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Použité zkratky 
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome, česky syndrom získaného 

imunodeficitu, onemocnění vyvolané virem označovaným jako HIV 
(virus selhání imunity), který ochromuje obranyschopnost imunitního 
systému   

DDM   Dům dětí a mládeže 
ČR    Česká republika 
IZS   Integrovaný záchranný systém 
KK   Krizový koordinátor 
MP   Městská policie 
MV ČR  Ministerstvo vnitra České republiky 
MSK   Moravskoslezský kraj 
MŠ   Mateřská škola  
NNO   Nestátní neziskové organizace 
o.p.s.   Obecně prospěšná společnost  
ODA   Oddělení dopravních agend 
OF   Odbor financí 
OMM   Odbor majetku města 
OO PČR  Obvodní oddělení Policie ČR  
ORM   Odbor rozvoje města 
OS   Občanské sdružení  
OSČ   Odbor správních činností 
OSV   Odbor sociálních věcí  
OŠK   Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu 
OVV   Oddělení vnějších vztahů 
p.o.   Příspěvková organizace 
P ČR   Policie České republiky 
PR   Public relations 
PPP   Pedagogicko-psychologická poradna 
PZM a A21  Projekt Zdravé město a místní agenda 21 
RM   Rada města 
Sb.   Sbírky 
SCAN  Občanské sdružení , které vyvíjí osvětovou, poradenskou, vzdělávací, 

publikační a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti péče o občany, kteří 
jsou zdravotně, duševně či sociálně postiženi v důsledku duševní 
poruchy či poruchy chování.  

SPO Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže 
SWOT Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení 
TČ   Trestná činnost 
ZM   Zastupitelstvo města 
ZŠ   Základní škola 
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1. Úvod 
      
     Koncepce  prevence kriminality  a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2010-2011 
byla zpracována dle Metodiky přípravy městského programu  MV ČR ve spolupráci s PČR a 
Komisí prevence kriminality a protidrogové prevence. Byla aplikována metoda SWOT 
analýzy a využity informace obsažené ve strategických materiálech města Kopřivnice a 
Moravskoslezského kraje. 

 
      Prevence kriminality se zabývá příčinami trestné činnosti a dalších sociálně patologických 
jevů a omezováním příležitostí a motivů k jejich páchání zejména nerepresivními prostředky. 
Zahrnuje všechny aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, 
které se zaměřují na ovlivňování kriminogenních podmínek (sociální prostředí, příčiny a 
podmínky kriminality) na potenciální pachatele a na možné i faktické oběti trestné činnosti.  
Cílem preventivní politiky je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a zvyšování pocitu 
bezpečí občanů. 
 
      Užívání drog se stalo jedním z vážných společenských problémů, který zasahuje do 
oblasti zdraví, sociálních vazeb a ekonomických i bezpečnostních složek života všech vrstev 
obyvatel. Negativně ovlivňuje základní životní hodnoty jednotlivců i skupin. Důsledky 
problémů závislosti na psychotropních látkách se netýkají jen uživatelů drog, kteří následně 
vyhledávají léčbu, ale také široké veřejnosti. Pro svou závažnost je zapotřebí řešit tento 
problém jak na centrálních úrovních států, tak i lokálně na úrovních regionů, krajů a obcí.  
  
      Hlavním cílem koncepce prevence kriminality je snižování míry a závažnosti 
kriminality a zvyšování pocitu bezpečí občanů v Kopřivnici. Tyto cíle by měly být 
naplněny prostřednictvím podpory vhodných preventivních aktivit,a opatření a 
zapojením občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti, dále pak 
snižováním potenciálního rizika a škod, které mohou  nastat u jednotlivců a společnosti 
v důsledků užívání všech typů drog. 
 
Koncepce je zpracována dle Metodiky přípravy městského programu  MV ČR.  
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2. Systém prevence v ČR 
 
2.1. Prevence kriminality 
 
      V České republice byly institucionální podmínky pro rozvoj prevence kriminality 
vytvořeny v roce 1993, kdy byl usnesením vlády ČR při Ministerstvu vnitra zřízen 
meziresortní koordinační a metodický orgán – Republikový výbor pro prevenci kriminality.  
  
     Klíčovým pilířem prevence kriminality v České republice se staly od roku 1996 programy 
prevence kriminality ve městech nad 10 tisíc obyvatel zatížených vyšší mírou nápadu trestné 
činnosti pod názvem "Komplexně součinnostní program prevence kriminality na místní 
úrovni" a od roku 2001 pod názvem "Program prevence kriminality na místní úrovni". Na tyto 
programy od roku 2005 navázal „Program prevence kriminality na místní úrovni – 
Partnerství“, který využíval ověřenou propracovanou metodiku přípravy, zpracování i 
hodnocení, včetně metodiky poskytování dotací. Nově zavedl (vzhledem k nárůstu kriminality 
v malých obcích a na venkově) podporu a rozšíření preventivních aktivit i do menších měst a 
obcí.  
      
     Vláda České republiky schválila usnesením č. 1150 ze dne 15.11. 2007 Strategii prevence 
kriminality na léta 2008 až 2011 (dále jen „Strategie“). Strategie obsahuje priority, principy 
a základní okruhy preventivní politiky státu na následující období. Hlavním cílem strategie je 
dále zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižovat míru a závažnost trestné činnosti.  
Strategie přináší výraznou změnu a to  rozdělení systému prevence kriminality do tří úrovní – 
republikové, krajské a městské.  

Republiková úroveň prevence kriminality je v gesci Ministerstva vnitra. Jejím úkolem je 
koordinovat preventivní aktivity jednotlivých článků systému, zkvalitňovat systém prevence 
po stránce personální, metodické a informační, zabezpečovat realizaci meziresortních a 
celorepublikových projektů, vytvářet podmínky pro finanční zabezpečení realizace úkolů 
vyplývajících ze Strategie.  
Krajská úroveň je přenesením preventivní politiky státu na úroveň kraje. Dává krajům 
možnost realizovat na svém správním území vlastní preventivní politiku, a to prostřednictvím 
Krajských programů prevence kriminality, které mají za úkol koncepčně řešit bezpečnostní 
situaci na území kraje. K realizaci Krajských programů prevence kriminality, budou určeny 
také účelově vázané finanční prostředky (dotace), které budou převedeny ze státního rozpočtu 
na účet kraje. Tyto finanční prostředky bude kraj rozdělovat v samostatné působnosti formou 
vyhlašování vlastních dotačních programů. 
Městská úroveň je určena pro velká města (nad 25 tisíc obyvatel, se statutem obce 
s rozšířenou působností), která mají možnost, za splnění stanovených podmínek, čerpat 
finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva vnitra na projekty prevence kriminality po dobu 
trvání Strategie (4 roky).  
 
     Moravskoslezský kraj vytvořil vlastní strategie preventivní politiky. Mezi její 
základní funkce patří podpora menších měst a obcí na území kraje, jenž nepřísluší do 
městské úrovně systému prevence kriminality, a to prostřednictvím realizace vhodných 
preventivní opatření, která budou aktivně a dynamicky reagovat na jejich vzniklé 
potřeby a problémy. 
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2.1.1 Jednotlivé oblasti aktivit prevence kriminality 
      
     Preventivní aktivity lze jednoduše vymezit podle charakteru převládající činnosti na oblast 
situační a sociální prevence. Situační a sociální přístupy se dále vzájemně doplňují 
v jednotlivých úrovních realizovaných aktivit, v primární, sekundární a terciární prevenci.  
 
Primární prevence 
Zahrnuje celou populaci a zaměřuje se na příčiny delikvence a kriminálního jednání. Věnuje 
se osvětovým a informačním programům pro širokou veřejnost upozorňujícím na možnosti 
ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Realizuje volnočasové 
aktivity (zejména pro děti a mládež).  
 
Sekundární prevence 
Orientuje se na konkrétní rizikové jedince a skupiny osob, u nichž je zvýšená 
pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti. Předmětem jejího 
zájmu jsou rovněž sociálně patologické jevy (různé závislosti, interetnické konflikty, 
vandalství). Usiluje o odvrácení od kriminálního jednání a aktivní podporu společensky 
akceptovatelného jednání.  
 
Terciární prevence 
Představuje soubor resocializačních a reintegračních opatření směřovaných k již kriminálně 
narušeným jedincům a k nefunkčnímu sociálnímu prostředí ve kterém žijí. Jejich cílem je 
rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. Dále se věnuje obětem trestných činů, 
zejména formou zdravotního, psychologického a právního poradenství, tréninku a propagaci 
technických možností ochrany před trestnou činností. 
     
2.2. Protidrogová prevence 
 
      Usnesením vlády České republiky č. 1305/2004 ze dne 22. 12. 2004 byla schválena  
Národní strategií protidrogové politiky na období 2005-2009. Usnesením zastupitelstva kraje 
č.8/778/1 ze dne 22.12. 2005 byla schválena Strategie protidrogové politiky 
Moravskoslezského kraje na období 2005-2009 , z které vychází 2. akční plán realizace 
Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2007-2009 (dále jen „2. 
akční plán“).  

Úlohou 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského 
kraje na období 2007-2009 je implementace Národní strategie protidrogové politiky na 
období 2005-2009, je materiálem, z něhož mohou vycházet obce při plánování aktivit v 
oblasti protidrogové politiky na místní úrovni, ze kterého mohou vycházet poskytovatelé 
služeb protidrogové prevence při realizaci programů prevence a léčby drogových závislostí. 
Hlavním cílem 2. akčního plánu je snížit v Moravskoslezském kraji užívání všech typů drog a 
potenciální rizika a škody spojené s užíváním drog, které mohou jednotlivcům a společnosti 
nastat.  

Hlavním princip české protidrogové politiky je ochranu veřejného zdraví. Tento 
koncept, definovaný Světovou zdravotnickou organizací, staví na komplexu preventivních, 
vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních a kontrolních opatření včetně opatření 
vymáhání práva a dalších, jež mají za cíl zlepšovat zdravotní, sociální, ekonomické, 
bezpečnostní a trestněprávní podmínky, které ovlivňují zdravý vývoj jednotlivce i společnosti. 
Ke konceptu ochrany veřejného zdraví se hlásí i Amsterdamská úmluva Evropské unie.  
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V České republice definuje drogy zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách  a o 
změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů jako omamné a psychotropní 
látky a přípravky je obsahující.  
 
2.2.1 Oblasti aktivit protidrogové prevence 
 

Protidrogovou politiku tvoří čtyři základní pilíře – primární prevence, léčba a 
resocializace, snižování rizik a snižování dostupnosti drog. Činnost ve všech oblastech by 
měla být koordinována tak, aby byl zajištěn společný postup při dosahování stanovených  
cílů. 
 
Primární prevence 
     Zahrnuje aktivity zaměřené na předcházení užívání drog, popř. oddálení první zkušenosti 
s drogou do vyššího věku. 
 
Léčba a resocializace 
     Obsahuje spektrum služeb léčby vedoucích k abstinenci. Tyto služby jsou dostupné pro 
uživatele drog, kteří se svobodně rozhodli pro život bez jejich užívání. 
     Účinná primární prevence, léčba a resocializace přispívá ke snížení poptávky po 
návykových látkách. 
 
Snižování rizik 
     Obsahuje aktivity vedoucí ke  snižování možných zdravotních a sociálních rizik a dopadů 
užívání drog na uživatele v daný čas nerozhodnuté pro život bez drog a na společnost. Jde 
především o Harm reduction. 
 
Snižování dostupnosti 
Jedná se o aktivity, které směřují k vymáhání práva k potlačování nabídky drog. Jde o aktivity 
směřují k potlačování nabídky. 
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3. Východiska koncepce 
 
3.1 Vybrané strategické materiály 
 
Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici  na období 2010-2011“ 
vychází a navazuje na tyto klíčové dokumenty:  
● „Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011“, přijaté usnesením vlády České 
republiky č. 1150 ze dne 15.11. 2007  
● „Národní strategie protidrogové politiky 2005-2009“, schválená usnesením vlády č. 1305 ze 
dne 22.12.2004  
● Strategické dokumenty MSK v oblasti sociálně patologických jevů a drogových závislostí  
přijaté  usnesením č. 8/778/1 na 8. zasedání Zastupitelstva MSK dne 22. 12.2005 : 
 „Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji  
na období 2005-2008“, 
 „Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2009“, 
● Strategické dokumenty MSK v oblasti sociálně patologických jevů a drogových závislostí  
přijaté  usnesením č. 17/1440 na 17. zasedání Zastupitelstva MSK dne 26.4.2007 : 
„2. akční plán realizace Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v 
Moravskoslezském kraji na období 2007 – 2008“ 
„2. akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 
2007 – 2009“ 
● „Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022“ 
● „Ak ční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2009-2010“ 
● „Sociologický výzkum spokojenosti obyvatel s místním společenstvím“ - listopad 2008 
● Prezentační zpráva sociologického průzkumu „Spokojenost občanů s místním 
společenstvím“ - září 2005 
● „Plán Zdraví a kvality  života Kopřivnice (2009)“ 
● Sociologická studie „Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich 
uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín 
● „Socio-demografická analýza města - podkladový materiál pro proces plánování sociálních 
služeb“ - srpen 2008 
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3.2 Programy prevence v Kopřivnici 
 
3.2.1 Celkový přehled  o čerpání finančních prostředků na prevenci  kriminality v rámci 
dotačních programů MV ČR  
 
Tabulka č. 1 Přehled  o čerpání finančních prostředků na prevenci  kriminality 

 
3.2.2  Přehled čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci 
 
Tabulka č. 2 Přehled čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci 

Rok Organizace/účel 
Z prostředků 

města 
Dotace 

KÚ 

2001 Renarkon o.p.s.- Terénní výměnný program 30.000,-  

2002 Renarkon o.p.s.- Terénní výměnný program 50.000,-  

2003 Renarkon o.p.s.- Terénní výměnný program 40.000,-  

2004 Renarkon o.p.s.- Terénní výměnný program 40.000,-  

2005 Renarkon o.p.s.- Terénní výměnný program 40.000,-  

2005-2006 SCAN – Výzkumná studie 16.080,- 138.000,- 

2006 Renarkon o.p.s.- Terénní výměnný program 40.000,-  

2007 Renarkon o.p.s.- Terénní výměnný program 49.000,-  

2008 Renarkon o.p.s.- Terénní výměnný program 49.000,-  

2009 Renarkon o.p.s.- Terénní výměnný program 60.000,-  

Celkem 414.080,- 138.000,- 

 

Rok přidělená počet počet částka z dotace z jiných z prostředků 
 dotace projektů z dotace celkem  zdrojů města 

1996 590 000 6 6 796 878 586 296 104 000 106 582 
1997 1 566 000 9 9 1 980 239 1 552 805  427 434 
1998 1 677 000 14 14 2 212 633 1 677 000 10 944 524 689 
1999 971 000 8 5 1 313 884 949 000 199 561 165 323 
2000 502 000 10 6 1 049 874 502 000 227 599 320 275 
2001 111 000 10 3 559 173 111 000 31 820 416 353 
2002 178 500 5 4 244 341 149 450  94 891 
2003 256 000 4 4 393 643 255 940  137 703 
2004 102 000 2 2 166 300 102 000  64 300 

2005 0 1 0 5 119 0  5 119 

2006 0 1 0 20 150 0  20 150 

2007 671 000 3 3 774 391 665 727 573 924 108 664 

2008 189 000 2 2 222 652 172 000  50 562 

2009 127 000 1 1 121 550 97 000  24 550 

Celkem 6 940 500 76 59 9 860 827 6 820 218 1 147 848 2 466 595 
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3.2.3 Realizované projekty v oblasti prevence1 
 
     Poprvé byla Kopřivnice v roce 1996 zařazena mezi  prvních 9 měst vybraných do 
celostátních projektů prevence kriminality.  
     
     V roce 1997 bylo předkládáno v rámci „Komplexního součinnostního programu prevence 
kriminality“ třináct dílčích projektů  a  vybráno bylo devět : Prevence kriminality v Kabelové 
televizi Kopřivnice,  Zřízení skateboardového areálu, zřízení Klubu Kamarád , Bezpečná 
rodina, Zefektivnění práce MP, Zabezpečení školských zařízení na pult centrální ochrany 
MP, Klub mladých při DDM Kopřivnice, „Strukturované monitorování rizikových jedinců a 
jevů - základ úspěšné prevence kriminality“, kurz pro manažery prevence kriminality. 
Manažerkou prevence kriminality byla jmenována Blanka Mikundová.  
 
     V roce 1998 bylo z předložených osmnácti dílčích projektů  vybráno čtrnáct: Městský 
kamerový systém, Prevence se musí vyplatit – přílohy Kopřivnických novin, betonové stoly 
stolního tenisu, schránky důvěry v ZŠ, „Proč odešly rockové hvězdy“ – besedy pro 
náctileté, záchytného  pracoviště pro potřeby krizové intervence,  zabezpečení objektu 
volného času dětí a mládeže na pult MP,  horská kola pro mládež , využití školního hřiště 
k mimoškolním aktivitám , víkendové programy pro děti a mládež (OS Hájenka),  dva 
týdenní resocializační pobyty dětí postižených poruchami rodiny, syndromem CAN, 
víceúčelové společenské centrum v areálu Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole 
a Obchodní akademii v Kopřivnici   ,  „Podaná ruka“ ,  volnočasové aktivity v místní části 
Lubina , „Miniškoli čka“ -  poradenství a pomoc při domácí přípravě do školy.  
       
      V roce 2000 bylo MV ČR předloženo 13 projektů. Meziresortní komise prevence 
kriminality se rozhodla podpořit  6 projektů : Kamarád s rodiči - jak trávit volný čas spolu, 
Videokatalog a Zápisník volnočasových aktivit, Modulární digitální záznamový systém 
MP, Víkend pro nás a škola také pro rodiče  - besedy a víkendové pobyty, víceúčelové 
sportoviště, etopedické pracoviště.  
Město podpořilo navíc čtyři projekty: Knihovna jako kontaktní místo prevence, osvětlení 
vstupu u školy, skautský tábor, Občanská poradna.  
 
     V roce 2001 byly MV ČR předloženy 4 projekty a z nich 3 byly podpořeny dotací: 
Poradenské centrum Paprsek, Jízdní kola pro MP, Právo na každý den. Město podpořilo 
navíc 6 projektů, které  nebyly ministerstvu předkládány: Linka důvěry - propagace“, 
resocializace dětí postižených poruchami rodiny a poruchami chování, zeleň a bezpečnost ve 
městě, mobilní streetballové hřiště, světelná ochrana objektů, vytvoření podmínek pro 
zřízení relaxačně sportovního areálu při ZŠ Lubina, zřízení pobočky Klubu Kamarád. 
  
    V roce 2002 byly podpořeny dotací MV ČR všechny 4 předložené projekty: Krizové 
centrum pro děti a mládež „Čtyřlístek“ , volný čas s „Kamarádem, resocializace dětí 
postižených poruchami rodiny a poruchami chování, marketingová komunikace. Město 
podpořilo navíc projekt  Miss Roma. 
       
     Také v roce 2003 byly podpořeny dotací MV ČR všechny 4 předložené projekty: Zřízení 
technicko-výtvarné dílny v Klubu Kamarád, vizuální radarový systém, Projekty Prevence 
kriminality a Prevence kriminality a media 
                                                 
1 Projekty, které pokračují z předcházejících let jsou v textu výše zvýrazněny. 
 



  

Program  prevence kriminality a protidrogové preven ce v Kop řivnici na léta 2010 - 2011  

  

 

  
                       

MĚSTO KOPŘIVNICE            11 / 40 

       
     V roce 2004 byly MV ČR předloženy 4 projekty. Meziresortní komise prevence 
kriminality podpořila  2 projekty: Rekreačně výchovný tábor Klubu Kamarád, nízké lanové 
aktivity DDM. V roce 2004 působila v Kopřivnici romská asistentka.  
      
      V roce 2005 byla zadána výzkumná studie: "Zhodnocení stavu užívání návykových látek a 
služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín" 
      
      V průběhu roku 2006 bylo provedeno v rámci terénní práce v Kopřivnici mapování 
situace osob bez přístřeší. V rámci Projektu Zdravé město Kopřivnice a prevence kriminality 
ve spolupráci s  P ČR se uskutečnil „Den zabezpečení osob a majetku aneb jak se nestat obětí 
trestného činu“. V rámci tohoto dne proběhla beseda s PČR pro ZŠ, seniory a odpoledne 
beseda k zabezpečení vozidel a jízdních kol. Součástí akce byly ukázky výrobků  firem 
zabývajících se prodejem a instalací zabezpečovacích zařízení, tématická soutěž pro děti o 
drobné ceny. Z důvodu velkého zájmu ze strany škol, proběhla beseda pro první ročníky 
střední školy v Kopřivnici ještě další den.  Besedy se zúčastnilo cca  140 studentů. 
      
     V roce 2007 byly realizovány dva projekty podpořené z dotace MV ČR: byl rozšířený 
kamerový systém o tři mobilní kamery a proběhla informační kampaň STOP KRIMI, která 
zahrnovala 5 menších projektů: 

1. Natáčení videoklipů „Jaký bude Tvůj den…“   podle scénáře, který byl připraven ve 
spolupráci s PPP , pracovištěm v Kopřivnici a členy komise prevence kriminality, 
Dětským zastupitelstvem, lékaři, PČR  a MP. Videoklipy měly premiéru v rámci Dne dětí 
a slouží školám jako pracovní materiál k využití pro prevenci negativních jevů.  

2. Den prevence pod názvem „Preventění na den dětí“ na jehož přípravě se podíleli Dům 
dětí a mládeže Kopřivnice, Kulturní dům Kopřivnice, radnice a složky integrovaného 
záchranného systému. V rámci akce s proběhly ukázky složek pro veřejnost, soutěže pro 
děti – netradiční olympiáda, cyklohrátky, soutěžní okruh pomáhajících organizací  „Víte 
kde a jak pomáháme?“, večer proběhla diskotéka s promítáním videoklipů. 

3. Besedy pro seniory se uskutečnily v rámci Dne seniorů a v Klubu důchodců. Informace 
pro seniory o kriminalitě a ochraně před ní přednášel a na dotazy odpovídal  nprap. 
Zbyněk Tomšík z OŘ PČR v Novém Jičíně. Každý účastník besedy dostal bezpečnostní 
řetízek, který mu přimontoval strážník MP.     

4. Informa ční cedule „Auto není trezor“ byly rozmístěny na místech vytipovaných P 
ČR. Bylo vyrobeno a nainstalováno 12 informačních cedulí, které upozorňují řidiče na to, 
aby své věci zabezpečili před krádežemi. 

5. Zřízení „Schránek důvěry“ pro občany. Bylo graficky upraveno a nainstalováno 7 
schránek. Pravidelné vybírání schránek zajišťuje Městská policie. 
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     V roce 2008 byl v rámci zkvalitňování práce Městské policie  zakoupen dalekohled pro 
noční vidění. Proběhla  Informační kampaň pro děti a rodiče, která formou krátkých sloganů 
v kabelové televizi, na plakátech ve městě a bannerech na internetových stránkách města 
nabádala rodiče, aby věnovali pozornost tomu jak jejich děti tráví svůj volný čas a za co 
utrácejí peníze. Pro děti byla vydána brožura komiksů pod názvem „Co se může stát?“, která 
vznikla  ve spolupráci s dětmi a upozorňuje na nevhodné způsoby chování a jejich důsledky.  
 
     V roce 2009 byly osvětleny dvě nová hřiště. V rámci projektu Kolo kolem kopru se 
natáčejí preventivní videoklipy II .  a proběhlo víkendové vzdělávání pro osoby, které pracují 
s dětmi a mládeží na téma „Násilí na dětech a co s ním“. 
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3.3 Bezpečnostní analýza 
 
3.3.1 Vývoj kriminality 
 
Tabulka č. 3 Dlouhodobý vývoj kriminality 2 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Celkový 
nápad TČ v 
Kopřivnici 

887 886 930 763 708 616 482 580 546 674 703 674 603 

počet občanů 24410 24449 24388 24313 24233 23687 23521 23424 23389 23314 23286 23248 23172 

index nápadu 
TČ3 
Kopřivnice 

36 36 38 31 29 26 20 25 23 29 30 29 26 

Celkový 
nápad TČ 
v okrese 
Nový Jičín 

4595 4323 4233 3960 4021 3609 3355 3383 2939 3038 3045 3140 3121 

počet občanů 154105 154184 154270 154242 154006 154502 152268 152066 151870 151835 151957 152352 152506 

index nápadu 
TČ okres 
Nový Jičín 

30 28 27 26 26 23 22 22 19 20 20 21 20 

Celkový 
nápad TČ v 
MSK 

67917 65918 69787 66206 60932 55255 55565 54206 51203 50713 51514 55450 55807 

počet občanů   1283911 1281410 1278036 1265912 1262660 1260277 1257554 1250769 1249290 1249897 1250255 

index nápadu 
TČ MSK 

  54 52 48 44 44 43 41 41 41 44 45 

 
Graf č. 1 Vývoj  TČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Zdroje: OO PČR, www.czso.cz 
3 Index nápadu trestné činnosti  = TČ :  počet obyvatel na daném území  x 1000. 
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Tabulka č. 4 Vývoj kriminality dle jednotlivých druh ů TČ v Kopřivnici 
 

 
 
Tabulka č. 5 Vývoj kriminality dle jednotlivých druh ů TČ v okrese Nový Jičín 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Z tabulky je zřejmé, že dochází ke zvýšenému nápadu trestné činnosti v oblasti „Zbývající TČ“, což souvisí 
s tím, že k 1.7.2006 byla do trestního zákoníku kodifikována nová skutková podstata - trestný čin „Řízení 
motorového vozidla bez řidičského oprávnění“ podle § 180d trestního zákona  (v novém trestním zákoníku č. 
40/2009, který bude účinný od 1.1.2010 již tato skutková podstata není). Obdobně do 30.6.2006 byl pachatel 
postižen za trestný čin „Ohrožení pod vlivem návykové látky“ podle § 201 v případě, že byl v posledních dvou 
letech za obdobný trestný čin postižen nebo odsouzen, od 1.7.2006 se však již tohoto trestného činu podle § 201 
odst. 1 tr. zákona dopustí ten, kdo ve stavu vylučujícím způsobilost vykonává činnost, při které by mohl ohrozit 
život nebo zdraví lidí … a pokud za tento čin odsouzen či postižen, je za své jednání přísněji potrestán (viz § 201 
odst. 2 písm. a), b) tr. zákona . 
 

Trestná činnost 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Do 

30.9.
2009 

Celkový nápad trestných činů (TČ) 616 482 580 546 674 703 674 603 518 

Majetková TČ4 400 303 355 316 426 396 363 345 306 

- vloupáním 133 122 146 115 105 104 104 93 95 

- krádeže prosté 220 157 177 177 274 218 209 220 167 

Hospodářská TČ 69 45 70 61 85 99 80 50 50 

Násilná TČ 49 55 74 64 53 75 65 56 32 

Mravnostní TČ 3 3 6 14 3 5 4 1 10 

Zbývající TČ 51 45 42 51 70 84 110 115 94 

Trestná činnost 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Do 

30.9.
2009 

Celkový nápad trestných činů (TČ) 3609 3355 3383 2939 3038 3045 3140 3121 2569 

Majetková TČ 2307 1978 2037 1607 1666 1617 1548 1630 1360 

- vloupáním 827 818 823 648 538 510 483 455 471 

- krádeže prosté 1231 1001 1073 815 974 920 881 998 721 

Hospodářská TČ 368 377 328 365 491 446 364 277 244 

Násilná TČ 356 411 379 322 252 288 258 249 201 

Mravnostní TČ 16 29 27 30 19 22 16 20 27 

Zbývající TČ 311 311 343 348 357 397 778 757 594 
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Grafy č. 2 index majetkové TČ  – srovnání Kopřivnice a okres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 6 Objasněnost trestné činnosti v Kopřivnici (ze statistiky PČR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Do 
30.9.2009 

Celkový nápad 
trestných činů 

616 482 580 546 674 703 674 603 518 

Počet objasněných 
TČ 

320 260 293 304 340 365 328 248 236 

% úspěšnost 51,95 53,94 50,52 55,68 50,45 51,92 48,66 41,13 45,56 
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Graf č. 3 Rozdíl objasněnosti TČ od 1.1.2009 do 30.9.2009 v porovnání s r. 2008 v % 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 7 Struktura pachatelů TČ v Kopřivnici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Zdroj: statistika poskytnutá OO P ČR 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Do 
30.9.2009 

recidivisti 118 106 158 182 214 203 194 148 183 

nezletilí (1-14) 32 23 14 16 19 5 8 3 3 

mladiství (15-17) 23 13 33 37 56 25 39 29 26 
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Graf č. 4 Rozdíl nápadu od 1.1.2009 do 30.9.2009 v porovnání s r. 2008 v % 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Zdroj: statistika poskytnutá OO P ČR 
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Trestná činnost nejvíce zatěžující město z pohledu OO PČR 

Tabulka č. 8 TČ nejvíce zatěžující město Kopřivnice 

 
„Trestná činnost“ (činy jinak trestné) páchaná nezletilými dětmi ve věku 1-14 let v roce 
2009:  
2 x podílnictví 
1 x krádež na osobě 
 
„Trestná činnost“ (provin ění) páchaná mladistvými ve věku 15-17 let v roce 2009: 
5 x krádež vloupáním do ostatních objektů 
3 x krádež jednostopých vozidel 
2 x krádež vloupáním do rodinných domků 
2 x krádež vloupání do víkendových chat soukromých osob 
1 x loupež 
1 x úmyslné ublížení na zdraví 
1 x porušování domovní svobody 
1 x krádež vloupáním do obchodu 
1 x krádež vloupáním do ubytovacích objektů 
1 x krádež jízdních kol 
1 x krádež v bytě 

                                                 
7  Jsou uvedeny TČ, které ve sledovaných letech nejvíce zatěžovaly město. Není-li uvedeno číslo, je to známka 
toho, že v daném roce tento TČ nebyl zatěžující 
8 Od roku 2006 se vede jiný způsob evidence TČ. V roce 2009 opět narůstá množství vykradených sklepů a 
rekreačních objektů (statisticky je tento údaj obsažen v majetkové TČ – krádeže vloupáním) 
9 Úmyslné ublížení na zdraví 

Trestné činy7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Do 

30.9.2009 
Loupeže 7 4 3 10 7 3 4 11 4 
úmyslné ublížení na zdraví 30 34 24 27 27 41 30 24 9 
krádeže vloupáním do obchodů 11 14 13 3 7 11 8 12 12 
krádeže vloupáním do restaurací 16 9 8 14 12 7 4 15 8 
krádež vloupáním do bytů a rod. domů 12 14 16 16 23 20 12 15 10 
krádeže vloupáním do sklepů8 44 12 40 27 29     
krádeže vloupáním do ostatních objektů 77 66 58 71 43 51 69 43 57 
krádeže motorových vozidel 29 25 24 33 37 38 24 29 10 
krádeže věcí z automobilů 65 54 61 54 87 41 63 54 46 
krádeže jízdních kol 19 8 11 15 36 16 15 20 26 
krádeže na osobách  14 3 5 10 27 25 19 25 19 
krádeže v jiných objektech 62 40 16 36 56 64 53 55 47 
dopravní nehody9 12 5 14 9 17 13 25 29 18 
ohrožení pod vlivem návyk. látky, opilství 1 3 0 0 1 9 14 18 19 
neoprávněné držení platebních karet 2 8 9 17 38 13 15 15 11 
zanedbání povinné výživy 30 23 15 34 47 44 34 36 29 
poškozování cizí věci 21 7 5 10 27 26 25 24 25 
Sprejerství 3 7 0 13 7 19 35 27 12 
Výtržnictví 13 4 2 8 7 5 2 1 1 
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1 x podílnictví 
1 x nedbalostní ublížení na zdraví při dopravní nehodě 
1 x podvod 
 
Tabulka č. 9 Přestupky na území města 

 
 
Přestupky nejvíce zatěžující město z pohledu Městské policie v roce 2009 
 
Nejčastější přestupková činnost: 
 
1038 x přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích  
  201 x přestupky proti majetku (krádeže v prodejnách) 
  153 x přestupky proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu, vzbuzení veř. pohoršení) 
    94 x ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní     
 samosprávě (vyhlášky města – volné pobíhání psů, požívání alkoholu na VP) 
 
Nejčastější přestupková činnost páchaná nezletilými dětmi ve věku 1 -14 let: 
 
10 x přestupky proti majetku (krádeže v prodejnách) 
  3 x přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
 
Nejčastější přestupková činnost páchaná nezletilými dětmi ve věku 15 -17 let: 
 
15 x přestupky proti majetku (krádeže v prodejnách) 
11 x přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
10 x přestupky proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu, vzbuzení veř. pohoršení) 

Přestupky (PČR+MP) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Do 

30.9.
2009 

Celkový nápad přestupků   4281 4104 5959 5277 4719 3948 3696 3252 2636 
Přestupky nejvíce zatěžující město          
1. Dopravní 2902 2732 4036 3491 2933 2360 2199 1723 1286 
2. §§ 47 – 50 veřejný pořádek 1188 1231 1554 1573 1587 1033 895 1495 1325 
3. Dle obecní vyhlášky 111 66 269 99 288 117 83 96 94 
4. § 30 na úseku ochrany před alkohol. 70 68 59 103 71 44 45 32 23 
5. § 31  0 0 0 0 0   2 2 
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3.3.2 Kriminalita dětí a mládeže a další patologické jevy z pohledu sociálně právní  
ochrany dětí 

 
Ze strany SPO je kladen důraz na větší a důslednou práci s rodinou, spolupráce s širší 

rodinou. I přes tuto práci dochází k nárůstu dětí umístěných v ústavní výchově. Základní dva 
důvody nařízení ústavní výchovy jsou výchovné problémy děti a nedostatečná péče rodičů o 
děti. V případě výchovných problémů mladistvého, popř. nezletilého, je pak po dlouhodobé 
práci s dítětem a s rodinou, nařízení ústavní výchovy jediným možným řešením. Při práci 
s nezletilými dochází k maximálnímu využívání služeb středisek výchovné péče. Síť těchto 
středisek je nedostatečná a jsou dlouhé čekací doby na přijetí a vzdálená dostupnost.  

V případě zanedbávání péče o děti ze strany rodičů je také vykonávaná rozsáhlá práce 
s rodinou ze strany SPO včetně sanace rodiny. Pokud však nedojde ke zlepšení podmínek 
v zájmu nezletilého, je nutné přistoupit k nařízení ústavní výchovy. Nově se v současné době 
objevuje jako důvod pro nařízení ústavní výchovy absence přiměřeného bydlení, kdy rodiny 
přicházejí o byty z důvodu neplacení nákladů spojených s bydlením a s ohledem na zadlužení 
rodin pak tyto nejsou schopny zajistit bydlení nové.  

V roce 2006 se objevuje nárůst drogové problematiky u nezletilých a intoxikace 
alkoholem. Stále přetrvávají drobné krádeže dětí do 15 let v supermarketech. Pracovnice SPO 
postrádají informace o preventivních akcích týkajících se drogové problematiky. Ve všech 
restauračních zařízeních, na diskotékách, v některých sportovních zařízeních (bowling,  
apod.) se kouří a podává alkohol. Pracovníci orgánu SPO činí pohovory s rodiči a dětmi při 
výchovných problémech, pomáhají rodinám při zprostředkování odborné pomoci. Trestnou 
činnost páchají nejen děti z úplných rodin, ale převažuje trestná činnost dětí z neúplných 
rodin, kdy je dítě vychováváno matkou. 

Vychovatelé i sociální pracovníci poukazují na značnou zaneprázdněnost rodičů, která 
souvisí s nedostatkem času rodičů na děti a s nízkým zájmem o to jak, kde a s kým děti tráví 
volný čas. 
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Tabulka č. 10 Sociálně právní ochrana na úseku obce s rozšířenou působností 
 

Název 
Rok 
2003 

Rok 
2004 

Rok 
2005 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Do 
30.9.2009 

Podaných zpráv 
policii10 

128 106 138 124 142 116 104 

Účast při soudních 
jednání11 

158 69 172 152 160 155 158 

Účast při zastupování 
dětí u jiných institucí 

132 162 118 92 104 112 93 

Zásahy 
v mimopracovní dobu 

Od 1.10.2003 
11 

24 32 30 23 35 20 

Ústavní výchova nově 
umístěných 

8 z toho 
1 PO12 

6 z toho 
2 PO 

4 z toho 
1 PO 

4 6 
9 z toho 

5 PO 
11 z toho 

6 PO 
Ústavní výchova 
celkem dětí 

25 29 30 18 18 21 28 

Dohled soudu 53 dětí 60 dětí 88 dětí 76 dětí 60 dětí 53 dětí 55 dětí 
Dohled obce 19 dětí 25 dětí 34 dětí 23 dětí 14 dětí 12 dětí 10 dětí 

 
Tabulka č. 11 Trestná činnost dětí a mládeže  na úseku obce s rozšířenou působností   
 

Název Rok 
2003 

Rok 
2004 

Rok 
2005 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Do 
30.9.2009 

Počet dětí, proti 
kterým bylo zahájeno 
přestupkové řízení 

63 71 79 
 

77 
 

81 53 42 

- z toho do 15 let  29 32 49 43 39 32 24 
- z toho mladiství 34 39 30 34 2 21 18 
Trestná činnost 
mladiství 

26 30 27 19 33 32 24 

Trestná činnost dětí 
do 15 let 

14 9 14 9 6 4 5 

Dohled z důvodu TČ 2 děti 3 děti 3 děti 0 3 děti 1děti 3 děti 

Mladiství ve výkonu 
trestu 

0 0 1 1 1 0 5 

Mladiství ve vazbě 3 1 0 1 1 2 1 
Počet dětí na kterých 
byl spáchán TČ 

7 4 0 0 4 3 5 

Ochranná výchova 0 1 0 0 0 0 1 
 
 
                                                 
10 jedná se o zprávy podávány ve věcech protiprávního jednání mladistvých a nezletilých dětí, ale i ve věcech 
šetření jednání rodičů 
11 jedná se o soudní jednání týkající se opatrovnických řízení, kde pracovník SPO zastupuje nezl. dítě a také o 
soudní jednání týkající se protiprávního jednání mladistvých 
12 Předběžné opatření 
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Trestná činnost dětí do 15 let13 
 
Mezi nejčastější činy jinak trestné dětí mladších 15 let patří drobné krádeže, krádeže a  
poškozování cizí věci a výtržnictví. Činy jinak trestné dětí mladších 15-ti let jsou šetřeny 
Policií ČR a na návrh okresního státního zástupce jsou pak projednávány soudy pro mládež 
v souladu se zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 
soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Trestná činnost mladistvých  
 
Mezi nejčastější provinění mladistvých patří provinění krádeže, neoprávněné užívání cizí 
věci, porušování osobní svobody a výtržnictví. Trestní řízení vedené proti mladistvým se také 
řídí zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 
věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.   
 
3.4 Socio-demografická analýza 
 

  Cílem analýzy je podat ucelené informace o obyvatelstvu ve městě a sociálních 
aspektech, tak aby vzniklá koncepce prevence reagovala na konkrétní a aktuální stav jak 
v oblasti kriminality, tak v oblasti sociální.  

     Socio – demografická analýza byla podrobně zpracována jako podkladový materiál 
pro proces plánování sociálních služeb v srpnu 2008 a také v rámci Strategického plánu 
rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022. Zde uvádíme nejdůležitější závěry z výše 
jmenovaných materiálů a předkládáme nejaktuálnější informace ze sociální oblasti.  

  
Závěry provedených socio- demografických analýz pro koncepci prevence 

 
 Město Kopřivnice se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Leží 

v údolí mezi kopci Červený kámen a Bílá hora. Společně se Štramberkem, Příborem a 
Hukvaldy tvoří Lašskou bránu. Počtem obyvatel (23 172 v roce 2008) i rozlohou (24,5 km2) 
je druhým největším městem okresu, bydlí zde 15 % obyvatel okresu. Kopřivnice byla 
založena koncem 13. století. Město je známé zejména díky automobilce Tatra. V roce 1910  
(4 070 obyvatel a 355 domů) se stala městysem a v roce 1948 (5 369 obyvatel)  městem. 
Město prodělalo prudký rozvoj v počtu a skladbě trvale bydlícího obyvatelstva. Oproti roku 
1950, kdy mělo město 6 000 obyvatel, se zvýšil jejich počet k roku 1995 na 21 490. Změny 
byly vždy spojeny s rozvojem nebo útlumem výroby v automobilce TATRA. Vedle tohoto 
nárůstu logicky vzrostla bytová výstavba. Podstatné části města tak mají charakter sídlišť. 
Sídlištní zástavba je soustředěna do tří celků, které byly postupně budovány přibližně v 60., 
70. a 80. letech. Město Kopřivnice je tvořeno čtyřmi částmi: samotným městským sídlem 
Kopřivnice a třemi přilehlými sídly Lubina, Vlčovice, Mniší s venkovským charakterem. 
Celkem se skládá z 5 katastrů a 18 základních sídelních jednotek. 

                                                 
13 nezletilý, tj. 1-14 let, se dopouští činu jinak trestného 
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Vývoj počtu obyvatel  
      
     Od roku 1971 až do poloviny 90. let 20. století se počet obyvatel Kopřivnice rychle 
zvyšoval, zejména díky migraci osob za prací a bydlením. Počátkem 90. let dosáhl počet 
obyvatel více než dvojnásobku roku 1971. Poté dlouhodobý migrační příliv ustal a naopak se 
od poloviny 90. let projevil mírný populační odliv.   
 
Základní údaje o demografickém pohybu obyvatel  
     
     Rozdíl mezi narozenými a zemřelými, tzv. přirozený přírůstek, se pohybuje v kladných 
hodnotách. Křivka porodnosti v Kopřivnici dosahovala vyšších hodnot než křivka úmrtnosti, 
ale má stále klesající tendenci, zatímco křivka úmrtnosti nezaznamenává výrazných výchylek.  
 
Věkové složení obyvatel  
 
     V kopřivnické populaci podobně jako v celé české populaci ubývá jedinců. V nejbližších 
letech se tento proces populačního stárnutí ještě urychlí. Kopřivnické obyvatelstvo stárne. 
Rodí se méně dětí, přibývá seniorů a věk jehož se lidé v průměru dožívají vzrůstá. Je patrný 
především nárůst počtu obyvatel ve věku mezi 61 až 70 lety.  
 
Nezaměstnanost 
 
     Kopřivnice v posledních letech prochází výraznými výkyvy míry nezaměstnanosti. 
Zatímco v lednu 2005 byla nezaměstnanost 12,5 %, v lednu 2008 pouze 4,7 % k 30.9.2009 
činí 13,6 %. Nabídka volných pracovních míst  pro občany zdravotně postižené je naprosto 
nedostatečná. Počet volných míst pro osoby  se zdravotním postižením činil v období leden – 
duben 2008  17 pro celý novojičínský okres. 
 
Osoby v tíživé životní situaci 
 
     Za vážnou životní krizi je obecně považována ztráta zaměstnání, rozvod, ztráta bydlení a 
další faktory jako např.  vážná nemoc v rodině, úmrtí v rodině, odchod dětí z domova, násilí 
v rodině. Lidé v tíživé životní situaci a v nepříznivé sociální situaci setrvávají v dlouhodobém 
stresu  a hledají východisko, potřebují podporu a pomoc. 
 
     Podle statistik je patrné, že v posledních letech dochází v Kopřivnici k mírnému poklesu 
rozvodovosti.  Je však překvapivé, že v posledních pěti letech dochází k nárůstu počtu 
rozvodů u manželství uzavřených před 15 a více lety.  
 
     V roce 2006 došlo k mapování situace osob bez přístřeší. Bylo kontaktováno 66 osob. Při 
kontaktech bylo zjištěno, že bez střechy nad hlavou, tj.spí venku 17 osob, 13 osob žije 
v nevyhovujících podmínkách (1 osoba v nezákonně obsazené budově a 11 osob bydlí 
v nouzovém bydlení – rekreační chatky, chatrče apod.). 22 osob má nejisté bydlení (8 bydlí 
různě u známých a přátel, 1 osoba měla bydlení na dobu určitou, 1 měla soudně ukončené 
bydlení, 11 osob bydlelo v bytě bez právního nároku), dalších 5 osob kontaktovaných v terénu 
bydlelo v AD a vzhledem k jejich způsobu života bylo i toto bydlení značně nejisté. U 8 osob 
způsob bydlení nebyl zjištěn (lze považovat za nejisté). 
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3.4.1 Sociální situace ve městě 
   
Tabulka č. 12 Významné ukazatele sociální situace v Kopřivnici 
 

ukazatel 2008 VI.2009 X.2009 

počet obyvatel  23554 23504 
23463 

(z toho 411 cizinců) 
z toho s trvalým pobytem na adrese úřadu 528 624 696 
míra nezaměstnanosti v % (k 31.12.2005 11,2) 5,73 12,3 13,35 
počet klientů (zakázek) odbor sociálních věcí - 
terénní sociální práce 

102 (196) 52 (72) 81(96) 

    z toho:  bytová problematika - počet zakázek 57 32 51 
počet zletilých končící ústavní výchovu  2 3 3 
počet vyplacených dávek osobám v hmotné 
nouzi (průměr za měsíc)14 2631 (219) 

1469 
(245) 2697 (270) 

     z toho počet vyplacených doplatků na    
                bydlení (průměr za měsíc)15 881 (73) 430 (72) 749 (75) 
počet neuspokojených žádostí (průměr za měsíc) 570 (48) 189 (32) 380 (38) 
příspěvek na bydlení16– počet vyplacených 
dávek (průměr za měsíc)∗ 

1391 (232)  
(za období 7-12/2008) 

1808 
(301) 1452 (363) 

sociální příplatek17 – počet vyplacených dávek 
(průměr za měsíc)∗ 

2274 (379)      
(za období 7-12/2008) 

2363 
(394) 1745 (436) 

 

                                                 
14 Systém pomoci v hmotné nouzi je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto 
osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
vymezuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými 
událostmi. Osoba v hmotné nouzi je osoba či rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a 
majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. 
Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, 
prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Dávkami, kterými se 
řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. 
 
15 Řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně 
příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, 
který má nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení. Zákon umožňuje poskytnout doplatek na 
bydlení i ve výjimečných případech na jinou než nájemní formu bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena 
tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za 
dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. 
 
16 Přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Za příjem se považují 
i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který 
je v bytě přihlášen k trvalému pobytu. Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními 
náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 .Náklady na bydlení tvoří nájemné a 
náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu a náklady za energie, vodné a stočné, odpady, 
vytápění. Normativní náklady na bydlení  se v Kopřivnici pohybují v rozmezí 3109,- Kč – 9051,- Kč, podle typu 
bydlení a počtu osob v bytě. 
 

∗ Ze statistiky dodané Marií Gřesovou, vedoucí Kontaktního místa státní sociální podpory Kopřivnice. 
 
17 Cílem dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. 
Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek a přídavek. Nárok na sociální příplatek je vázán na péči 
o nezaopatřené dítě a stanovená hranice příjmu nesmí překročit 2,0 násobek životního minima rodiny.  
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3.4.2 Situace v oblasti drog v Kopřivnici a obcích ve správním obvodu města 
 
V roce 2005/2006 proběhl výzkumný projekt, jehož cílem bylo zhodnocení stavu 

užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu 
Nový Jičín. Výzkumný projekt byl realizován v rámci pěti pověřených obcí: Bílovec, Frenštát 
pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín a Odry. 

V případě některých substudií, např. mortalita u uživatelů drog či infekční onemocnění 
spojená s užíváním drog, je s daty pracováno na krajské úrovni. To je dáno jednak povahou 
dat (jejich četnost aj.) nebo charakterem hlásných a sběrných systémů. Některé z 
prezentovaných údajů tak poukazují na jeden z limitujících aspektů práce s daty na okresní 
úrovni. 

Okres Nový Jičín, resp. Moravskoslezský kraj se u většiny sledovaných ukazatelů 
drogové situace a drogových služeb výrazně nevzdaluje celorepublikovému průměru. To platí 
zejména pro epidemiologické indikátory drogové úmrtnosti a infekčních onemocnění, nebo 
drogových trestných činů v okrese Nový Jičín. Stejně tak tomu je ve srovnání školské  
populace Novojičínska, která se ve zkušenostech s drogami a ve svém návykovém chování 
nijak výrazně neliší od školní populace celé České republiky. Za zmínku stojí nepříznivě 
vyznívající údaje o aktuálním užívání rozpustidel u žáků ZŠ z Novojičínska.  

Ze sekundární analýzy žádostí o léčbu je zřejmé, že v Moravskoslezském kraji jsou 
nejčastějšími prvožadateli o léčbu uživatelé stimulancií (pervitinu), následováni uživateli 
kanabinoidů, dále opioidů a těkavých látek. V okrese Nový Jičín je nejvíce žádostí od 
uživatelů konopných drog. Právě v Moravskoslezském kraji byli ve srovnání s ostatními kraji 
ČR nejčastěji léčeni uživatelé kanabinoidů (téměř jedna pětina) a těkavých látek (více než 
jedna třetina). Stejně tak je Moravskoslezský kraj ve srovnání s ostatními kraji ČR na prvním 
místě v počtu poprvé léčených osob pro poruchy způsobené užíváním alkoholu. 

V případě školních programů specifické primární prevence je stále prostor pro 
implementaci dlouhodobých a systematických preventivních aktivit a pro zvyšování jejich 
kvality. 

Negativním faktorem u infekčních nemocí je to, že více než polovina problémových 
injekčních uživatelů v Moravskoslezském kraji nebyla nikdy testována ani na přítomnost 
markerů virových hepatitid ani na HIV, ačkoliv jsou výsledky testování příznivější než v 
minulých letech. Nulovou protestovanost vykazují také všichni registrovaní problémoví 
uživatelé z Novojičínska. 

Z analýzy institucionálního kontextu drogových služeb v okrese Nový Jičín vyplývá, 
že je region z pohledu tohoto specifického typu služeb podhodnocen. Nízkoprahové služby 
(terciární prevence) jsou v novojičínském regionu dostupné jen velmi omezeně. Neexistence 
širší nabídky nízkoprahových služeb může ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě mít 
negativní vliv na zdraví celé populace, která není drogami přímo zasažená (šíření infekčních 
onemocnění). Jako druhé nejzávažnější téma z analýzy potřeb vyplynula nedostatečná 
komunikace a koordinace mezi různými složkami systému prevence a léčby. Jako třetí 
nejčastěji zmiňované téma se objevil problém financování. 
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3.5 Institucionální analýza 
 
3.5.1 Nejdůležitější subjekty a jejich aktivity v oblasti prevence kriminality   
    
Městská policie 
 
     Městská policie je jedním z hlavních nástrojů prevence kriminality ve městě a byla zřízena 
v roce 1992. Vedle represivní činnosti vyvíjí celou řadu aktivit: 
o besedy v ZŠ a MŠ 
o opatření organizačního charakteru (policisté na ulici) 
o městský kamerový systém 5 pevných kamerových bodů a 3 přenosné kamery,  
o propojený na PČR monitorem 
o pult centrální ochrany 
o přenosný radar k měření rychlosti 
o spolupráce s OO PČR na dalších aktivitách  jako např. kontroly v nočních podnicích apod. 
      
PČR 
    
     Mezi základní preventivní aktivity, které vyvíjí OO PČR na území města Kopřivnice, patří 
přímá hlídková a obchůzková služba a dopravně bezpečnostní akce. Některé z těchto aktivit 
jsou prováděny ve spolupráci s MP. 
     Preventivně informační skupina PČR Nový Jičín, ve spolupráci s policisty OOP ČR 
Kopřivnice provádí besedy a přednášky pro děti školního i předškolního věku, ale i seniory, 
prezentační akce pro veřejnost. Besedy jsou na témata šikana, trestní právo, rasismus, drogy 
aj.   
     PČR poskytuje městu a manažeru prevence kriminality  statistická data týkající se trestné 
činnosti na území města. 
     V oblasti situační prevence je důležité propojení kamerového systému MP a PČR.     
Policie je zastoupena v komisi prevence kriminality a protidrogové prevence a vedoucí OO 
PČR podává pravidelně informace o bezpečnostní situaci Radě města. 
 
Koordinátor sociální prevence  
     
     Vykonává funkci  manažer prevence kriminality, romského poradce, koordinátora pro       
osoby společensky nepřizpůsobené, protidrogový koordinátor, zabývá se plánováním        
sociálních služeb.  
     Těžištěm činnosti je mapování sociálních služeb pro cílové skupiny v lokalitě, předávání 
informací, podpora spolupráce mezi poskytovateli služeb, koordinace systému a 
vyhodnocování jeho funkčnosti.  
 
Komise prevence kriminality a protidrogové prevence 
 
     Komisi jmenuje RM Kopřivnice. Odpovídá za vytváření koncepcí preventivní politiky 
města, iniciuje činnost v oblasti prevence a přináší nové podněty pro práci v této oblasti, 
podporuje vznik místních iniciativ  pro prevenci, vyhodnocuje účinnost preventivních 
programů, navrhuje Radě města témata pro vyhlášení grantů na projekty prevence kriminality 
a protidrogové prevence, projednává žádosti o granty na projekty prevence kriminality a 
protidrogové prevence, včetně výše finančních prostředků z rozpočtu města, a navrhuje je 
Radě města Kopřivnice ke schválení. Komise je devítičlenná, složená ze zástupců MP, PČR, 
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pedagoga, sociálního pracovníka, pracovníka školství, nezávislého člena, manažera prevence 
kriminality a protidrogového koordinátora, zástupce Rady města a neziskové organizace.  
 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
  
    Oddělení plní úkoly vyplývající ze zákona 359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí. 
Jedná se zejména o ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana 
oprávněných zájmů dítěte. Oddělení SPO se snaží působit směrem k obnovení narušených 
funkcí rodiny. V rámci činnosti SPO poskytují pracovníci oddělení pomoc dětem a rodičům 
při řešení rodinných, osobních a sociálních problémů, zprostředkovávají pomoc odborných 
poradenských zařízení. Poskytují pomoc rodičům při řešení výchovných problémů. 
Pracovníci SPO podávají návrhy soudu na nařízení ústavní výchovy, prodloužení, zrušení 
ústavní výchovy a poskytují součinnost soudu při její realizaci, sledují dodržování práv dětí 
umístěných v zařízení ústavní výchovy, podávají soudu návrhy na omezení, pozastavení nebo 
zbavení rodičovské zodpovědnosti, podněty na zahájení trestního stíhání rodičů (osob 
zodpovědných za výchovu dítěte), je-li podezření ze spáchání trestného činu na dítěti. V rámci 
preventivních aktivit vykonávají přednášky a besedy ve školách. 
 
Klub Kamarád, organizační složka města 
 
     Nezastupitelné místo v preventivních aktivitách města má Klub Kamarád, který vznikl 
v rámci aktivit směřujících k humanizaci sídliště Sever.  Vznikl jako dílčí projekt v rámci 
Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni, podpořený 
státní účelovou dotací MV ČR na prevenci kriminality a otevřen byl poprvé 29.11.1997. Klub 
Kamarád je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež podle zákona 108/2006 Sb o sociálních 
službách, zařízením sociálně výchovné a preventivní činnosti,  který nabízí programy k 
rozvíjení sociálních dovedností, výchovných činností a využití  volného času především         
neorganizovaným dětem a mládeži. Další činnosti klubu: 
o doučování pro děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí 
o krizové poradenství pro klienty a jejich rodiče 
o víkendové pobyty a tábory pro děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí 
 
Školská zařízení  
 
o 6 Základních škol, p.o., jejichž zřizovatelem je město 
o Základní škola pro žáky se specifickými potřebami, p.o., jejímž zřizovatelem je 

Moravskoslezský kraj  
o Základní škola sv. Zdislavy, zřízena Arcibiskupstvím Olomouckým 
o Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p.o. 

zřízená Moravskoslezským krajem. 
o Mateřské školy Kopřivnice, p.o. města Kopřivnice - 9 mateřských škol  
o Dům dětí a mládeže, p.o. Moravskoslezského kraje 
    
     Základní školy a školská zařízení mají nezastupitelné místo v oblasti primární prevence. 
Primární  prevence je zahrnuta nejen do edukačního procesu, ale také do mnohých 
volnočasových aktivit a dalších programů nad rámec vyučování. V oblasti školství se školy 
zapojují především do preventivních programů vyhlašovaných ministerstvem školství, 
řízených krajem a aktivit iniciovaných městem Kopřivnice. V roce 2004 proběhl projekt 
podpořený Moravskoslezským krajem  „Zlepšování sociálního klimatu ve třídě a škole“ a 
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zapojoval nejen žáky, ale i učitele. Největším problémem, se kterým se školská zařízení 
setkávají je malý zájem rodičů o spolupráci  v problematice prevence. 
     V mateřských školách se organizují některé volnočasové aktivity pro předškolní děti. Péče 
o nejmladší generaci je základem primární prevence. 
     Školy se zaměřují ve svých plánech a opatřeních na nejrizikovější jevy. Ze zkušeností lze 
říci, že mezi ně patří: záškoláctví, šikana a násilí, počátky závislosti na návykových látkách a 
virtuálních drogách, vyskytuje se i syndrom týraného dítěte a zneužívání dětí. 
     Nejčastější preventivní aktivity škol jsou  besedy s psychologem, s příslušníky Městské 
policie Kopřivnice, Policie ČR, které jsou na téma např. drogy, drogová závislost, soužití 
v rodinách, šikana, generační problém. Další aktivity jsou např. pohovory s problémovými 
žáky a jejich rodiči, konzultace s rodiči, u jejichž dětí se objevila snaha experimentovat 
s drogou a poskytování informačních materiálů. Některé školy vyrábějí materiály a plakáty 
s tématikou  prevence, organizují různé  kurzy v hodinách občanské výchovy – např. "Prožít 
mládí bez tabáku“, zpracovávají informační materiálů na téma Drogy a šikana, různé 
dotazníky pro žáky 2. stupně (např. „Co víš o návykových látkách, AIDS, ….), pracují se 
schránkou důvěry. Důležitá je spolupráce jak žáků, tak jejich rodičů s výchovným poradcem a 
snaha udržovat stálý kontakt s rodiči ohrožených dětí. V některých školách zapojují žáky do 
víkendových programů (spaní ve škole, relaxace a pomoc  na koňské farmě, cykloturistika, 
…) a do projektů které pracují s třídním kolektivem (Dokážu to!, Jak předcházet nudě, 
apod….) 

Hlavní činností Domu dětí a mládeže  je zajišťování  smysluplného trávení volného 
času organizováním různorodých aktivit pro děti a mládež. DDM pořádá  tábory pro děti i 
mládež. Pro předškolní děti a jejich maminky organizuje Mateřské centrum Klokan různé 
akce a činnosti 
 
3.5.2 Další subjekty a aktivity v oblasti prevence v Kopřivnici 
 
Renarkon o.p.s., zřízená magistrátním městem Ostrava jako společnost pro léčbu a 
resocializaci osob ohrožených drogovou a jinou závislostí, v Kopřivnici  poskytuje terénní 
program  
 
Salus o.p.s , provozuje Domov Salus pro rodiče a  děti v nouzi , Krizové centrum Čtyřlístek 
pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  
 
Úřad práce poskytuje informace o trhu práce ve městě, poradenství v oblasti zaměstnání,   
vzdělávání nezaměstnaných apod. 
 
Příspěvkové organizace a organizační složky zřízené městem 
o Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o., poskytuje sociální služby –     
pečovatelskou službu, odlehčovací služby, provozuje denní stacionář pro zdravotně    
postižené, azylový dům a noclehárnu pro sociálně nepřizpůsobivé nebo nacházející se    
v mimořádně    nepříznivých životních poměrech.  
o Správa sportovišť, p.o., poskytuje zázemí sportovním klubům, které mají nezastupitelné    
místo v rámci volnočasových aktivit.  
o Kulturní d ům Kopřivnice, p.o. provozuje Městskou knihovnu a Městské informační  
centrum 
o Osvětové besedy v místních částech, organizační složky města přispívají ke    
smysluplnému využití volného času. 
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Příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem 
o Dětské centrum Kopřivnice, je speciální škola pro žáky s více vadami, sdružuje 
speciální    MŠ, přípravný stupeň, pomocnou školu, rehabilitační třídy a třídu pro děti 
s autismem, poskytuje komplexní spec. pedagogickou, rehabilitační a logopedickou péči.  
o Základní umělecká škola Zdenka Buriana, p.o. 
 
Občanská a zájmová sdružení 
     Občanská a zájmová sdružení umožňují smysluplné trávení volného času, proto jsou 
důležitou složkou primární prevence. 
o Občanské sdružení “Máš čas?”- kulturní a zájmové aktivity pro děti z rizikových 
skupin, romskou mládež, prevence kriminality – úzká spolupráce s Klubem Kamarád, práce 
s osobami bez přístřeší – terénní práce, nízkoprahové denní centrum 
o Občanské sdružení”Hájenka” -  program ekologické výchovy pro děti, víkendové akce 
pro mládež 
o Sdružení mladých loutkářů souboru ”Schůdky” Kop řivnice – pořádá  představení pro 
děti zprostředkované dětmi (výchova mladých loutkářů) 
o Sdružení loutkového divadla Kopřivnice - představení pro děti 
o Sdružení přátel městského dechového orchestru Kopřivnice – výchova mladých 
hudebníků 
o Sdružení členů a přátel Tanečního souboru Zdeňky Havlové –výchova mládeže se 
zaměřením na rozvíjení lidových tanečních tradic 
o Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice - sdružuje 21 sportovních klubů - téměř 
všechny se věnují  dětem a mládeži.  
o Sportovní kluby -  na území města funguje 18 samostatných sportovních klubů, které 
věnují svůj čas dětem a mládeži    
o Organizace skautů a skautek - výchova dětí a mládeže a akce pro děti a mládež, tábory 
o Pionýr - výchova a vzdělávání dětí a mládeže, otevřené akce, tábory a mezinárodní 
projekty pro děti a mládež 
o Občanské sdružení Motýlek - kulturní, společenské a zájmové aktivity a péče o 
handicapované děti a mládež 
o Další organizace působící a území města: Sdružení žen samoživitelek, Záblesk – 
sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Společnost pro rannou péči, Asociace 
zdravotně postižených, Podané ruce, Mandlové oči 
  
Charitní a církevní organizace 
o Oblastní charita Kopřivnice - účelové zařízení římskokatolické církve, jejímž posláním 
je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi. Charita Kopřivnice provozuje 
ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, organizuje různé sbírky a zapojuje se do humanitních 
akcí.  
o Apoštolská církev, sbor Kopřivnice - kopřivnický sbor Apoštolské církve zřídil 
křesťanský klub pro děti Slunečnice, v kterém se věnuje také volnočasovým aktivitám pro 
děti. 
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Aktivity m ěsta ovlivňující prevenci kriminality 
o Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice - projekt sleduje základní 
hodnoty zdraví a udržitelného rozvoje. Je snahou o to, aby podmínky pro kvalitní život v 
Kopřivnici byly zachovány v dlouhodobém horizontu, pro další generace. Projekt Zdravé 
město (PZM) a místní Agenda 21 (MA21) realizuje město Kopřivnice jako řádný člen 
Národní sítě Zdravých měst ČR. Plán zdraví a kvality života Kopřivnice zahrnuje mimo jiné i 
oblasti úzce související s prevencí patologických jevů (zdravý životní styl a zdravotnictví, 
životní prostředí, výchovně vzdělávací proces, sociální prostředí – prevence, rodina apod., 
volný čas - sport, kultura  apod., bydlení). Jednou z priorit PZM a MA21 je také komunikace 
s obyvateli města, na základě které vzniká většina strategických dokumentů města (např. 
Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022, 1. střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici…) 
o Dětsko zastupitelstvo 
o Krizový koordinátor  
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3.6. Cílové skupiny 
 
      Pro naplnění cílů a opatření stanovených v  koncepci bude využíváno finanční podpory 
MSK,  státu a dalších možných zdrojů tak, aby byly zajištěny komplexní a  efektivní aktivity 
pro tyto cílové skupiny: 
a) veřejnost - každý občan města se může teoreticky stát obětí trestného činu či jiného 
patologického chování. Veřejnost by měla být informována o rizicích a o možnostech 
ochrany.  
b) pachatelé trestných činů, především  nezletilí a mladiství 
c) oběti trestných činů, především dětské oběti šikany a domácího násilí a senioři 
d) rizikové skupiny a jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí a to 
především rodiny, děti a mládež, sociálně vyloučené skupiny – bezdomovci, senioři 
 
Rodina 
     Kriminalitou jsou ohroženy zejména dysfunkční rodiny, tedy rodiny, které neplní jednu 
popř. více ze svých funkcí. Důležitá je zejména  funkce  ekonomická a  výchovná.  
     Při selhávání těchto funkcí, kdy  např. rodiče z důvodu pracovní přetíženosti nemají  čas 
věnovat se dostatečně dětem nebo naopak jsou bez zaměstnání a nemají zájem o řádnou 
výchovu svých dětí, dochází také k selhávání v  chování dětí. Tyto děti pak snadno nacházejí 
vzory chování u závadových skupin, které jsou snadno dostupné. 
     Současná rodina často selhává také ve funkci ekonomické, kdy rodiče nejsou z důvodu 
ztráty zaměstnání a dlouhotrvající sociální nejistoty schopni rodiny ekonomicky zajistit. Tyto 
rodiny jsou pak ohroženy rozsáhlou nabídkou tzv. „rychlých půjček“, popř. jiných 
nevýhodných úvěrů. Výjimkou není ani snaha rodičů, ale i mladistvých, získat finanční 
prostředky prostřednictvím výherních automatů, jejichž dostupnost je velká. Jedinci se pak 
mohou stávat závislými na tomto způsobu zábavy, což může vést k protiprávnímu jednání a 
často také k rozpadu rodin.  
 
Děti a mládež 
     Tato cílová skupina je ohrožena různými formami negativních jevů v průběhu jejich 
vývoje od narození až po dospělost, přičemž dospělostí se má na mysli dovršení 18 let 
z pohledu právní zodpovědnosti a na druhé straně ekonomická dospělost. 
Od nejútlejšího dětství jsou děti ohroženy negativními jevy v rodině ( týrání, psychický 
nátlak, nevhodné vzorce chování) ale i v kolektivních zařízeních – klima ve školách, vztah 
dětí mezi sebou, vztah mezi učiteli a dětmi i mezi učiteli navzájem. Nedostatečné zapojení 
dětí do mimoškolních aktivit má za důsledek neúčelné trávení volného času, páchání drobné 
trestné činnosti a zapojování dětí do part s negativním působením. Důležitým faktorem ve 
výchově je nalezení správných vzorů – osobností ( mohou to být jak učitelé tak trenéři, 
vedoucí a vychovatelé). 
 
Sociálně vyloučené skupiny – bezdomovci 
     Dochází k fyzickému napadání bezdomovců mladými lidmi. Z rozhovorů v terénu víme, 
že se napadání děje často. O hlášení drobných napadení se tito lidé nepokoušejí.  
Aktuální problémy v Kopřivnici spojené s bezdomovectvím jsou: ohrožení zimou, absence 
střechy nad hlavou, vzbuzování veřejného pohoršení, stávají se obětí skupin mladých 
delikventů (okradení, bití apod.), špatný zdravotní stav a často nedostatečná možnost 
poskytnutí zdravotní péče těmto osobám. 
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Senioři 
Senioři jsou všeobecně rizikovou  skupinou, která se vzhledem ke své snadné 

zneužitelnosti, ovlivnitelnosti a často i bezmocnosti stává terčem útoků jedinců a v poslední 
době i skupin osob páchajících majetkovou trestnou činnost. Ta v některých případech 
přerůstá i ve fyzickou agresi hlavně v případech, kdy se oběť aktivně brání. Na území 
Kopřivnice by se daly pojmenovat prozatím 4 druhy ohrožení seniorů kriminální činností: 

o podomní prodejci nabízející nekvalitní zboží za přemrštěné ceny. Staří lidé se stávají 
jejich snadnou kořistí 

o podvodníci a zloději, kteří pod jakoukoliv záminkou vnikají do bytů a okrádají seniory 
o telefonní a jiné výherní soutěže , které nabízejí výhru za „určitých“ podmínek 
o sociálně nepřizpůsobiví občané, kteří zneužívají jedinců v sociálně znevýhodněném 

postavení (osoby s demencí, omezené ve způsobilosti k právním úkonům, s nižší 
mentální úrovní)18  

                                                 
18 Jejich prostřednictvím vybírají různé půjčky, které zůstávají k tíži těchto jedinců. Často s těmito lidmi 
bydlí v jednom bytě a způsobují tím zadlužení  ve formě vysokých nákladů na bydlení, čekají na ně při 
přijímání důchodů či dávek a obratně je o tyto prostředky okrádají, případně je zneužívají k uzavírání smluv 
a nákupů – následují exekuce na příjem této osoby apod.) 
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3.7 SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 

• dobrá úroveň sociálních služeb 
• dobře nastavený systém komunikace radnice 

s veřejností v rámci projektu Zdravé město 
Kopřivnice, pozice PR a webmastera 

• dlouholeté zkušenosti s realizací místní 
Agendy 21 

• služby sociální prevence19 
• široká nabídka volnočasových aktivit pro děti, 

mládež, dospělé a seniory20 
• školní družiny, kroužky ve školách a školní 

jídelny 
• zřízení nízkoprahového denního centra pro 

osoby bez přístřeší 
• sportoviště ve městě – projekt Modernizace a 

rekonstrukce sportovních hřišť  
• přednášková a osvětová činnost (Městská 

knihovna, MP, PČR,..) 
• Občanská poradna 
• Městský kamerový dohlížecí systém 
• Pult centrální ochrany MP s napojením na PČR 
• Cyklohlídky MP 
• Projekt „Bezbariérové město“ řeší bezpečnost 

chodců a osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

• selhávání role rodiny ve společnosti 
• zadlužování domácností  
• vysoká míra nezaměstnanosti  
• podvodný podomní a pouliční prodej 
• množství nonstop podniků – riziko 

gamblerství, alkoholismu 
• drobné krádeže dětí 
• alkohol mladistvých 
• vandalství a agresivita ve školách 
• vzrůstající kriminality, především majetková 

trestná činnost 
• bezdomovci v centru města 
• malá kvalifikovaná informovanost  
    a poradenství 
• nedostatečný systém sociálního bydlení  
• velká obchodní centra jako příležitost drobné 

kriminality 
• tolerance veřejnosti k negativním projevům 

chování  
• nedostatečná technická vybavenost policie pro 

preventivní a  přednáškovou činnost 
• nedostatek informačních materiálů pro 

preventivní a přednáškovou činnost 

Příležitost Ohrožení 
• zkušenosti jiných měst (NSZM ČR) 
• sociální politika kraje 
• další zkvalitňování služeb  
• granty a dotace (MSK, EÚ, jednotlivá 

ministerstva ČR) 
• rozšiřování služeb psychosociální pomoci ve 

školách (školní psycholog, supervize,..) 

• nedostatek financí na zajištění prevence 
• nedostatek NNO v oblasti prevence 
• málo neziskových organizací v sociální oblasti 
• malá kapacita azylových domů 
• nezájem veřejnosti o prevenci 
• prodej městských bytů 
• narůstající extremismus 
• nedostatečná legislativa v oblasti prevence 

(především alkoholismus dětí a mládeže, 
regulace výherních automatů a terminálů) 

• záškoláctví 
• kyberšikana21 
• vysoké riziko ohrožení chodců a vznik 

dopravních nehod na ulici Husova 

                                                 
19 Azylový dům, noclehárna, služby Domova Salus – azylový dům, sanace rodiny, terénní sociální práce – OSV, 
OS „Máš čas?“, Renarkon, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Kamarád (viz Institucionální 
analýza) 
20 18 samostatných sportovních klubů, 25 sportovních klubů sdružených v ASK, kroužky domu dětí DDM, kluby 
důchodců, osvětové besedy a další NNO (viz. Institucionální analýza) 
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4. Vize a cíle  
 
     Hlavním úkolem strategie je navrhnout takové cíle a opatření k nim, aby výsledkem byl 
snižující se trend ve vývoji počtu spáchaných trestných činů a přestupků na území města a 
aby se jejich prostřednictvím omezila příležitost k páchání trestné činnosti. 
     Jedním ze záměrů koncepce prevence kriminality v Kopřivnici  je i podpora vzniku a 
rozvoje aktivit v sociální prevenci. Větší pozornost vyžadují programy a projekty zaměřené 
na jednotlivé skupiny sociálně vyloučených osob a práci s rodinou, a také vyšší míru 
spolupráce subjektů, kteří se podílejí na realizaci těchto projektů a programů.  

 
 
Vize 
 
Bezpečnější Kopřivnice, kde prostřednictvím podpory preventivních opatření 
předcházíme kriminalitě a dalším negativním jevům. 
 
Cíle 
 
1. Informovanost veřejnosti o problematice prevence kriminality a protidrogové prevenci. 
 
2. Projekty spadající do oblasti sociální prevence zaměřené na podporu funkce rodiny, 
aktivity pro neorganizovanou mládež, prevenci patologických jevů ve školách, řešení 
specifických problémů sociálně vyloučených skupin obyvatel. 
 
3. Podpora projektů z oblasti situační prevence směřující k omezení příležitostí k páchání 
trestné činnosti a zvyšováni možností dopadení pachatele. 
 
4. Snižování potenciálního rizika a škody v důsledků užívání všech typů drog.

                                                                                                                                                         
21 Druh šikany, který využívá elektronické prostředky jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, 
blogy a podobně. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a 
SMS, vytváření stránek a blogů ponižující či znevažující ostatní.   
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Cíle Opatření Aktivity Termín Zodpovědnost 
a spolupráce 

Předpokládaný 
rozpočet 
Předpokládané zdroje 

Ukazatel 

1.1.1 Informa ční kampaň -prevence 
vykrádání sklepů, garáží a chatek 
- nálepky na objekty (15.000,-) 
- letáčky na objekty (5.000,-) 

2010 
 

OSV, PČR, 
komise 
prevence 
kriminality a 
protidrogové 
prevence 

20.000,-  
rozpočet města 
dotace MSK  
 

-počet rozdaných 
letáků 
-počet vylepených 
samolepek 

1.1.2 Informa ční kampaň -prevence 
kapesních krádeží (ve spolupráci 
s obchodníky) 
- plakáty a  letáčky  do supermarketů 
- videoklipy do KTK 
- novinové články 

2011 OSV, PČR, 
komise 
prevence 
kriminality a 
protidrogové 
prevence 

150.000,-  
dotace MSK 
rozpočet města 
 

- počet vydaných 
letáčků 
- natočený 
videoklip 

1.1.3  Bezpečí seniorů 
- propagace tísňové péče 
- bezpečnostní řetízky 
- besedy 

každoročně OSV, PČR 1.000,- 
rozpočet města 
 

- počet 
uskutečněných 
preventivních 
aktivit 

1.1.4 Přednášková činnost OO PČR, 
MP a OSV  
- nákup techniky pro přednášky 
- tisk propagačních materiálů 
- vybavení přednáškové místnosti  

2010-2011 OSV, PČR, 
MP 

80.000,- 
rozpočet města 
dotace MSK  
 

- počet 
uskutečněných 
přednášek 

1.1.5 Poskytování informací o škodách 
vzniklých v důsledku vandalství a krádeží  
a nákladech na jejich odstraňování 

každoročně OF, OMM, 
OŠK,  

V rámci činnosti 
jednotlivých odborů 
MěÚ 

- počet 
zveřejněných 
zpráv 

1. Informovanost 
veřejnosti o 
problematice 

prevence kriminality 
a protidrogové 

prevenci. 
 

1.1 Informování 
veřejnosti o 
důsledcích 

negativních jevů 
a o tom jak se 
chránit proti 
kriminalitě a 

jiným 
negativním 

jevům 
 

1.1.6 Informa ční kampaně a osvětové 
akce o bezpečném pohybu chodců a 
cyklistů na komunikacích (např. Dny 
bez úrazů, …) 

každoročně ORM, OSV, 
PČR, MP, 
OSČ– ODA 

80.000,- - TS 
- informace na 
webu 
- zápis 
z koordinační 
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schůzky 
1.2.1 Informa ční kampaň -prevence 
zadlužování domácností (témata: rychlé 
půjčky a nevýhodné půjčky, podomní 
prodej, gamblerství) 
 - osvětové letáčky (53.000,-) 
- videoklipy do kabelové televize 
(150.000,-),  
- přílohy do Kopřivnických novin 
(30.000,-) 
- interaktivní beseda 

2010  
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV,PČR, 
komise 
prevence 
kriminality a 
protidrogové 
prevence 
 
 
 
 
 

220.000,- 
dotace MSK 
rozpočet města 
 
 
 
 

-vydané přílohy 
kopřivnických 
novin 
- počet vydaných 
letáčků 
- natočený 
videoklip 

1.2.2 Vzdělávání sociálních pracovníků 
ve finančním a ekonomickém poradenství 

2010 OSV V rámci projektu 
Vzdělávacího a 
poradenského 
institutu - Zvýšení 
ekonomické 
gramotnosti 
klíčových sociálních 
pracovníků - zdarma 

počet 
vyškolených 
pracovníků 

1.2. 
Zvyšování 
finanční a 

ekonomické 
gramotnosti  

1.2.3 Zřízení finančního a ekonomického 
poradenství v rámci OSV 

2011 OSV 30.000,- 
Vhodný dotační 
program 

zřízení finančního 
poradenství na 
OSV 

 

1.3. 
Informování 
veřejnosti o 
činnosti 

bezpečnostních 
složek ve městě 

1.3.1 Den integrovaného záchranného 
systému – osvěta veřejnosti (celodenní 
akce v rámci Dne dětí: ukázka práce 
složek IZS, branný závod pro žáky ZŠ se 
stanovišti ISZ, výstava fotografií z práce 
hasičů a dalších složek při povodních 
2009, soutěže pro děti, vydání kapesního 
průvodce pro mimořádné situace, kulturní 
program – na veřejném prostranství). 

2010 KK, OSV, 
ORM, DDM, 
MP, PČR a 
další složky 
IZS 

150.000,- 
dotace MSK 
rozpočet města 

- počet vydaných 
průvodců 
- počet 
návštěvníků 
- počet 
zapojených složek 
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 1.3.2 Pravidelné informování 
veřejnosti o trestné činnosti, vývoji a 
rizicích Policií ČR a MP v médiích se 
zaměřením na prevenci 

Aktuálně, 
týdně 

PČR, MP v rámci činnosti 
policií 

- počet vydaných 
zpráv a relací 

2.1. Akce pro 
neorganizované 
děti a mládeže 

 

2.1.1 Rekreačně výchovný tábor a 
víkendové pobyty nízkoprahového 
zařízení Klubu Kamarád (pro děti ze 
socio-kulturně znevýhodněného pro-
středí) 

každoročně Klub Kamarád 180.000,- 
dotace MSK,  
rozpočet města  

- počet 
zapojených dětí 
do jednotlivých 
akcí 
- hodnotící zpráva 
o průběhu 

2.2.1 Supervize pro školy (pilotní 
projekt – zavedení supervize pro učitele 
ZŠ, cíl – prevence šikany, agresivity 
žáků, schopnost učitelů reagovat 
v krizových situacích) 

2010  
(v případě 
přidělení 
dotace) 
 

OŠK 20.000,-  
dotace MSK, 
rozpočet města 

- počet 
uskutečněných 
supervizí 
- smlouva s 
externistou 

2.2.2 Školní psycholog v ZŠ 2010 OŠK 200.000,-rozpočet 
MSK 

- uzavřená 
pracovní smlouva 

2.2. Prevence 
negativních jevů 

ve školských 
zařízeních 

2.2.3 Analýza výskytu negativních jevů 
ve školách  
- vytvoření odborného týmu  
- spolupráce s vysokou školou 
- dotazníkové šetření (žáci a studenti, 
rodiče, pedagogové)  
 

2010-2011 OŠK, OSV, 
komise 
prevence 
kriminality a 
protidrogové 
prevence, 
komise SPO 

20.000,- 
rozpočet města - 
OŠK 

- závěrečná 
zpráva 
 

2. Projekty spadající 
do oblasti sociální 
prevence zaměřené 
na podporu funkce 
rodiny, aktivity pro 
neorganizovanou 
mládež, prevenci 

patologických jevů 
ve školách, řešení 

specifických 
problémů sociálně 

vyloučených skupin 
obyvatel. 

 
2.3 Posilování 
funkce rodiny 

2.3.1 Kulaté stoly k navržení projektů 
podporujících rodinu se záměrem 
vyvolání diskuse a zájmu 
- rodiče 
- děti a mládež 
- odborníci 
- veřejnost 

2010 OSV, OŠK, 
komise 
prevence 
kriminality a 
protidrogové 
prevence 

V rámci činnosti 
odborů 

- navržené 
projekty 
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3.1 Ochrana 
majetku 

3.1.1 Instalace kamerového systému v 
základních školách (prevence 
vandalství ve školách – pilotně v jedné 
ZŠ) 

2010  
(v případě 
přidělení 
dotace) 

OŠK 150.000,-  
dotace MSK, 
rozpočet města 

- smlouva o dílo 
- funkční 
kamerový systém 
v ZŠ 

3.2.1 Postupné osvětlování přechodů 
pro chodce dle rizika nebezpečnosti 
v souladu se strategickým plánem 

každoročně ORM, PČR 250.000,- - smlouva o dílo 
- osvětlený 
přechod 

3. Podpora projektů 
z oblasti situační 
prevence směřující k 
omezení příležitostí 
k páchání trestné 
činnosti a zvyšováni 
možností dopadení 
pachatele. 

3.2 Bezpečnost 
v dopravě 

3.2.2 Příčné zpomalovací prahy na ulici 
Husově 

2011 ORM 70.000,- - smlouva o dílo 
- vyšší prahy 

4. Snižování 
potenciálního rizika 
a škody v důsledků 
užívání všech typů 
drog. 

4.1. Finanční 
podpora 
programů, které 
nabízejí pomoc 
uživatelům drog 

4.1. Terénní program Renarkonu každoročně OSV 40.000,- 
Rozpočet města 

- smlouva o 
poskytnutí dotace 
- závěrečná 
zpráva 
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      Hlavním cílem koncepce prevence kriminality je snižování míry a závažnosti kriminality 
a zvyšování pocitu bezpečí občanů v Kopřivnici prostřednictvím podpory vhodných 
preventivních aktivit a opatření a zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní 
bezpečnosti. Dalším cílem je snižování potenciálního rizika a škody, které mohou  nastat u 
jednotlivců a společnosti v důsledku užívání všech typů drog. 
 
 
Koncepce byla schválena  usnesením č. 3449 na 86 schůzi Rady města, konané 19.1. 2010. 
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6. Spolupráce při vytváření koncepce prevence 
 
Ing. Jana Klímová, vedoucí OSV 
Komise prevence kriminality  
Ing. Michálková Radomíra, ing., vedoucí oddělení školství, a sportu, OVVV, MěÚ Kopřivnice  
Müller Jan, velitel MP Kopřivnice  
Dagmar Oprštěná, Dis., vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, OSV, MěÚ Kopřivnice 
Bc. Ivan Pilát, vedoucí Obvodního oddělení PČR Kopřivnice  
Stanislava Tichavská, vedoucí oddělení hmotné nouze, OSV, MěÚ Kopřivnice 
 


