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1.1.1.1 Seznam použitý zkratek 

MČ    Městská část 

MO Policie ČR Místní oddělení police České republiky 

MPP   Minimální preventivní program 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OC    Obchodní centrum  

OSPOD   Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

OSPZ   Odbor sociální péče a zdravotnictví 

PVA    Prozatímní výstavní areál 

ÚAMK  Ústřední automotoklub 

ÚMČ   Úřad městské části 

VTOS    Výkon trestu odnětí svobody 

VV    Výkon vazby 
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 Úvod 

Prevence kriminality je soubor všech nerepresivních opatření, které jednak snižují, omezují 

a předcházejí sociálně nežádoucím jevům, jde především o snižování rizik výskytu trestných činů 

a jejich závažnosti, a jednak zvyšují pocit bezpečí občanů. Jedná se o veškeré činnosti, které jsou 

vyvíjeny veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty a jsou cíleny na kriminogenní podmínky, 

na potencionální i faktické oběti trestné činnosti. Prevence kriminality zahrnuje i pomoc obětem 

trestných činů.  

Usnesením č. 66 ze dne 25. 1. 2016 schválila Vláda České republiky Strategii prevence kriminality 

v ČR pro období 2016 - 2020. 

Zastupitelstvem hl. m Prahy byla usnesením č. 23/52 ze dne 26. 1. 2017 schválena Koncepce 

prevence kriminality hl. m. Prahy na období 2017-2021. 

Dne 3. září 2014 přijala Rada městské části Praha 18 usnesením č. 516/24/14 Střednědobou 

koncepci prevence kriminality Městské části Praha 18 na období 2014-2019. 

Strategie prevence kriminality městské části je vytvořena na období let 2020-2022. 

 Stručná charakteristika Městské části Praha 18 a správního území úřadu MČ  

Městská část Praha 18 je periferní částí hlavního města Prahy, situována severovýchodně od centra 

města. Území Letňan se neustále velice rychle rozrůstá v důsledku výstavby nových obytných 

domů, vznikají nové ulice a obytné komplexy. V Letňanech jsou čtyři mateřské školy, tři základní 

školy, jedna střední škola. Dva kluby seniorů a kluby volnočasových aktivit. Další občanskou 

vybaveností jsou zdravotní střediska, sportovní a dětská hřiště, lesopark, tělocvičny, zimní stadion, 

bazén, kryté hřiště pro tenis a badminton. Dále pak obchodní a nákupní centra, z nichž je 

OC Letňany největším obchodním. Součástí Letňan je i Pražský výstavní areál, industriální areál 

Letov, ve kterém sídlí téměř sto firem. Počet obyvatel trvale přihlášených v Letňanech je 20 629, 

nicméně lze předpokládat, že počet obyvatel je vyšší. 

Úřad městské části Praha 18 vykonává přenesenou působnost i pro Městskou část Praha-Čakovice, 

a části Třeboradice, Miškovice. Jedná se o severovýchodní periferní území hlavního města 

s celkovým počtem obyvatel 11 133. V MČ Čakovicích se nachází průmyslové podniky i skladové 

areály. Zástavbu tvoří rodinné domy, bytové domy. V posledních létech prochází i tato městská 

část zvýšenou výstavbou nových domů a bytových komplexů. V této městské části je několik 

komerčních ubytovacích zařízení různé kvality. Občanskou vybavenost v Čakovicích mimo jiné 

tvoří mateřské školy, základní škola, střední odborné učiliště, gymnázium, zdravotní zařízení, 

pošta, klub seniorů, síť drobných obchodů, hypermarket Globus aj. Části Třeboradice a Miškovice 

jsou zastavěny rodinnými domy, ale i toto území, stejně jako v Čakovicích, prochází zvýšenou 

výstavbou nových rodinných a malých bytových domů. 

Na území MČ Praha 18 je evidován na cizinecké policii velký počet cizinců, který ve 

správním obvodě činí cca 20% celkového počtu obyvatel. Celkový počet obyvatel správního 

obvodu je 31 762.   
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2 Systém prevence kriminality v ČR 

V České republice má Systém prevence kriminality tři úrovně, a to republikovou, krajskou 

a lokální  

o Republiková - vláda ČR, Republikový výbor pro prevenci kriminality, ministerstva a další 

státní instituce. 

o Krajská - krajské úřady 

o Lokální - samosprávy měst a obcí 

Vláda ČR 

Strategický rámec 

Legislativa  

Finanční prostředky 

Republikový výbor pro prevenci kriminality 

Koordinace systému prevence kriminality mezi resorty 

Dotace a granty 

Resort vnitra 

Strategie prevence kriminality ČR 

Koordinace systému prevence kriminality ČR 

Ministerstva a další instituce 

Resortní koncepce a metodiky 

Dotace a granty 

Podpora specifických projektů 

Výzkum teorie, statistické údaje 

 

Kraje 

Analýza území 

Vytipování problémových lokalit 

Koncepce prevence aktivit 

Financování projektů 

 

 

Obce, obecní policie 

Lokální analýza 

Koordinace aktivit v území (státní správa, samospráva, NNO) 

Realizace preventivních aktivit 

Financování projektů 

Rozvoj místních NNO, služeb apod. 

Městská policie jako součást efektivního systému prevence 

kriminality v obci 

Základní útvary Policie ČR 

Spolupráce s obcemi 

Plnění úkolů Policie ČR 

Efektivní prevence kriminality 

             1 

  

                                                 
1 Strategie prevence kriminality v České republice 2016-2020  
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3 Prevence kriminality 

Prevenci kriminality je možno rozdělit na primární, sekundární, terciální a dále na sociální 

a situační prevenci. 

 Primární prevence kriminality 

Primární prevenci představují především volnočasové, výchovné, poradenské a osvětové činnosti 

cílené na nejširší společnost. Cílem je pozitivní ovlivňování a působení především na děti 

a mládež. 

 Sekundární prevence 

Cílem sekundární prevence jsou především jedinci a rizikové skupiny, u nichž existuje předpoklad, 

že se stanou pachateli nebo oběti trestné činnosti (patologické hráčství, záškoláctví, vandalizmus, 

sprejerství, osamocení senioři, tělesně postižení lidé, děti). 

 Terciální prevence 

Zabývá se reintegrací a resocializací osob s kriminální minulostí, cílem je zejména udržení 

již vybudovaných výsledků předchozích intervenčních zásahů. Také se zaměřuje na osoby, u nichž 

rizikové chování aktuálně převládá. 

 Sociální prevence 

Sociální prevencí rozumíme určité soubory aktivit, které pozitivně ovlivňují nejen socializaci 

a sociální integraci jedinců, ale ovlivňuji i nepříznivé společensko-ekonomické podmínky, 

které mohou mít příčinnou souvislost s pácháním trestné činnosti nebo výskytem sociálně 

nežádoucích jevů. 

 Situační prevence 

Situační prevence vychází z odborně praktických poznatků o vázanosti určité trestné činnosti 

k určité lokalitě za určitých podmínek. 

4 Koncepce prevence kriminality 

Koncepce prevence kriminality Městské části Praha 18 na léta 2020-2022 vychází ze Strategie 

prevence kriminality ČR na léta 2016-2020 a Koncepce prevence kriminality hlavního města 

Prahy na léta 2017-2021.  

Stejně jako zmíněná strategie a koncepce hl. m. Prahy se tato koncepce nevěnuje oblastem, které 

sice s prevencí kriminality těsně souvisí, ale jsou řešeny konkrétními strategiemi a koncepcemi.2  

Koncepce pomáhá stanovit základní principy pro realizaci efektivních, cílených preventivních 

programů a aktivit a vymezit institucionální a kompetenční rámec v systému prevence kriminality 

ve správním území ÚMČ Praha 18.  

  

                                                 
2 Strategie prevence kriminality ČR na léta 2016-2020, str. 7-8 
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Koncepce současně vychází z demografické studie z dubna 2018, průzkumu názorů, spokojenosti 

a potřeb obyvatel MČ z dubna 2018. Z bezpečnostní analýzy z dubna 2018 a pocitové mapy 

z června 2018. Dále ze Střednědobého plánu sociálních a souvisejících služeb v MČ na období 

2013-2019.  

Bezpečnostní analýza je jednou ročně aktualizovanou přílohou koncepce.  

Koncepce slouží pro rozvoj a prohlubování bezpečné lokality, řešení místních problémů 

souvisejících s udržováním veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a znesnadňování 

podmínek pro páchání trestné činnosti. Zefektivnit spolupráci s organizacemi v rámci vytváření 

preventivních programů a aktivit na základě poznatků o rizikových faktorech, sociálně 

nežádoucích jevech a kriminálního chování. 

5 Institucionální analýza  

Institucionální analýza městské části Praha 18 se zabývá činnostmi subjektů státní správy, 

samosprávy, neziskových organizací a dalších institucí, které působí v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů, na základě vyhodnocování poznatků dále rozvíjí spolupráci s těmito subjekty 

v oblasti preventivních aktivit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odbor sociální péče a zdravotnictví 

Odbor sociální péče a zdravotnictví se dělí na dvě oddělení a to na Oddělení sociálních 

služeb, místního rozvoje, projektů a strategií a Oddělení sociálně právní ochrany dětí. 

 

Oddělení sociálních služeb, místního rozvoje, projektů a strategií vykonává sociální práci na 

základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Sociální pracovníci/ce se zaměřují na jednotlivé cílové skupiny obyvatel, a to seniory, 

zdravotně postižené občany, dále osoby v hmotné nouzi a všechny další obyvatelé, kteří potřebují 

pomoci s řešením životní situace.  

S osobami ohroženými sociálním vyloučením nebo osobami žijícím rizikovým způsobem života, 

osobami, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení 

a imigrantům pracuje sociální kurátor pro dospělé.  

Městská policie Policie ČR Městská část Praha 18 

Neziskové charitativní 

organizace a 

příspěvkové organizace 

Školy a školská zařízení 
Organizace 

zabývající se 

volnočasovými 

aktivitami dětí a 

mládeže 
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Sociální pracovníci/ce aktivně vyhledávají osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením 

v důsledku svého zdravotního stavu, nebo způsobu života. Veřejná opatrovnice zastupuje občany 

omezené ve svéprávnosti. Pracovníci/ce oddělení zpracovávají střednědobý plán sociálních služeb 

pro jednotlivá období a tím reagují na vývoj a potřeby občanů městské části.  

Protidrogová koordinátorka sleduje vývoj v užívání návykových látek na území Městské části 

Praha 18, průběžně o něm informuje bezpečnostní radu, navrhuje preventivní protidrogová 

opatření za účelem snižování počtu problémových uživatelů návykových látek, koordinuje 

spolupráci všech subjektů v dané oblasti. Manažer prevence kriminality zpracovává koncepční a 

programové materiály z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů, zajišťuje nebo 

se podílí na realizaci preventivních projektů a aktivit.  

Oddělení sociálně právní ochrany pracuje s rodinami, jejichž funkčnost je nějakým způsobem 

ohrožena nebo neplní společenskou funkci. 

Sociální pracovníci/ce oddělení mohou mimo jiné poradit, jak postupovat při problémech 

v rodinných a manželských vztazích, v komplikovaných životních situacích. Sociální 

pracovnici/ce zastupují děti jako opatrovnici/ce při jednáních u soudu, policie nebo u jiných 

institucí, pokud to vyžaduje zájem dítěte. Oddělení sociálně právní ochrany také vykonává agendu 

náhradní rodinné péče. Kurátor/ka pro mládež se věnuje dětem s problémovým chováním. 

Ve spolupráci se školami sociální pracovníci/pracovnice pořádají pro děti interaktivní přednášky 

o právech a povinnostech dětí.  

Sociálně právní ochrana dětí se řídí zákonem č. 359/1999 Sb..  

 Policie České Republiky 

Postavení Policie České republiky upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

Úkolem policie je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné 

činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti 

svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními 

smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“). Policie je 

podřízena Ministerstvu vnitra ČR. Jedním z úkolů policie je komunikace a spolupráce s místními 

orgány a institucemi, sdělovacími prostředky a občany.3 

Cílem je spolupracovat Policii ČR na místní úrovni v preventivních aktivitách a opatřeních 

městské části, sdílet informace o preventivních opatření a informovat občany o možnostech 

a způsobech ochrany před trestnou činností a dopravní nehodovostí. 

 

 Městská policie 

Postavení a činnosti městské policie stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o Obecní policii, přispívá 

k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 

dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dodržování 

právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění 

stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, provádí dohled nad 

dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci a podílí se na prevenci kriminality v obci. 

Městská policie spolupracuje s Policií České republiky. 4 

                                                 
3 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 
4 zákon č. 553/1991 Sb., o Obecní policii 
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Stejně jako u policie ČR je i zde cílem na místní úrovni spolupráce v preventivních aktivitách 

a opatřeních městské části, sdílet informace o preventivních opatření a informovat občany 

o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností. Městská policie na úrovni města 

v rámci preventivních aktivit rovněž spolupracuje se školami, školskými zařízeními a neziskovým 

sektorem.  

 Školy a školská zařízení 

Základní školy vychází z metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(dále jen MŠMT) k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů. Primární 

prevence rizikového chování u žáků v  působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení 

rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků, jako 

například agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, 

extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech 

návykových látek, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, 

spektrum poruch příjmu potravy, sexuální rizikové chování. 

Opatření a aktivity jsou cíleny efektivně ke specifické primární prevenci a k zjištění 

a zprostředkování poskytnutí pomoci včasné intervence či krizové intervence v případech 

traumatických zážitků domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí, 

včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování výchovy dítěte, experimentování 

s návykovými látkami. 5 

MŠMT doporučuje i dalším školským zařízením řídit se touto metodikou. Dále školy spolupracují 

úzce s pedagogicko-psychologickou poradnou nejenom při řešení výše uvedených rizikových 

projevů, také spolupracují s oddělením sociálně právní ochrany dětí. 

 

 Neziskové charitativní organizace a příspěvkové organizace 

V hlavním městě Praze působí řada neziskových organizací a příspěvkových organizací, 

které poskytují duchovní, sociální, zdravotní, humanitární, charitativní, poradenské, vzdělávací 

i výchovné služby občanům všech věkových skupin. Nejširší spolupráce je s organizacemi 

Český červený kříž, Naděje, Armáda Spásy, Centrum sociálních služeb Praha, 

Arcidiecézní charita Praha, a to zejména při zajišťování pečovatelské služby, azylového bydlení, 

ošacení, nocleháren, zdravotní péče, potravinové pomoci, poradenské činnosti. Dále to jsou 

domovy pro seniory, denní centra, odlehčovací služby apod.  

 

 Organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže 

V městské části provozuje činnost velké množství organizací v oblasti volnočasových aktivit, 

některé jsou podporované městskou částí formou dotací.  

Organizace Kazimírka, je nezisková organizace, která zaměřuje svou činnost na děti a mládež. 

Pořádá dětské letní tábory, zimní tábory, příměstské tábory, tábory pro rodiče s malými dětmi, 

pravidelné zábavné akce, krásné výlety a zájmové kroužky, také dětský klub a mateřské centrum.  

V Klubu Slunečnice mohou trávit volný čas děti i rodiče. Rodiče dětí v předškolním a mladším 

školním věku si mají možnost vybrat ze široké nabídky kroužků. Během celého roku připravuje 

                                                 
5 Dostupné na: http://www.msmt.cz, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28 

 

http://www.msmt.cz/
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Klub Slunečnice pro děti i jejich rodiče tematické akce plné her a společného tvoření. Kroužek 

Mladých hasičů působí v hasičské zbrojnici v Letňanech. Během schůzek se mladí hasiči učí 

hasičským dovednostem a zároveň se připravují na soutěže v požárním sportu.  

 

6 Priority koncepce prevence kriminality pro období 2020-2022 

 Informování občanů o aktuálních trendech v předcházení trestným činům, o možnostech 

a způsobech ochrany před těmito činy 

 Aktivizování a motivování občanů v přístupu k osobní bezpečnosti, ochrany vlastního 

majetku a veřejného majetku 

 Poskytování informací o společenských normách, morálních normách a zvyšování 

právního vědomí u dětí a mladistvých 

 Podporování programů a aktivit směřujících k smysluplnému trávení volného času dětí 

a mládeže 

 Aktivní omezování a stěžování podmínek i možností pro páchání trestné činnosti a dalších 

sociálně nežádoucích jevů 

 Zvyšování bezpečnosti a snižování sociálně nežádoucích jevů v lokalitě správního obvodu 

Městské části Praha 18 

 Zainteresování a spolupráce s relevantními organizacemi, institucemi a odborníky 

7 Cílové skupiny 

 Děti a mladiství 

 Podporování cílených projektů zaměřených na podnětné trávení volného času dětí 

a mladistvých, především spolufinancováním aktivit (dotace)  

 Podporování preventivních programů v mateřských školách, základních školách 

a středních školách na území MČ Praha 18 

 Depistážní činnost OSPOD k vyhledávání a včasnému zachycení případů dětí 

a mladistvých ohrožených trestnou činností nebo sociálně nežádoucími jevy  

 Zajištění adekvátní pomoci těmto obětem trestných činů a jiných sociálně nežádoucích 

jevů 

 Děti a mladiství vedoucí zahálčivý způsob života, páchající trestnou činnost nebo jsou 

nositeli sociálně nežádoucího jednání 
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 Rodiny 

 Podporování projektů zaměřených na funkčnost rodin, ohrožených rodin sociálním 

vyloučením, rodin s výchovnými problémy dětí a mladistvých, rodin ohrožených domácím 

násilím nebo trestnou činností třetí osoby 

 Podporování programů zaměřených na rodiny a její fungování 

 Oběti trestných činů 

 Zajištění pomoci obětem trestných činů, krizového poradenství, sociálního poradenství, 

spolupráce s organizacemi zabývající se problematikou obětí trestných činů 

 Senioři, osoby ohrožené v důsledku vysokého věku, nemoci nebo zdravotního postižení 

 Podporování projektů zaměřených na zajištění bezpečnosti seniorů a osob ohrožených 

v důsledku vysokého věku, nemoci nebo zdravotního postižení 

 Spolupráce a podpora Klubu seniorů, Klubu aktivního stáří, Českého červeného kříže 

a dalších organizací působících v této oblasti 

 Zvyšování povědomí o bezpečném chování a snižování rizika páchání trestné činnosti na 

této skupině obyvatel 

 Osoby propuštěné z VTOS a VV, osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně 

vyloučené osoby 

 Aktivním přístupem zajistit psychosociální podporu, materiální podporu, základní 

a odborné sociální poradenství, pomoc a provázení pří reintegraci zpět do společnosti 

 Spolupráce s dalšími institucemi a pomáhajícími organizacemi v otázkách zaměstnání, 

bydlení, dávkových systémů, hospitalizace, aj. 

 Spolupráce s věznicemi před propuštěním dlouhodobě vězněných osob, zejména 

v oblastech bydlení a zaměstnání 

 Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným osobám k získání dalších kompetencí pro úspěšnou 

konkurenceschopnost na trhu práce 
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8 Zhodnocení priorit Střednědobé koncepce prevence kriminality 2014-2019  

Priority byly zejména zaměřeny na informovanost občanů k předcházení trestné činnosti a ochraně 

před těmito činy, na podporu programů a aktivit směřujících k smysluplnému trávení volného 

času, spolupráci s relevantními organizacemi, institucemi. Dále byly priority cíleny k aktivnímu 

omezování a stěžování podmínek pro páchání trestné činnosti a snižování sociálně nežádoucích 

jevů. 

 Vybrané aktivity prevence kriminality 

Občané jsou pravidelně informováni prostřednictvím webových stránek a místním tiskem 

o předcházení trestné činnosti a ochraně před těmito činy, jsou zveřejňovány pozvánky na akce 

související s prevencí kriminality. Senioři jsou informováni o bezpečném chování příslušníky 

policie při besedách konaných v klubech seniorů. Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci škol byli 

proškoleni příslušníky PČR na téma ozbrojený útočník ve škole, dále byli ve dvou kurzech 

proškoleni zaměstnanci škol, neziskových organizací a policistů v projektu Praha bezpečně on 

line. Proběhla revitalizace venkovních sídlištních prostor, které jsou napojeny na městský 

kamerový systém. Městská část pořádá každoročně přednášky pro žáky druhého stupně základních 

škol na téma základy trestního a rodinného práva. Městská část Praha 18 finančně podporuje 

každoročně projekty volnočasových aktivit směřujících k smysluplnému trávení volného času. 

V oblasti sociální prevence byla rozvíjena spolupráce s NNO, kdy bylo cílovým skupinám 

zajišťováno azylové bydlení, krizová pomoc, odborné sociální poradenství aj.  

 Vybraná dotační podpora volnočasových aktivit Městskou částí Praha 18 

ÚAMK Sport agency Praha Tancem proti rizikovému chování dětí a mládeže 

O.s. Kazimírka   Dětské letní tábory pro letňanské děti a mládež 

    Činnost Dětského klubu Letnice pro děti a mládež 

Klub Slunečnice  Volnočasové aktivity pro dětí a rodiče 

Český červený kříž oblastní spolek Praha 9 Činnost klubu aktivního stáří, přednášky pro seniory 

Klub seniorů Praha 18, z.s. Klub seniorů vzdělávací, přednáškové, zájmové a kondiční akce 

Pracovníci OSPZ pracují s osobami ohroženými v důsledku vysokého věku, nemocí nebo se 

zdravotním postižením a seniory. Dále pracují s osobami propuštěnými z VTOS a VV, osobami 

bez přístřeší a osobami, které ztratily zaměstnání, dlouhodobě nezaměstnanými, osobami 

ohroženými vysokými dluhy, osobami závislými na alkoholu a psychotropních látkách, přitom 

spolupracují s dalšími státními a neziskovými subjekty.  

 Prevence kriminality na základních školách a středních školách 

Prevence na základních školách vychází z Minimálního preventivního programu (MPP), který je 

pro každé vzdělávací zařízení specifický. MPP je ucelený soubor různých dlouhodobých 

a krátkodobých aktivit, které mají předcházet, oddalovat, snižovat výskyt rizikového chování. 

MPP je zpravidla zaměřen na zdravý životní styl, bezpečné chování, smysluplné trávení volného 

času, obsahující prvky cílené na různé oblasti rizikového chování. Preventivní programy cílené na 

rizikové chování dětí a mládeže včetně prevence kriminality jsou formou dotačních výzev 

financovány z rozpočtu MŠMT.  
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9 Závěr 

Koncepce prevence kriminality ve správním území ÚMČ Praha 18 je druhým strategickým 

dokumentem, který reaguje na vývoj v území ÚMČ Praha 18 a na demografickou prognózu 

vypracovanou pro Střednědobý plán sociálních a souvisejících služeb na území Městské části 

Praha 18. 

V posledních letech se dařilo na území hlavního města Prahy snižovat nápad trestné činnosti, což 

mělo i vliv na nápad trestné činnosti na území  Prahy 18, proto je nadále důležité pokračovat ve 

spolupráci všech zainteresovaných stran v hlavním městě Praze a jejích městských částí.  Městská 

část se snaží vytvářet podmínky pro realizaci preventivních aktivit. Samozřejmě důležitým prvkem 

je spolupráce s veřejností k realizaci aktivit v oblasti prevence kriminality. 

Cílem koncepce je vytvořit ucelenou, fungující a stabilní činnost vycházející z dosažených 

výsledků všech zainteresovaných stran za účelem snižování výskytu sociálně nežádoucích jevů, 

rizikových činitelů a kriminálního chování. Je třeba finančně podporovat kvalitní programy 

a  získávat další finanční prostředky z relevantních zdrojů. 

 


