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Úvod  
     

    Preventivní politika představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, jež spoléhá především  
na nerepresivní prostředky. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a snižováním motivů  
a příležitostí k páchání trestných činů. Okruh subjektů preventivní politiky zahrnuje mimo orgány činné 
v trestním řízení např. policie, soudy apod., i další instituce – např. nerepresivní orgány veřejné správy, 
zájmová sdružení občanů apod. 1  

 

    Prevence kriminality je vedle represe součástí trestní politiky. 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 jejich následků, ať již prostřednictvím omezení 
kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Prevence 
kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří 

nejrůznější formy závislostí. 2 

 
   Prevenci kriminality rozlišujeme na sociální prevenci, situační prevenci, včetně informování veřejnosti  
o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoc obětem trestných činů.  
 
    Sociální prevence představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity 
zaměřující se na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány  
za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí sociální politiky. Efektivita sociální 
prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů 
sociálních perspektiv jedinců – objektů preventivního působení. 3  
 
    Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určitě době, na určitých 
místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží 
kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti. 
Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními  
a personálními prostředky do ní vložených. 4 
 
    Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciální prevenci.  
 
    Primární prevence zahrnuje především výchovné, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené 
zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména dětí  
a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Hlavní úlohu zde hraje rodina, škola. 5 
 
    Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, 
že se stanou pachateli nebo obětmi trestné činnosti. Dále se zabývá sociálně patologickými jevy např. 
alkoholové a drogové závislosti, gamblerství, záškoláctví apod. 6  

 

                                                 
1  Ministerstvo vnitra [online]. 2022 [cit. 26. 1. 2022]. Dostupný z WWW: https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence- 

kriminality.aspx 

 
2  Ministerstvo vnitra [online]. 2022 [cit. 26. 1. 2022]. Dostupný z WWW: https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx 

 
3 Ministerstvo vnitra[online]. 2022 [cit. 26. 1. 2022]. Dostupný z WWW: https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/> 
 
4 Ministerstvo vnitra[online]. 2022 [cit. 26. 1. 2022]. Dostupný z WWW: https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/> 

 
5 Ministerstvo vnitra[online]. 2022 [cit. 26. 1. 2022]. Dostupný z WWW: https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/> 

 
6 Ministerstvo vnitra[online]. 2022 [cit. 26. 1. 2022]. Dostupný z WWW: https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/> 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-%20kriminality.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-%20kriminality.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx
https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/
https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/
https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/
https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/
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    Terciální prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění  
vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení apod.). Jejím cílem je udržet 
dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. 7 
 
   Z hlediska účinnosti jsou nejefektivnější programy prevence kriminality na místní úrovni. Představují 
systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany ústředních orgánů státní správy a samosprávy  
a podpory vzniku programů prevence kriminality v krajích, městech a obcích zatížených vysokou mírou 
kriminality a dalšími kriminálně rizikovými jevy. Podstatou těchto programů je součinnost orgánů státní 
správy, samosprávy, policie a nestátních neziskových organizací. Záběr programu je podmíněn místní situací 
v oblasti vývoje sociálně patologických jevů, potřebami, zájmem a schopnostmi lidí a finančními prostředky. 
 
   Tento městský program prevence kriminality 2022 byl vypracován na základě Koncepce prevence 
kriminality města Příbram na léta 2022 – 2023 (dále jen „Koncepce“), která odráží aktuální Strategii 
prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2021 (dále jen „Strategie“). Platnost této Strategie 
byla prodloužena do doby přijetí nové. Schválení nové Strategie se předpokládá v roce 2022/2023.  
 
   V Koncepci byly definovány hlavní priority v oblasti prevence kriminality rozvedené do konkrétních cílů  
a opatření. Pro město Příbram z této Koncepce vychází úkol realizovat v rámci svého území preventivní 
politiku, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality a zajištovat finanční podporu aktivitám v rámci 
prevence kriminality. Program prevence kriminality města Příbram zajišťuje implementaci Koncepce  
a detailněji rozpracovává postupy pro naplňování cílů Koncepce. 
 
Priority Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2022 – 2023 
 

 Prioritní oblast 1 – Snižování rozsahu a závažnosti trestných činů na území města 

 Prioritní oblast 2 – Zvyšování bezpečí občanů města na veřejných prostranstvích 

 Prioritní oblast 3 – Pokračovat a dál rozvíjet spolupráci Policie ČR a Městské policie příbram na 

základě zásad Community policing 

 Prioritní oblast 4 – Podpora dlouhodobé komplexní práce s dětmi, mladistvými a jejich rodinami, 

které jsou ohroženy rizikovými jevy či pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí 

 Prioritní oblast 5 – Zvyšování subjektivního pocitu bezpečí u občanů a návštěvníků města Příbram 

 Prioritní oblast 6 – Preventivní informační činnost s cílem zapojit veřejnost do realizace 

preventivních opatření v oblasti zabezpečení vlastního majetku a bezpečného chování v rizikových 

situacích 

 Prioritní oblast 7 – Zaměření preventivních aktivit a opatření pro zvláště zranitelné oběti 

 Prioritní oblast 8 – Ochrana měkkých cílů 

 

 

_______________________ 

7 Ministerstvo vnitra[online]. 2022 [cit. 26. 1. 2022]. Dostupný z WWW: https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/> 
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Společně s městem Příbram se na aktivitách v roce 2022 budou podílet zejména tyto organizace: 

 

 Městská policie Příbram 

 Územní odbor PČR Příbram 

 Ambulantní oddělení Střediska výchovné péče Příbram 

 Neziskové organizace působící na území města Příbram (Magdaléna o.p.s.,  

NZDM Bedna, atd.) 

 Odbory MěÚ Příbram  

 Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram 

 Mateřské, základní a střední školy na území města Příbram 

 Senior point Příbram 
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1 Bezpečnostní analýza 
 
 
    Celková kriminalita v roce 2021 již nekolikátým rokem v teritoriu města Příbram stále klesá a zároveň tak 

potvrzuje i celorepublikový trend. Je ale potřeba říci, že svoji roli hraje mimo jiné i změna v trestním 

zákoníku, kde došlo ke zvýšení hranice škody pro trestní stíhání. Od 1. října 2020 se veškeré částky stanovící 

zejména hranici škody zdvojnásobily. Například limit pro trestní stíhání za krádež a jiné trestné činy byl 

zvýšen z částky 5.000,-Kč na 10.000,-Kč. Při meziročním srovnávání statistik je také potřeba brát v úvahu, že 

v důsledku pandemie covid-19, platila na našem území omezení, která výrazně omezovala konání veřejných 

akcí, pohyb osob, provozování podniků a zařízení, kde docházelo k větší shromažďování osob a tím i 

zvýšenému riziku výskytu trestné činnosti. 

    Níže uvedené statistiky zpracovalo Obvodní oddělení Příbram Policie ČR. Do územní působnosti 

příbramského obvodního oddělení spadá jednak město Příbram, dále pak Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, 

Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice a Žežice. V obvodu služební působnosti příbramského obvodního oddělení 

bylo v roce 2021 evidováno celkem 739 trestných činů, jejichž objasněnost činí 44,93 %. Ve srovnání 

s rokem 2020 došlo k poklesu evidované trestné činnosti o 20 skutků při současném snížení objasněnosti o 

3,82 %.  
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    Nejpočetněji se na celkové kriminality podílí majetková trestná činnosti (55%). Následují pak násilné 

trestné činy (16%), ostatní kriminální činy (15%), hospodářské trestné činy (7%), zbývající kriminalita (5%) a 

na posledním místě mravnostní činy (2%).  
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    V oblasti majetkových trestných činů jsme za minulý rok zaznamenali celkem 406 skutků, oproti roku 

2020 je to zvýšení o 55 trestných činů. Dle druhového členění této trestné činnosti došlo k nárůstu u krádeží 

vloupáním, a to o 107 skutků. Naopak k výraznému meziročnímu poklesu došlo u krádeží prostých. Počet 

klesl o 55 registrovaných případů oproti roku 2020. Tento trend u majetkové trestné činnosti je shodný 

s vývojem majetkové kriminality v celé ČR a lze ji odůvodnit zejména úpravou vnitřního systému 

statistického vykazování trestné činnosti od 1. ledna 2021 a je proto důležité na majetkovou kriminalitu 

nahlížet z celkové perspektivy. 
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    Násilné trestné činy se nejvíce dotýkají společnosti, resp. společnost je k této skupině kriminality nejvíce 

vnímavá. Oproti roku 2020 došlo k poklesu o 8 skutků. Vývoj tohoto druhu trestné činnosti nelze hodnotit 

nijak významným posunem v jejich zaznamenávaném počtu a četnosti výskytu, ovšem tím nelze snižovat 

významný zásah do života obětí tohoto druhu kriminality. Nejčastějšími trestnými činy v této oblasti jsou 

úmyslné ublížení na zdraví, porušování domovní svobody, nebezpečné vyhrožování, loupež a vydírání. 
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    U hospodářské kriminality evidujeme v minulém roce 55 skutků, což je oproti roku 2020 pokles o 29 

trestných činů. Nejčastějšími registrovanými hospodářskými trestnými činy jsou podvody, úvěrové podvody 

a zpronevěry. 

 

 

 

 

    Pod skupinou s názvem ostatní kriminální činy nalezneme trestné činy vykazované jako výtržnictví, 

poškození cizí věci – sprejerství, ohrožování výchovy dítěte, nedovolená výroba a jiné nakládání 

s omamnými a psychotropními látkami a jedy, maření výkonu úředního rozhodnutí, legalizace výnosů 

z trestné činnost, tzv. praní špinavých peněz a další. 
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    Označení zbývající kriminality nese skupina trestných činů vykazovaných jako neposkytnutí pomoci, 

poškození cizích práv, křivé obvinění, nepravdivý znalecký posudek, silniční dopravní nehody z nedbalosti, 

ohrožení pod vlivem návykové látky, zanedbání povinné výživy a další. 
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2 Projekty prevence kriminality  
 
    Záměrem města Příbram je koordinovat a zabezpečovat oblast prevence kriminality na svém území a 
realizovat preventivní politiku prostřednictvím zajišťování a vyčleňování finanční podpory potřebným 
preventivním aktivitám. Přitom má zájem spolupracovat se všemi relevantními partnery a subjekty.  
    Při vytváření Programu prevence kriminality města Příbram na rok 2022 jsme vycházeli z obecných 
principů prevence kriminality. Mezi tyto principy patří snaha eliminovat trestnou činnost ještě před jejím 
započetím nebo před jejím pokračováním, dále pak snížení výskytu kriminálních jevů, a hlavně dopadů na 
život občanů Příbrami.  Při zpracování tohoto programu byly využity příklady dobré praxe získané v průběhu 
realizace preventivních programů na území města Příbram a navazuje na předchozí léta v mnoha aktivitách, 
neboť se osvědčily a jedná se zejména o ty aktivity, které mají preventivní přínos pro děti i širokou veřejnost.  

 

2.1 Prázdninový sociálně rehabilitační program 

 
    Projekt bude probíhat pět dní o letních prázdninách (8. 8. – 12. 8.) v čase od 8:00 do 16:00. Každý den 
bude obsahovat blok dopoledních a odpoledních aktivit. Dopolední aktivity budou pojaté formou her a 
budou zaměřené na vzájemnou spolupráci, řešení problémových situací a překonávání překážek. 
V odpoledních hodinách budou probíhat odborné aktivity pod vedením pracovníka Ambulantního oddělení 
Střediska výchovné péče v Příbrami, kde bude celý týdenní program probíhat. Součástí odpoledních aktivit 
budou expresivní terapie a aktivity zaměřené na psychosociální výcvik. Odborné aktivity budou také 
zaměřené dle průběhu celého programu a řešení případných problémových situací, které během programu 
nastanou. Do programu budou zařazené i volnočasové aktivity, s cílem nabídnout cílové skupině dostupné 
alternativy pro bezpečné a podnětné trávení volného času. 
    Cílovou skupinou projektu jsou děti od 7 do 14 let, které pocházejí z nepodnětného či znevýhodněného 
sociokulturního prostředí, jsou ohrožené nebo obětmi sociálně patologických jevů, mají výchovné problémy 
a problémy s přijetím do kolektivu. 
    Tato aktivita bude hrazena z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu (Prevence kriminality) a 
zároveň bude požádáno o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2022 
poskytované Ministerstvem vnitra ČR. 

 

2.2. Cestou Sdílení      

 
    Projekt Cestou Sdílení je určen rodinám, v nichž je dítě, které vykazuje rizikové chování nebo je již 
pachatelem kriminálního činu. Do projektu jsou zařazeny především rodiny, na které se dle zákona zaměřuje 
sociálně-právní ochrana dětí a předpokládá se účast 10 rodin. V rámci projektu Cestou Sdílení se uskuteční 
celkem 3 pobytové výjezdy, které budou obsahovat expresivní terapie, psychosociální hry zaměřené na 
rozvoj komunikace a spolupráci v rodině, zážitkové aktivity, při kterých se upevňují a rozvíjejí vztahy 
v rodině. S rodiči budou probírány techniky pozitivní komunikace s dítětem, a jaké kompetence mohou 
používat v situacích, které mohou být zdrojem ohrožení pro zdravý vývoj a bezpečnost dítěte.  
Projekt je postavený na třech vzájemně propojených pilířích. 

1. Podpora vlastních zdrojů v rámci eliminace sociálně patologických jevů rizikových rodina a jejich 
aktivizaci. 

2. Příležitosti vzájemného sdílení společných rodinných aktivit. 
3. Poskytování potřebných informací a pomoci při odstranění kriminálně rizikového chování.  
 

    Tato aktivita bude hrazena z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu (Prevence kriminality) a zároveň 
bude požádáno o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2022 poskytované 
Ministerstvem vnitra ČR. 
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2.3 Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním 

 
    Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním je specializovaný a odborně vedený týdenní pobyt. 
Uplatňují se zde ověřené moderní postupy práce s kriminálně rizikovými dětmi za účelem snížení výskytu 
dětské delikvence, včetně podpory osvojení a udržení si prosociálních vzorců chování. Vedle běžných 
táborových aktivit bude pobyt obsahovat i specificky zaměřené programy jako například psychosociální 
výcvik, expresivní terapie, nácvik komunikace a zdravého sociálního fungování, zaměření na osobnostní 
rozvoj či podchycení zájmů pod vedením dalších odborníků. Cílovou skupinou terapeutického pobytu jsou 
děti do od 8 do 14 let, které jsou klienty Ambulantního oddělení Střediska výchovné péče v Příbrami, 
Azylového domu v Příbrami nebo jsou do projektu zapojeny na základě doporučení metodiků prevence 
základních škol, protože vykazují známky rizikového chování. Předpokládá se účast 20 dětí. 
    Tato aktivita bude hrazena z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu (Prevence kriminality) a zároveň 
bude požádáno o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2022 poskytované 
Ministerstvem vnitra ČR. 

 

2.4 Přednášky pro seniory 

 
    Senioři jsou z hlediska ohrožení kriminalitou specifickou skupinou.  Trestné činy páchané na seniorech lze 
zpravidla zařadit do jedné ze dvou oblastí – majetková kriminalita nebo násilná kriminalita. Město Příbram 
minimálně jednou ročně pořádá preventivní přednášky právě pro tuto ohroženou skupinu. Přednášky jsou 
pro seniory zcela zdarma. V minulých letech byly přednášky zaměřené na tzv. šmejdy, online bezpečí a 
rozpoznávání dezinformací.  
    V letošním roce bude přednáška realizována ve spolupráci s městskou policií a zaměří se na bezpečné 
chování. Hovořit se bude o tom, co všechno může být pro seniory hrozbou, jak takovým situacím 
předcházet, jak minimalizovat škody. Tématem budou i rizika přepadení s radami, co lze v nebezpečné 
situaci dělat. Cílem je, aby si senioři oživili jak bezpečně se chovat na ulici či v dopravě.  
    Veškeré finanční náklady spojené s realizací preventivních přednášek pro seniory budou hrazeny 
z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu (Prevence kriminality). 

 

2.5 Preventivní besedy pro mateřské školy 

 
    Městská policie uskuteční vzdělávací besedy určené pro mateřské školy. Dětem bude v rámci této 
přednášky představena nejen náplň práce městského strážníka či jeho výstroj, ale i bezpečnost v dopravě. 
Děti se v průběhu besedy dozví, jak se například chovat ke zvířatům či co dělat při nálezu nebezpečných 
předmětů jako např. injekční stříkačka apod.  
Z této aktivity neplynou žádné finanční náklady. 

 

 

2.6 Vzdělávací dopoledne pro žáky základních škol 

 
    Městská policie Příbram ve spolupráci s Armádou ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Vězeňskou 
službou ČR, Policií ČR a Oblastní nemocnicí Příbram zrealizuje bezplatné vzdělávací dopoledne pro žáky 3. 
tříd, které proběhne přímo ve školách. Během 4 vyučovacích hodin budou žáci seznámeni se základními 
zásadami první pomoci při různých úrazech, používáním linek tísňového volání, jak správě nahlásit požár a 
představení výstroje a výzbroje těchto složek. Z této aktivity neplynou žádné finanční náklady. 
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2.7 Podpora škol v oblasti primární prevence 

 
   V roce 2022 bude všem příbramským základním školám poskytnut finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na 
podporu aktivit v rámci primární prevence. Financování této aktivity proběhne z rozpočtu Odboru školství, 
kultury a sportu (Prevence kriminality), kde je pro tyto účely vyčleněna částka 210.000 Kč pro sedm 
základních škol (ZŠ Jiráskovy sady, ZŠ 28.října, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Březové Hory, ZŠ pod Svatou Horou, ZŠ 
Školní, ZŠ Waldorfská). Z tohoto příspěvku budou hrazeny zejména přednášky na téma různých druhů 
závislostí, prevence šikany a kyberšikany, internetového bezpečí a posilování právního vědomí. 

     

2.8 Forenzní značení majetku pomocí syntetické DNA 

 
    Forenzní značení majetku, především kol, v Příbrami funguje od roku 2018. Cílem projektu je chránit 
majetek občanů, předcházet a zároveň snižovat majetkovou trestnou činnost,  
a tím zvyšovat pocit bezpečí. Forenzní značení umožňuje za pomoci unikátní technologie mikroteček 
s obsahem syntetického kódu DNA, doplněné výstražnými prvky a ve spojení s rozsáhlou mezinárodní 
databází chráněných předmětů, silný nástroj při ochraně majetku ale i při jeho jednoznačné identifikaci. 
Předmět bude označen syntetickou DNA, zároveň bude označen samolepkou s informací, že předmět je 
označen touto tekutinou a následně zapsán do mezinárodního registru REFIZ. 
    V roce 2022 z realizace tohoto projektu neplynou žádné finanční náklady, protože všechny potřebné 
pomůcky, které mají dlouholetou trvanlivost, byly zakoupeny v roce 2021. 

 

2.9 Den Bezpečné Příbrami 

 
    Akce Den Bezpečné Příbrami je vzdělávací a preventivní výukový program pro děti zejména základních 
škol ale i pro širokou veřejnost. Jedná se již o čtvrtý ročník této akce, na které město Příbram spolupracuje 
se složkami integrovaného záchranného systému a dalšími. Den Bezpečné Příbrami je naplánovaný na 10. 6. 
2022 v areálu Nový rybník od 9:00 do 16:00 hod. Během této akce bude pro návštěvníky připraven bohatý 
program v podobě statických i dynamických ukázek jednotlivých složek. Veškeré náklady spojené s realizaci 
akce Den Bezpečné Příbrami budou hrazeny z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu (Prevence 
kriminality). 

 
 

2.10 Semináře pro pedagogické pracovníky 

 
    Město Příbram má zájem na tom, aby pedagogičtí pracovníci minimálně jednou ročně prošli seminářem 
zaměřeným na bezpečnostní problematiku identifikaci rizikového chování, které nasvědčuje k inklinaci 
k extrémnímu násilí. Semináře by měli prohloubit vlastní dovednosti při zachycení varovných signálů během 
pedagogické práce s žákem a umět na ně efektivně reagovat.  
Seminář budou zaměřené na agresi a agresivitu a práci s ní, na motivaci pachatele trestné činnosti či jak 
hovořit s žáky o násilí a mimořádných situacích. Veškeré finanční náklady spojené s realizací preventivních 
přednášek pro seniory budou hrazeny z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu (Prevence kriminality).  
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3 Závěr 
 
    Při plánování letošního městského programu, který je v pořadí již patnáctým programem prevence 
kriminality města Příbram, se vycházelo z předpokladu, že se epidemiologická situace uklidní, nedojde 
k uzavření škol a zrušena budou i další vládní nařízení, která v uplynulém roce ovlivňovala setkávání lidí. 
    Tento program je zpracován v souladu s vládní Strategii prevence kriminality a s Koncepcí prevence 
kriminality města Příbram. 
    V první části tohoto programu je zpracována bezpečnostní analýza, která ukazuje, že až na malé odchylky 
dochází od roku 2007 k soustavnému snižování celkových trestných činů. V roce 2021 jsme zaznamenali 
celkem 739 trestných činů, což je oproti roku 2020 snížení o 20 trestných činů a zároveň se jedná o nejlepší 
výsledek od roku 2007. V oblasti majetkových trestných činů jsme za minulý rok zaznamenali celkem 406 
skutků, což je oproti roku 2020 nárůst o 107 případů. Tento trend u majetkové trestné činnosti je shodný 
s vývojem majetkové kriminality v celé ČR a lez ji odůvodnit zejména úpravou vnitřního systému 
statistického vykazování trestné činnosti od 1. ledna 2021 a proto je důležité na majetkovou kriminalitu 
nahlížet z celkové perspektivy. 
    Druhá část tohoto programu je věnována konkrétním projektům, které budou zrealizovány v roce 2022. 
V rámci dobré praxe má v plánu město pokračovat v realizaci osvědčených projektech, jako jsou projekty 
Cestou Sdílení, Sociálně-rehabilitační program, Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním, Forenzní 
značení majetku a dále bude finančně podporovat primární prevenci na základních školách a pořádat 
přednášky pro seniory. 
    Na závěr je nutno vyzdvihnout velmi dobrou a úzkou spolupráci mezi městem Příbram a stáními i 
nestátními institucemi či neziskovými organizacemi, které se aktivně podílí a spolupracují  
při realizaci jednotlivých preventivních projektů v našem městě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


