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Co dnes mohou obce dělat proti 
vandalům? Vyplatí se investovat 
například do kamerového systé-
mu, fotopastí apod. Máte v tom-
to směru ohlasy z měst a obcí?

Města a obce využívající dotací Minis-
terstva vnitra na prevenci kriminality 
a realizují zmiňované projekty velmi 
často.

Kamery jsou dnes běžnou součás-
tí prostředí, ve kterém žijeme. Působí 
především preventivně, ale také mohou 
pomoci dopadnout pachatele trestné 
činnosti. 

Co říkáte na hlasy lidí, kteří jsou 
proti kamerám? Běžně se s tím 
setkávají třeba starostové na 
jednání zastupitelstva.

Pokud jsou kamerové systémy instalo-
vány a provozovány podle existujících 
právních předpisů, nemusí se občané 
čehokoliv obávat. Ale jsou i jiné mož-
nosti prevence kriminality. Když se ba-
víme o vandalismu a potírání trestné 
činnosti, velmi se nám osvědčili asis-
tenti prevence kriminality. 

Můžete to rozvést?

Rád. Loni v září to bylo již deset let, co 
odbor prevence kriminality připravil 
a postupně realizoval v obcích po celé 
republice projekt Asistent prevence 
kriminality. Ten se postupně stal nej-
úspěšnějším a nejvyužívanějším pro-
jektem v oblasti prevence. Díky asis-
tentům se zvýšilo bezpečí v sociálně 
vyloučených lokalitách a podařilo se 
působit preventivně proti extremismu. 
Vnímáme také motivaci samosprávy 
i občanů k hledání pozitivních řešení 
problémů, vidíme prokazatelně po-

zitivní výsledky a dopady na zvýšení 
veřejného pořádku a bezpečí v problé-
mových lokalitách a na zaměstnanost 
dlouhodobě a obtížně zaměstnatelných 
osob. Asistenti se podílí na prevenci 
kriminality v obci, přispívají k ochraně 
a bezpečnosti osob a majetku a před-
cházejí možnému protiprávnímu 
jednání svou přítomností, a zejména 
svými komunikačními schopnostmi. 
Vystupují též jako mediátoři možných 
sousedských sporů, monitorují dodr-
žování čistoty veřejných prostranství 
a pomáhají ostatním občanům v sociál- 
ně vyloučené lokalitě. 

Z čeho jsou vlastně placeni a ko-
lik jich v Česku působí?

Asistenti jsou finančně podporováni 
z dotací Ministerstva vnitra z Pro-

gramu prevence kriminality na míst-
ní úrovni. Další pak působí i z jiných 
zdrojů, např. z podpory úřadů práce na 
základě dohody mezi ministerstvem 
a Generálním ředitelstvím Úřadu 
práce ČR, podporu mají také z Evrop-
ského sociálního fondu Operačního 
programu Zaměstnanost, ale i přímo 
z obecních rozpočtů. V celé republice 
působí odhadem kolem pěti set asis-
tentů prevence kriminality. Rád bych 
v souvislosti se sociálním vyloučením 
a prevencí kriminality zmínil ještě 
projekt s názvem Domovník – pre-
ventista, který odstartoval před třemi 
lety. Výstupem z tohoto projektu bude 
několik obdobných metodik určených 
pro obce a města stejně jako v případě 
asistentů. 

Dalším tématem je i zabezpeče-
ní majetku.

Ano. Co se týče ochrany majetku, již 
třetím rokem se obce a jejich obyva-
telé setkávají s celorepublikovým pro-
jektem Ministerstva vnitra a Policie 
ČR s názvem Zabezpečte se, chraňte 
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Vandalismus a ochrana majetku. Stále aktuální problém. 
Obcím s jeho řešením pomáhá odbor prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR, jehož konzultant Tomáš Koníček 
odpovídal na naše dotazy. 
Miroslava Vejvodová

Obce při ochraně majetku. 
Kam a pro co mohou sáhnout?
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Malesické dětské hřiště sousedí se sportovní 
areálem, který je oddělen plotem. Z něj vandalové 
už několikrát vylámali fošny.
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majetek sobě i svým sousedům. Jde 
o souhrn preventivních rad a opatření 
při ochraně domů, bytů a rekreačních 
objektů proti vloupání. Cílem je v co 
nejširším měřítku informovat veřej-
nost o všech možnostech a způsobech 
řešení zabezpečení. Lidem tak nabízí 
návod, jak správně postupovat a čeho 
se vyvarovat při výběru zabezpečo-
vacích komponent a jak vytvořit co 
nejefektivnějším způsobem skutečně 
účinnou ochranu majetku. První rok se 

soustředil na zabezpečení prostřednic-
tvím mechanických zábranných a zám-
kových systémů, v letošním roce jsou 
přidány mechatronické zabezpečovací 
prostředky a trezory. Více se lidé dozví 
na nových webových stránkách www.
stopvloupani.cz a také v mobilní apli-
kaci Zabezpečte se.

Už na začátku rozhovoru jsme 
zmínili kamery. Sledujete trendy 
v oblasti kamerových systémů?

To je zapotřebí. Náš odbor připravuje 
podmínky pro implementaci nových 
trendů v oblasti kamerových systémů, 
a to zejména z pohledu modernizace 
a digitalizace, a hlavně využívání analy-
tických nástrojů k zefektivnění dohle-
dových a preventivních funkcí kamero-
vých systémů. To by do budoucna měly 
být i priority podpory v rámci Progra-
mu prevence kriminality na místní 
úrovni v oblasti investic.

Města a obce se dnes snaží chrá-
nit svůj majetek různými způ-
soby. Tu zavedou vstup na čip, 
jinde rozdávají odměnu za infor-
mace vedoucí k dopadení van-
dalů, navyšují počty kamer atd. 
Jak vnímáte taková řešení, která 
někomu mohou přijít možná již 
trochu extrémní a omezující? 

Určitě dáváme přednost standardním 
řešením, jako je komplexní zabezpečení 
každého objektu. Tedy začít od uplatně-
ní obecných doporučení, jako jsou rady 
a informace, která vlastně nepředstavu-
jí žádné finanční náklady. Dále je třeba 
využít základu každého zabezpečení ve 
formě certifikovaných mechanických 
zábranných systémů, mám na mysli 

ploty, zámky, mříže, čipy apod. Dalším 
stupněm je uplatnění elektronických 
systémů, jako jsou detektory a ústřed-
ny včetně případného připojení na pult 
centralizované ochrany. Své místo mají 
i kamerové systémy, ovšem vždy insta-
lované a provozované podle příslušných 
právních předpisů. Důležitá jsou též or-
ganizační opatření a celé to zastřešuje 
vliv lidského faktoru. Někdy pomohou 
i netradiční formy.

Inovativní přístup zvolili například 
v Břeclavi, kdy na prevenci a potírání 
sprejerství využívají analytický soft-
ware, který zjednodušeně řečeno umí 
identifikovat autora nevyžádaného díla 
porovnáním v databázi jiných již identi-
fikovaných děl. Pilotní projekt se v Břec-
lavi velmi osvědčil a v letošním roce je 
realizován již na větším území Jihomo-
ravského kraje. O projekt a jeho využití 
se zajímá také Policie ČR. 

Jakou roli hraje prevence, co se 
týče vandalismu? Je důležité, 
aby města plnila i roli preventiv-
ní a své obyvatele vychováva-
la? Existuje vůbec ideální postoj 
a řešení?

Prevence zaujímá velmi důležitou roli. 
Působí směrem k pachatelům i veřej-
nosti. Pokud se však ptáte na ideální 
a zaručený recept, nic takového ne- 
existuje. Vedení měst a obcí musí re-
agovat na konkrétní bezpečnostní si-
tuaci na svém území a poté volit od-
povídají řešení, které by mělo vždy 
obsahovat i prevenci. Již od roku 1996 
se realizují a finančně podporují pro-
gramy prevence kriminality na místní 
úrovni, a to v oblasti prevence situační 
i sociální. Ministerstvo vnitra obcím za 
ty roky umí zprostředkovat celou řadu 
příkladů dobré praxe a doporučení, 
jak na problém reagovat a jak projekty 
správně realizovat. Konzultacím s ob-
cemi věnujeme velkou pozornost a ty 
se na nás v tomto směru mohou kdy-
koli obrátit. 

Rád bych ještě doplnil, že i v le-
tošním roce byla vyhlášena výzva na 
dotace prevence kriminality obcím 
a krajům, a to investiční i neinvestiční, 
v Programu prevence kriminality na 
místní úrovni. Jednotlivé preventivní 
projekty jsou již v realizaci. Máme ra-
dost, že ohlasy na naše preventivní pro-
jekty jsou velmi pozitivní. ■

JUDr. Tomáš Koníček
  konzultant odboru prevence 

kriminality MV ČR pro Morav-
skoslezský a Olomoucký kraj

  gestor za situační prevenci
  20 let sloužil u Policie ČR 

a již 26 let působí v oblas-
ti prevence kriminality na 
MV ČR

  žije v Praze, je ženatý, 
má dvě děti a jednu vnuč-
ku, ve volném čase rád 
cestuje
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