravského kraje
Rada Jihomoravského kraje
Republikový výbor pro prevence kriminality
Středisko volného času
Sociálně vyloučená lokalita
Středisko výchovné péče
Vězeňská služba České republiky
Výkon tresu odnětí svobody
Vyšší územní samosprávný celek
Vazební věznice a Ústav pro výkon zabezpečovací detence
Územní odbor
Úřad práce
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
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