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Úvod
Předkládaná zpráva mapuje činnost P ČR na úseku menšin za období II. pololetí roku
2012. Zpráva čerpá zejména ze zpráv zaslaných styčnými důstojníky pro menšiny, dále z
podkladů OBP MV a styčného důstojníka pro menšiny Úřadu služby kriminální policie a
vyšetřování PP ČR.
Cílovou skupinou činnosti SD a PS jsou příslušníci menšin, přičemž pojem „menšina“
je chápán v širším smyslu slova. Jde tedy jak o osoby nebo skupiny osob, které se odlišují
jednak na základě etnických, rasových, náboženských či obecně kulturních zvláštností, jednak
na základě sociální situace, která vede k jejich marginalizaci nebo podle odlišného právního
statutu, tj. občané jiného státu - cizinci.

Situace a aktivity na celorepublikové úrovni
Bezpečnostní situace v souvislosti s příslušníky menšin na území ČR
Během II. poloviny roku 2012 nebyla styčnými důstojníky pro menšiny zaznamenána
na úseku menšin výjimečná bezpečnostní rizika či ohniska napětí. V souvislosti s výskytem
cizinců se jednalo zejm. o běžnou přestupkovou činnost a úkony ve správním řízení z důvodu
nelegálního pobytu či nelegálního zaměstnávání. Bylo zjištěno, že cizinci, kteří nemají
požadovanou úroveň znalostí českého jazyka, se nechávají při jazykových zkouškách
zastupovat svými krajany. Na základě požadavku OAMP MV ČR jsou průběžně prověřovány
údaje uváděné cizinci v žádostech o pobytová oprávnění a skutečnosti vedoucí k odhalení
účelového jednání cizinců. Na základě požadavků zastupitelských úřadů jsou prováděny
pohovory a sepisovány protokoly k udělení krátkodobých víz, ze kterých často vyplyne
zneužití víza k jinému, než deklarovanému účelu. Dále dochází ze strany cizinců a občanů
České republiky k TČ napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky a to formou
účelového sňatku nebo účelového otcovství.
U občanů vietnamské státní příslušnosti pobývajících v ČR byl zaznamenán zvýšený
počet případů nedovolené výroby OPL, zejména pervitinu a páchání drogové kriminality
v příhraničí se SRN, dále aktivity v oblasti nezákonného pěstování marihuany, výroba
falzifikátů značkových oděvních součástek, obrazových a zvukových nosičů či nedovolená
výroba tabákových výrobků. Několik rozsáhlých bezpečnostních opatření zaměřených na boj
s drogovou kriminalitou v pohraničí týkající související zejména s vietnamskými komunitami
proběhlo ve 2. pol. roku 2012 na Plzeňsku a Karlovarsku.
V ruskojazyčných komunitách se jednalo zejména o páchání násilné a majetkové
trestné činnosti.
Bezpečnostní problémy pojící se se sociálně vyloučenými lokalitami zůstávají
neměnné, ze strany jejich obyvatel dochází zejména k páchání majetkové a násilné trestné
činnosti (krádeže, loupeže, podvody) a dále převažuje distribuce a užívání OPL, což bývá
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spojené s provozováním prostituce a majetkovou trestnou činností. Dále se jedná o
přestupky na úseku občanského soužití a veřejného pořádku (ublížení na zdraví, výtržnosti
apod.), rozšířily se i případy fyzického napadení a výtržnictví páchané uvnitř jednotlivých
lokalit. Přítomny zůstávají sociálně patologické jevy a závislosti (gamblerství, nadužívání
alkoholu a psychotropních látek, vysoká míra zadluženosti, závislost na sociálních dávkách
neplacení nájemného apod.
Výraznějšími kauzami, které bylo možno zaznamenat i v celorepublikových médiích,
bylo ve druhé polovině roku 2012 vystěhování obyvatel z bezpečnostně a hygienicky
nevyhovujících objektů v Ostravě (lokalita Přednádraží) a Ústí nad Labem (Předlicích) a dále
vyhrocená bezpečnostní situace na Prostějovsku v oblasti soužití majority s místními sociálně
vyloučenými obyvateli (obce Dobromilice, Dřevnovice).
Realizováno bylo několik bezpečnostních opatření v souvislosti s protestními akcemi
či pochody spojenými s výskytem sociálně vyloučených lokalit (shromáždění „Pokojné
soužití“ dne 19. 10. 2012 v Rotavě a v Oloví, Karlovarský kraj; bezpečnostní akce „Úklid“
v sociálně vyloučených lokalitách v rámci OOP Toužim a Teplá, Karlovarský kraj; 26. 10. 2012
protestní akce nespokojených občanů Klatov, Plzeňský kraj, aj.).
Výrazně se zlepšila situace na Šluknovsku, kde ve 2. – 4. čtvrtletí 2012 nedošlo
k žádným pochodům, demonstracím s extremistickým, či rasově motivovaným podtextem.
Přetrvávajícím trendem je neuvážené sestěhovávání osob ohrožených sociálním
vyloučením, které nemají na obec vazby a nerespektují pravidla soužití, do obcí s menším
počtem obyvatel. Vyšší koncentrace sociálně vyloučených osob s sebou přináší související
problémy a postupně dochází též k výraznému narušení soužití případných starousedlických
rodin s majoritou. Zaznamenána byla rovněž pokračující migrace Romů ze Slovenska (např.
do obcí na Prostějovsku).

Činnost styčných důstojníků pro menšiny a členů jejich pracovních skupin
Činnost styčných důstojníků pro menšiny (dále jen „SD“) a členů jejich pracovních skupin
(dále jen „PS“) probíhala podle plánů činnosti na daný rok. Průběžně byly monitorovány a
vytipovávány lokality, kde se vyskytuje větší počet příslušníků menšin, popřípadě jde o
„sociálně vyloučenou lokalitu“. PS v jednotlivých krajích byly ke svým jednáním svolávány
nejméně jednou za čtvrtletí nebo v případě potřeby častěji. Na každém setkání byla
vyhodnocena činnost jednotlivých členů PS, koordinace aktivit na úseku menšin a byla
zpracována čtvrtletní zpráva, která byla zaslána SD ÚSKPV PP ČR.
Realizace úkolů probíhala v souladu se „Strategií pro práci Policie České republiky ve
vztahu k menšinám“. Jednotliví SD a PS úzce spolupracovali s kolegy zabývajícími se v rámci
jednotlivých KŘP extremismem. Pořádána byla školení P ČR k problematice menšin.
Pokračovala spolupráce se zástupci samospráv, místních správ a nevládních organizací. SD a
PS jednotlivých krajů jsou zapojeni do komunitního plánování, jsou zastoupeni v různých
multidisciplinárních týmech a mimoresortních pracovních skupinách řešících problematiku
menšin na krajských či místních úrovních. Vyvíjeny byly aktivity k budování důvěry mezi
policií a menšinami, zlepšování vzájemné komunikace a eliminaci napětí ve vyloučených
lokalitách. Ve vybraných městech ČR v roce 2012 pokračovala spolupráce se samosprávou i
díky institutu „Asistenta prevence kriminality“.
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Oblast prevence kriminality je dalším nosným pilířem činnosti SD a jejich PS v oblasti
vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. I v uplynulém čtvrtletí se prevenci věnovali nejen
policisté zařazeni na preventivně informačních skupinách, ale rovněž na dalších útvarech dle
potřeby, možností a dané situace. Cílovými skupinami jsou téměř všechny věkové kategorie,
tedy od dětí předškolního věku až po seniory. SD a PS se v rámci preventivních aktivit podíleli
na besedách a přednáškách na základních a středních školách, na speciálních školách a
v dětských domovech na téma trestní odpovědnost, multikulturalita, multikulturní
společnost, rasismus, extremismus, rizika virtuální komunikace, zneužívání drog a alkoholu u
mladistvých obecná bezpečnost apod. Členové PS působí ve výchovných komisích spolu se
zástupci vedení škol (s převahou romských dětí), spolupracují s OSPODy, účastnili se setkání
příslušníků policie s příslušníky minoritních skupin, při kterých provozují společné
volnočasové aktivity (například sportovní utkání) a podporují tak příklady dobrého spolužití
nejen mezi majoritní společností a minoritami, ale i mezi příslušníky menšin navzájem.

Vzdělávání styčných důstojníků pro menšiny a členů jejich pracovních skupin
Ve dnech 1. - 3. října 2012 proběhlo pravidelné třídenní pracovní setkání styčných
důstojníků pro menšiny a členů jejich pracovních skupin v Solenicích spojené s dalším
doškolováním v problematice menšin a cizinců v ČR.
Řada jak rezortních tak expertních expertů vystoupila s následujícími příspěvky:
Asistent prevence kriminality, Nepojistné sociální dávky v kontextu romské komunity v ČR,
Cizinci a národnostní menšiny v ČR, Motorkářské gangy v kontextu bezpečnostní
problematiky ČR, Prevence eskalace etnického násilí. Styční důstojníci příslušných krajských
ředitelství představili reflexe vybraných kauz a událostí bezpečnostní problematiky
v kontextu menšin na území ČR (kauza Přednádraží Ostrava; postup při řešení problematiky
sběračů kovu a sběren na Ostravsku; nepokoje na Šluknovsku 2011 a role styčného
důstojníka; kauza údajného napadení Břeclav; pracovní zkušenosti s cizinci z islámských zemí
na území KŘP Zlín; shromáždění a pochody PEX v Olomouckém kraji).
Na setkání vystoupili zástupci Policejního sboru SR, kteří českým kolegům představili
Systém práce Policejního sboru SR v romských komunitách - policejní specialisty pro práci
s komunitami.
Ve dnech 28. - 30. listopadu 2012 proběhl již 2. běh kurzu styčných důstojníků pro
menšiny a členů jejich pracovních skupin I. na VPŠ v Holešově, kterého se zúčastnilo celkem
50 příslušníků P ČR. Předmětná témata kurzu jsou následující: Úvod do základů
problematiky; Komunikace v interkulturním prostředí; Práce Policie ČR na úseku menšin;
Rasové profilování, princip etnické neutrality; Gangy etnických menšin; Extremismus; Lidská
práva, diskriminace; Odolnost policisty vůči psychické zátěži při práci v multikulturním
prostředí; Obchod s lidmi. (Více informací včetně programu a jednotlivých prezentací viz
intranet MV: http://web.mv.cz/obp/mensiny/jednani.html).
V rámci celé republiky dále proběhly jednodenní přednášky k romské problematice
realizované o.p.s. Živá paměť, která se zabývá podporou směřující k evropské integraci,
pěstování aktivní občanské společnosti a dodržování lidských práv.
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Přehled o činnosti na úseku menšin v jednotlivých krajích
1. Zlínský kraj
Obecně lze konstatovat, že situace na úseku menšin na KŘP Zlk je stále
konsolidovaná. Aktivity vůči (event. od) minoritním skupinám jsou monitorovány
(oboustranně), úzká spolupráce i nadále probíhá jak s koordinátorkou pro menšiny KÚ, tak
s útvary P ČR a MV.
Dále pokračují rozpracované projekty vzdělávání a osvěty policistů (střednědobý cíl).
Veškeré podrobnosti a aktuální termíny vzdělávacích aktivit případně podá styčný důstojník
pro menšiny KŘP Zlk.
Kontinuální edukačně koordinační činnost členů skupiny k upevňování profesionálních
návyků a rozšíření informačního rozhledu členů pracovního týmu
Ve IV. Q roku 2012 se vybraní členové pracovní skupiny zúčastnili pracovního
zaměstnání zaměřeného na kazuistiku a rozšíření informovanosti v dané problematice.
Na žádost KŘP Zlk bude v průběhu roku 2013 zapracován a realizován kurz Moderní
operátor (VPŠ a SPŠ Holešov). Koncepce projektu vychází z praxe policie a je částečně
profilován na komunikaci s minoritními komunitami, resp. jedinci z těchto komunit. Součástí
semináře jsou i konkrétní případy dobré praxe.
V říjnu 2012 ve VPŠ a SPŠ Holešov proběhlo instrukčně-metodické zaměstnání
pracovních skupin pro menšiny a extremismus při KŘP Zlk, Olk, Jmk, Msk. Zaměstnání
sloužilo ke sdílení praxe, poznatků, zkušeností a postupů na jednotlivých teritoriích (jak na
úseku extremismu, tak menšin) se závěrem ujednocení a ucelení postupů v rámci koncepce
práce v oblasti menšin (extremismu).
V prosinci 2012 byl styčný důstojník KŘP Zlk pozván na pracovní zaměstnání skupiny
pro menšiny KŘP Jmk k odprezentování zkušeností a praxe z přilehlého teritoria.
Opětovně lze konstatovat, že výše nastíněné oblasti přesahu spolupráce dvou a více
krajských ředitelství budou i nadále maximálně podporovány k efektivnímu rozvoji a
vzájemné aktivitě.
Vzdělávací semináře, výcviky posilující komunikační dovednosti apod.
Nadále probíhá kurz „Policista v multikulturním prostředí“ ve spolupráci s Vyšší
policejní školou a střední policejní školou MV v Holešově. Na základě sdílení dobré praxe byl
tento kurz odprezentován pracovní skupině pro menšiny KŘP Jmk (důvod vzniku, smysl, účel,
přesah do samotného výkonu apod.).
Spolupráce s partnery na úrovni samosprávy, státní správy, nevládním sektorem
Na základě jednání Komise Rady Zlínského kraje pro integraci sociálně vyloučených
(dále jen „komise“), blíže zpráva za III. Q 2012, byly ze strany KŘP Zlk navrženy změny
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v členském obsazení komise. Předběžné informace od koordinátorky KÚ pro národnostní
menšiny potvrzují zachování předešlého konceptu složení, struktury a nástrojů práce komise.
Členové pracovní skupiny pro menšiny KŘP Zlk se pravidelně (čtvrtletně) účastní jednání
Centra na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji („Platforma“), kde jsou prezentovány
příspěvky různých organizací (př. ÚP, OAMP, ÚBP apod.). Úzce pracovní skupina navazuje na
spoluprácí s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém (ICEJ) - osvětová činnost
stran holocaustu a prevence rizik.
Monitoring prostředí v sociálně vyloučených lokalitách a v místech koexistence majoritní
společnosti s minoritní
Monitoring lokalit probíhá kontinuálně. Narušení veřejného pořádku - protiprávní
jednání s rasovým podtextem bylo v daném období na teritoriu KŘP Zlk evidováno v jednom
případě (Vsetín, fyzické napadení mezi cca 40 osobami; sděleno obvinění 13 osobám – pro
TČ výtržnictví podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku a hanobení národa, rasy,
etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) tr. zákoníku).
Dále jsou na teritoriu KŘP Zlk, převážně na Vsetínsku, registrovány případy krádeží
na seniorech ze strany minoritního, romského, etnika (Olašští R.).
Další případy narušující občanské soužití neztvárňují exces spadající do oblasti
zásahu proti lidským právům a svobodám a k tomu návaznému kriminálně závadovému
chování (nebo i kriminogennímu riziku).
Preventivní aktivity
Preventivně informační oddělení KŘP Zlk pokračuje v realizaci besed podle předem
nastavené koncepce, zejm. ve třídách základních i středních škol, kde se vyskytují příslušníci
menšin, včetně speciálních a praktických škol. Pružně reaguje na aktuální požadavky
vzdělávacích institucí. Besedy tohoto druhu jsou realizovány v potřebných intervalech.
Například na Vsetínsku na základní škole v ulici Turkmenská, kterou vesměs navštěvují žáci
romského etnika nebo v základních školách či institucích na Kroměřížsku, kde pracovnice PIS
několikrát s dětmi navštívily například i detoxikační oddělení.
Souhrnný počet besed realizovaný PIO a PIS ve Zlínském kraji v roce 2012 v dané
problematice dosahuje bezmála jednoho sta.
V období 2. pol. roku 2012 pracovnice PIO (a PIS) v rámci svých aktivit nezaznamenaly
žádné případy extremismu či jiných sociálně patologických jevů, které by měly vztah
k příslušníkům menšin.

2. Hlavní město Praha
Kvalifikovaný odhad počtu a struktury menšinových komunit v lokalitách se zvýšeným
výskytem příslušníků menšin
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Území hl. m. Prahy je co do počtu příslušníků menšinových skupin na svém území
velmi specifické. Z hlediska bezpečnostní problematiky se styčný důstojník na tomto území
soustředí zejména na sociálně vyloučené lokality (Smíchov, Žižkov, Karlín, Vysočany, Libeň,
Horní Počernice apod.) a přítomné komunity vietnamského etnika (Lhotka, Holešovice).
V měsíci listopadu se uskutečnila jednání zaměřená na mapování bezpečnostní
situace na teritoriu vybraných městských částí hl. m. Prahy tematicky zaměřená na
spolupráci k zabezpečení potřebné pomoci sociálně vyloučeným komunitám / osobám
sociálním vyloučením ohroženým. Jednalo se zejména o lokality:
• Městská část Praha 7- cca150 sociálně vyloučených osob v dané MČ, patřící zejm. do
romské komunity. Situaci sociálně vyloučených v této městské části značně zhoršuje
současná ekonomická a sociální situace. U dané skupiny obyvatel je tento dopad
mnohem zřetelnější, než u ostatních skupin. Tento stav vyvolává maximální závislosti
na sociálních dávkách státu, což je vnímáno ze strany majoritní společnosti velmi
negativně. Soužití obou skupin obyvatel má spíše zhoršující se tendenci. Dochází k
zvyšujícímu se počtu stížností majoritní společnosti na osoby romské národnosti.
• Městská část Praha 14 - cca 800 - 1000 sociálně vyloučených / sociálním vyloučením
ohrožených osob, zejm. romského etnika. Asi 5% těchto osob tvoří příchozí Romové
ze Slovenska. Převážná část žije na sídlišti Černý most. Aktivní přístup Úřadu městské
části Prahy 14, který vyvíjí aktivity na podporu romské komunity. Jako jediná městská
část Prahy využívá práce dvou asistentů prevence kriminality. Jejich práce má velmi
pozitivní dopad na korigování případné tendence vyvíjet kriminální závadovou
činnost. V současné době dochází i v této lokalitě k vyostřování vztahů mezi majoritou
a Romy. Tyto problémy nepřesahují rámec společného soužití, přesto i zde narůstají
negativní emoce z obou stran. Dále se zde projevují v čím dál větším měřítku finanční
problémy v komunitě vzhledem k aktuální ekonomické situaci.
• Městská část Praha 5 - dle kvalifikovaného odhadu pobývá ke konci roku 2012 na
katastrálním území Prahy 5 přibližně cca 700 sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených osob, převážně romského etnika. Jedná se zejm. o části
Košíře, Arbesovo náměstí a lokalitu Anděl. Tito žijí na ubytovnách, v nájemních či
městských bytech, či azylových domech. Ubytoven je zde zhruba 8 - 10.
Bezpečnostní rizika v souvislosti se sociálně vyloučenými osobami na území hl. m. Prahy
U sociálně vyloučených osob v této MČ v současné době převládají obecně známé
problémy, jako je závislost na sociálních dávkách, vysoké zadlužení a půjčování peněz na
vysoké úroky a z nich plynoucí trestná činnost v oblasti krádeží. Vysoká je latentní
kriminalita.
Informace o aktivitách orgánů státní správy a samosprávy a vybraných organizací
zabývajících se problematikou menšin na území hl. m. Prahy
Velice kladně lze hodnotit spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, konkrétně se
specialistkou pro otázky národnostních menšin a romskou koordinátorkou či se zástupci
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jednotlivých městských částí Prahy pro oblast menšin, kdy jsou pravidelně konzultovány
společné podněty v otázkách menšin a jsou pořádány společné vzdělávací akce v dané
problematice.
Styčný důstojník se pravidelně účastní:
• setkání národnostních menšin, které je každoročně pořádáno v prostorách zasedacího
sálu Magistrátu hl. m. Prahy, kde jsou řešeny aktuální otázky související s prezentací
národnostních menšin hl. m. Prahy, aktuální otázky týkající se národnostních menšin,
prezentace činnosti národnostních menšin v Domě národnostních menšin o.p.s., Romové
jako aktuální téma současné společnosti – vyjádření romských a neromských specialistů k
aktuálním otázkám současnosti, perspektivám a východiskům, vztahu romské národnostní
menšiny k majoritní společnosti,
• zasedání Komise rady HMP pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců na
území hl. m. Prahy, kde jsou projednávány aktuální informace z činnosti komise.
Obsahem jednání je řešení specifických otázek spojených s prostudováním, zasláním
návrhů změn, úprav a dalších připomínek k vyhlášení grantových řízení pro oblast
národnostních menšin (Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na
území HMP) a integrace cizinců (Programy podpory aktivit integrace cizinců na území
HMP) pro rok 2012, na jejichž základě bude přihlédnuto při zpracování vyhlášení grantů
na rok 2013. Dále byla v rámci komise připomínkována "stará" Koncepce politiky HMP ve
vztahu k národnostním menšinám, která byla schválena v roce 2002 a komise doporučila
její aktualizaci.
• zasedání Poradního sboru pro záležitosti romské menšiny HMP, kde jsou projednávány
aktuální problémy související s životem Romů na území hl. m. Prahy za účasti romských
poradců z jednotlivých městských částí.
Pražské instituce zabývající se problematikou menšin, integrace atp.
•
•
•
•
•

DŮM NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN - PRAHA
INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA o.p.s.
OBČANSKÉ SDUŽENÍ IN BÁZE BERKAT
KLUB HANOI
velmi pozitivně lze vnímat činnost Úřadu Městské části Prahy 5, který se
prostřednictvím svým pracovníků snaží pořádat vzdělávací a kulturní programy pro
děti ze sociálně slabých rodin. Ze strany MÚ jsou dále vyvíjeny četné integrační
programy cílené na rodiny místních Romů. Velký důraz je kladen především na děti a
mladé rodiny, kde je předpoklad nejpozitivnějších výsledků,
• v roce 2013 je plánována spolupráce MČ Prahy 5 se dvěma pracovníky v programu
policejní asistence prevence u Městské policie.
Informace o realizovaných aktivitách P ČR v oblasti menšin
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•
Dne 9. srpna 2012 se styčný důstojník a člen pracovní skupiny pro menšiny zúčastnili
vzdělávacího workshopu o násilí z nenávisti vůči sexuálním menšinám se zaměřením na
nastavení spolupráce s Poradnou pro občanství/ Občanská lidská práva před pořádáním
pochodu Prague Pride 2012. Cílem workshopu bylo nastavení cesty k posílení kompetencí
policistů přicházejících do kontaktu s osobami ohroženými násilím z nenávisti a
s poškozenými z řad sexuálních menšin. Workshopu se zúčastnili i vybraní policisté, kteří byli
nasazeni do policejního opatření pochodu Prague Pride 2012.
•
Dne 9. srpna se uskutečnilo v odpoledních hodinách slavnostní otevření Integračního
centra Praha určené pro cizince pobývající na teritoriu hl. m. Prahy, které se zúčastnil SD.
Úvodem proběhla tisková konference za přítomnosti ředitele I- centra pana Bc. Horvátha,
radního MHMP Ing. Václava Novotného, ředitele OAMP PhDr. Tomáše Haišmana a pí.
ředitelky o.s. In-Baze Berkat Parisy Zargari. Po tiskové konferenci proběhla prohlídka nových
prostor, workshopy a prezentace I-centra Praha a partnerských organizací.
•
Dne 7. listopadu 2012 se v Domě národnostních menšin, ul. Vocelova 3, Praha 2
uskutečnil soubor přednášek na téma bezpečnosti dětí a mládeže z různých pohledů této
tématiky. Seminář je určen pro žáky základních škol, kde početně převažují romské děti.
Výklad byl zaměřen na preventivní opatření vedoucí k zajištění vlastní bezpečnosti,
bezpečnosti svého okolí a nevyvolávání vlastních konfliktů. Setkání bylo realizováno pod
záštitou Magistrátu hl. m. Prahy, navazuje na přednáškový cyklus z roku 2011.
•

Dne 9. listopadu 2012 se styčný důstojník a člen pracovní skupiny pro menšiny
zúčastnil pracovního setkání s divizním atašé Francouzského velvyslanectví pro vnitřní
bezpečnost z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci – Ministerstva vnitra. Setkání
byl přítomen policista z PP ČR, odboru mezinárodních vztahů. Pracovní setkání bylo
zaměřeno na výměnu zkušeností v oblasti práce s menšinami, především romskou menšinou,
na teritoriu hl. m. Prahy. Dále na postup Policie ČR při řešení problémových situacích
spojených s každodenním výkonem služby a situacemi, kde dochází ke kontaktu
s menšinami. Nastavení strategie při možných konfliktech minorit s majoritou a společný
postup Policie ČR a ostatních orgánů státní správy a samosprávy.
•
Dne 22. listopadu 2012 byla v Domě národnostních menšin, ul. Vocelova 3, Praha 2 se
uskutečnil soubor přednášek na téma bezpečnosti dětí a mládeže z různých pohledů této
tématiky. Seminář byl určen pro žáky základních škol, kde početně převažují romské děti. Na
tomto semináři se podílel styčný důstojník a člen pracovní skupiny, kteří svůj výklad zaměřili
na preventivní opatření vedoucí k zajištění vlastní bezpečnosti, bezpečnosti svého okolí a
nevyvolávání zbytečných konfliktů. Setkání bylo realizováno pod záštitou Magistrátu hl.m.
Prahy a zúčastnili se ho žáci pátých tříd ZŠ Černý Most, Praha 14.
•
Dne 10. prosince 2012 se SD zúčastnil 12. setkání národnostních menšin pořádané
hl. m. Praha - konference „Národnostní menšiny – historie, současnost, budoucnost“. Akce
se konala pod záštitou hl. m. Prahy. I. blok byl věnován některým aspektům politicko–
kulturního života některým národnostních menšin v první republice. II. blok byl tematicky
zaměřen na národnostní menšiny jako socio-kulturní fenomén dneška.
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Formy spolupráce
Cílem pracovní skupiny je prosazovat spolupráci uvnitř policie v dané problematice a
prohlubování spolupráce a komunikace s veřejnou správou a neziskovými subjekty.
a) Spolupráce uvnitř Policie ČR:
1.
2.

3.

nadále realizovat úkoly v souladu se Strategií pro práci Policie České republiky ve vztahu
k menšinám,
navázání užších kontaktů a se základními útvary v místech většího výskytu menšin,
zejména sociálně vyloučených lokalit (Smíchov, Žižkov, Karlín, Vysočany. Libeň, Horní
Počernice apod.) a Vietnamců (Lhotka, Holešovice),
navázání spolupráce s organizačními články zabývajícími se v rámci KŘP Praha
extremismem a souvislostmi ve vztahu k menšinám (SKPV OOZOK oddělení
extremismu).

b) Kontakt, komunikace a spolupráce s veřejnou správou a neziskovými subjekty
1.

2.

3.
4.
5.
6.

udržovat nadále kontakt s představiteli samosprávy:
a) SD se bude zúčastňovat Poradního sboru romských poradců MHMP,
b) účast na konferencích a seminářích pořádané představiteli samosprávy,
nadále udržovat a rozšiřovat kontakty s představiteli nevládních organizací:
a) zejména prohloubení spolupráce s vybranými nevládními organizacemi,
b) romská občanská hnutí a společnosti,
c) neziskové subjekty zabývající se integrací cizinců,
navázat úzkou spolupráci se zástupci Domu národnostních menšin v Praze,
dle možností se podílet na společenských aktivitách minoritních skupin,
podílet se na preventivních aktivitách mezi menšinami (zejména děti a mládež),
prezentovat aktivity policie ČR a práci SD a PS.

Úkoly na následující období:
Obecným cílem je plnohodnotná orientace policisty v multikulturním prostředí, mít
přehled o výskytu příslušníků minorit včetně znalosti jejich problémů a kriminogenních
faktorů a navázání oboustranné důvěry mezi policií a příslušníky menšin.
1. nastavení procesů v předávání informací SD o všech závažných událostech týkajících se
menšin,
2. monitoring drogové scény v souvislosti s menšinami,
3. zprostředkovávat kontakty mezi policií a minoritami,
4. zprostředkovávat kontakty mezi policií a organizacemi zabývajícími se minoritami,
5. získávat relevantní informace o vyšetřování závažných deliktů, které jsou spojeny
s životem menšinových komunit, rasismem, xenofobií či nacionalismem,
6. navázat a zrealizovat vzájemné setkání s pracovní skupinou na úseku menšin vybraného
krajského ředitelství za účelem vzájemného předávání informací a podnětných zkušeností
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Příklady dobré praxe
V rámci dobré praxe jsou realizovány v Domě národnostních menšin, ul. Vocelova 3,
Praha 2 přednášky z policejní činnosti pro romské děti ze ZŠ Havlíčkovo náměstí, Praha 3.
Setkání bylo realizováno pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy. V tomto cyklu přednášek bude
pokračováno dle požadavků a zájmu vzdělávacích institucí.
Styčný důstojník KŘP hl. m. Prahy se a člen pracovní skupiny pro menšiny se
zúčastnil III. výjezdního zasedání „Poradního sboru romské komunity HMP“ v místě konání
Poděbrady, hotel Tlapák, kde byla přítomným zástupcům Magistrátu hl. m. Prahy a
zástupcům z jednotlivých městských částí poskytnuty informace v souvislosti s činností
cizinecké policie a nové kompetence Odboru azylové a migrační politiky ve vztahu k cizincům
pobývajícím na území hl. m. Prahy.
Bezprostřední reakce na podnět ze strany Magistrátu hl. m. Prahy týkající se
lokality Prahy 7, Ortenova náměstí, kde docházelo ke shluku skupin obyvatel narušující
občanské soužití a veřejný pořádek, a to údajně i z řad romské populace. Na základě podnětu
se ihned následující den konala pracovní schůzka, kde byl kromě styčného důstojníka KŘ P hl.
m. Prahy přizván i policista z místně příslušného Místního oddělení policie v Holešovicích. Na
tomto jednání došlo k vyspecifikování problémů, které jsou zásadní pro řešení této situace.
Jedním z takových se jevily především existence heren a nočních podniků soustředěných na
Ortenově náměstí a nevhodné chování občanů nejen z řad romské populace, ale také z řad
bezdomovců, narkomanů, zahraničních dělníků a hlučné mládeže, a to především v teplotně
horkém období prázdnin. Nežádoucí jevy v této lokalitě (především drogová problematika a
jiné zásadní) jsou již díky postupu Policie ČR eliminovány. Další kroky vedoucí k nápravě jsou
v gesci MČ Prahy 7 (viz. udělení či odnětí oprávnění k provozování heren, barů, úprava
přerostlé zeleně a zákoutí v okolí parku či nastavení zvýšené činnosti strážníků MP atd.)
V roce 2012 byla realizována sbírka ve prospěch obyvatel Afriky a Srí Lanky
pořádaná SD KŘ P hl. m. Prahy pro menšiny, do níž se zapojili policisté z KŘ P hl.m. Prahy,
odboru cizinecké policie. Vybráním finanční hotovosti byl prostřednictvím obecně prospěšné
společnosti zakoupen certifikát potvrzující předání vybrané hotovosti ve prospěch chudé
rodiny v Africe.
Důstojník KŘ P hl. m. Prahy předal své kontaktní spojení zástupcům jednotlivých
městských částí z důvodu možné bezprostřední reakce na vzniklou nežádoucí situaci
v teritoriu hl. m. Prahy a k možnému urychlenému řešení s tím spojených negativních jevů.
V případě potřeby jsou průběžně poskytovány konzultace zástupcům státní správa a
samosprávy nebo neziskovým organizacím či jiným subjektům ve vztahu k problematice
menšin.

3. Jihočeský kraj
Přehled situace v oblasti výskytu cizinců a příslušníků menšin na území kraje
Situace výskytu cizinců se v Jihočeském kraji výrazně neměnila po celou dobu roku
2012. Nejvíce zastoupenou národnostní menšinou v kraji je menšina slovenská, následuje
německá a polská (356). Z občanů 3. zemí je nejpočetněji zastoupena menšina ukrajinská
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(cca 4.387), vietnamská (cca 2.518) a moldavská (cca 318). Z občanů EU se nejvíce jedná o
Slováky (cca 2.673), Bulhary a Rumuny (cca 200).
Dle kvalifikovaných odhadů se uvádí, že v Jihočeském kraji žije 9 tisíc Romů, z toho
kolem 2 tisíc v sociálně vyloučených lokalitách. Prostorové rozčlenění romských komunit je
různorodé. Romové, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách, jsou prostorově segregováni
od městských aglomerací (ul. Vrbenská v Českých Budějovicích, Větřní apod.), ale na druhé
straně se nachází sociálně vyloučené lokality přímo v centrech měst či panelových sídlištích
(sídliště Máj v Českých Budějovicích, sídliště Mír v Českém Krumlově apod.). Největší
problémy jsou zjišťovány v příhraničních obcích, jako jsou Volary, Vimperk, České Velenice,
kde je vysoká nezaměstnanost, vysoký podíl krádeží, dealerství drog a velký výskyt sociálně
patologických jevů.
Za zmínku stojí informace o rozdílu počtu obyvatel romského etnika v kraji
v porovnání s rokem 2001, kdy se podle sčítání lidu přihlásilo k romské národnosti celkem
613 osob, a v roce 2011 pouze 274 osob, což je pokles o 339 osob hlásících se k romské
menšině.
Bezpečnostní problémy spojené s výskytem cizinců a příslušníků menšin na území kraje
V průběhu roku 2012 v Jihočeském kraji nedošlo k žádným výrazným a významným
změnám, co se týká situace s výskytem příslušníků menšin a cizinců. Stejně tak i
bezpečnostní problémy spojené s výskytem cizinců a příslušníků menšin na území kraje jsou
stejné.
Ve vztahu k cizincům jde o běžnou přestupkovou činnost a úkony ve správním řízení
z důvodu nelegálního pobytu či nelegálního zaměstnávání. Bylo zjištěno, že cizinci, kteří
nemají požadovanou úroveň znalostí českého jazyka, se nechávají při jazykových zkouškách
zastupovat svými krajany. Za období od ledna do listopadu 2012 bylo celkem provedeno 171
kontrol na jazykových školách, při kterých bylo zkontrolováno 4 044 cizinců. Na základě
požadavku OAMP MV ČR jsou průběžně prověřovány údaje uváděné cizinci v žádostech o
pobytová oprávnění a skutečnosti vedoucí k odhalení účelového jednání cizinců. V současné
době se prověřuje účelovost soužití Češky s občanem Iránu. Byl objasněn případ účelového
přiznání otcovství občana ČR k dítěti běloruské matky, který byl učiněn za úplatu 10 000 Kč.
Na základě požadavků zastupitelských úřadů jsou prováděny pohovory a sepisovány
protokoly k udělení krátkodobých víz, ze kterých často vyplyne zneužití víza k jinému, než
deklarovanému účelu. V oblasti neregulérních dokladů v rámci akce ČISTKA bylo prověřeno
celkem 6 954 spisů, z toho potvrzeno 612 padělaných dokladů.
Bezpečnostní rizika v cizinecké problematice jsou spatřována zejména v nelegálním
pobytu cizinců po skončení platnosti víza, cestování na podobu nebo s padělanými doklady,
dále v nelegální práci cizinců bez povolení úřadu práce a v nelegální migraci občanů blízkého
východu a severní Afriky ve formě tranzitu přes území Jihočeského kraje nebo nelegálním
pobytu na tomto území.
Výraznější zastoupení cizinců je sledováno ve městě Vodňany (Strakonicko), kde
podstatnou část tvoří Vietnamci. V posledním čtvrtletí došlo ke zvýšení počtu osob z této
komunity, které žijí a pracují ve Vodňanech. Za zmínku stojí vyzdvižení spolupráce
s ukrajinskými předáky, kteří jednak zajišťují veškeré náležitosti spojené s realizací
pracovního poměru nejen svých ukrajinských krajanů, ale také osob s moldavskou,
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bulharskou či rumunskou národností, a to zejména znalostmi cizího jazyka a dále podstatnou
měrou přispívají k vzájemné spolupráci s Policií ČR (podíl těchto osob na dílčích fázích šetření
trestné činnosti páchané osobami ukrajinské a moldavské národnosti, které byly zadrženy při
páchání trestné činnosti).
Identifikace problémů obyvatel sociálně vyloučených lokalit zůstává neměnná, kdy
ze strany těchto osob dochází k páchání zejména majetkové a násilné trestné činnosti
(krádeže, loupeže, podvody) a dále převažuje distribuce a užívání OPL, což bývá spojené
s provozováním prostituce (Kaplice, České Velenice). Dále dochází k přestupkům na úseku
občanského soužití a veřejného pořádku (ublížení na zdraví, výtržnosti apod.), rozšířily se i
případy fyzického napadení a výtržnictví páchané uvnitř komunity. Negativním jevem zůstává
stále gamblerství. Dalším negativním jevem je vysoká míra zadluženosti, zejména na
nájemném (Prachatice, České Budějovice). K případu, uváděném ve zprávě za 3. čtvrtletí
2012, týkající se krádeže železa, barevných kovů a finanční hotovosti ze strany sociálně
vyloučených osob ve Vimperku, kdy následně došlo k fyzickému napadení majitele objektu,
bylo ze strany rodiny poškozeného iniciováno veřejné jednání v Městském kulturním
středisku ve Vimperku s názvem „Za bezpečný Vimperk“, kterého se ze strany policie účastnil
vedoucí obvodního oddělení Vimperk npor. Bc. Jan Kurz, vedoucí územního odboru
Prachatice plk. Ing. Bc. Roman Rypáček a vedoucí odboru služby pořádkové policie plk. Mgr.
Bc. Martin Souček. Z jednání vyplynula zejména nespokojenost k práci a prováděným
činnostem ze strany strážníků Městské policie Vimperk.
Skutky s extremistickým podtextem byly v rámci KŘP Jčk registrovány v deseti
případech (od 1.1.2012 do 30.11.2012). Jednalo se zejména o trestný čin hanobení národa,
rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel (§ 355 tr. zákoníku) a trestný čin podpora a
propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403,4,5 tr. zákoníku).
Přehled nevládních organizací působících v kraji v dané oblasti
Spolupráce s nevládními a neziskovými organizacemi trvá a je nadále prohlubována.
Pracovní skupina styčného důstojníka pro menšiny je v kontaktu s následujícími
organizacemi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE)
Organizace pro pomoc uprchlíkům České Budějovice
Centrum na podporu cizinců České Budějovice
Mezinárodní organizace pro migraci, Praha (IOM)
Městská charita České Budějovice, nízkoprahové zařízení V.I.P
Salesiánské středisko mládeže v Českých Budějovicích
Diecézní charita České Budějovice
Komunitní centrum Romů o.p.s. – KoCeRo, Český Krumlov
Občanské sdružení Naděje o.s., Písek
Romské občanské sdružení Amaro lačhipen (Naše dobro) v Milevsku
Občanské romské sdružení Lungo Drom, o.s. v Prachaticích

Nadále působí v obci Větřní, okr. Český Krumlov Agentura pro sociální začleňování
v romských lokalitách. Situace se od předchozího čtvrtletí výrazně nezměnila. V souvislosti
s působením Agentury došlo k instalaci čtyř kamer, které monitorují ulici Rožmberská
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(sociálně vyloučená lokalita). Dále bylo Obecním úřadem Větřní vyhlášeno výběrové řízení na
pozici terénního pracovníka v dané lokalitě. Jednání lokálního partnerství se zúčastní vedoucí
oddělení npor. Mgr. Bc. Vladimír Dvořák.
Spolupráce pokračuje se všemi subjekty, se kterými byly navázány kontakty, jedná se
zejména o romské koordinátory a pracovníky OSPOD obecních, městských úřadů, Magistrátu
města České Budějovice a Krajského úřadu Jčk. Styčný důstojník se aktivně podílel na
procesu přípravy Plánu rozvoje sociálních služeb pro území Českokrumlovska, který byl
koncem června úspěšně zakončen. Aktivně se do komunitního plánování sociálních služeb
v ORP Milevsko rovněž zapojil člen pracovní skupiny prap. Jindřich Mašek.
Ve městě Strakonice bylo s představiteli romské menšiny vyvoláno jednání se
starostou města s cílem získat od města volné prostory, které by byly využívány jako
klubovna pro romské děti a mladistvé, se záměrem je doučovat a připravovat jim různé
volnočasové aktivity. Do současné doby nebyly žádné prostory přiděleny, neboť nebyl
předložen doklad o registraci sdružení.
Po shrnutí splněných úkolů lze konstatovat, že spolupráce se zúčastněnými subjekty
státní správy a samosprávy, nevládních organizací, občanských sdružení a dalších složek vede
k výměně informací, které identifikují konkrétní problém. Následně je zajištěno optimální
řešení konkrétních požadavků, což je hlavním cílem spolupráce.
Oblast vzdělávání příslušníků Policie ČR v oblasti práce s menšinami
Vzdělávání členů pracovní skupiny styčného důstojníka ve 4. čtvrtletí 2012 probíhalo
v rámci setkání pracovní skupiny, které proběhlo dne 28. listopadu 2012. Program byl
zaměřen na prohlubování znalostí v menšinové problematice a specializované policejní práce
a zhodnocení dosavadní činnosti za čtvrté čtvrtletí roku 2012. Setkání se účastnil romský a
protidrogový koordinátor Magistrátu města České Budějovice Mgr. David Kostohryz a Mgr.
Hana Augustinová, která zhodnotila problematiku menšin z pohledu pracovníka Krajského
úřadu Jihočeského kraje pověřeného agendou národnostních menšin v rámci regionu jižních
Čech. Vzdělávání členů pracovní skupiny styčného probíhalo v rámci všech setkání v průběhu
roku 2012.
Styčná důstojnice a členové pracovní skupiny se během 4. čtvrtletí roku 2012
zúčastnili kromě celorepublikových vzdělávacích akcí dále níže uvedených seminářů:
• Mezinárodní konference „Žijeme tu společně: Příklady úspěšné praxe v sociálně
vyloučených lokalitách“ (ve dnech 3. – 4. října 2012 v Sokolově)
• „Sociokulturní zvláštnosti při profilování osob“ (9. – 12. října 2012, Holešov).
Dále byla během roku 2012 problematika menšin zahrnuta do zdokonalovacího
školícího kurzu v ŠPS Lišov, kterého se účastní policisté pořádkové policie v rámci KŘP Jčk.
Přednáška zaměřena na základní znalosti a podvědomí soužití v multikulturní společnosti, na
etnické profilování a na specifika zejména vietnamské a romské menšiny. Celkem bylo za rok
2012 proškoleno 684 policistů pořádkové služby.
Prevence
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Dle požadavků Policie ČR, orgánů státní správy a samosprávy byla zajišťována
odborná školení a semináře zaměřené na problematiku menšin, což bylo plněno průběžně
dle potřeb, a to vlastními i externími lektory zejména ve ŠPS Lišov (viz výše v kapitole
Vzdělávání členů pracovní skupiny styčného důstojníka a příslušníků Policie ČR a předchozích
zprávách o činnosti).
V průběhu roku 2012 navštívili pracovníci PIO KŘP ZŠ O. Nedbala, ZŠ. Bezdrevská, ZŠ
Nerudova, ZŠ Pohůrecká, ZŠ Hrdějovice, ZŠ Lišov, ZŠ Matice Školské. Témata besed se odvíjejí
od požadavků školských zařízení, nejčastěji se jedná o témata prevence v dopravě, šikana a
kyberšikana, domácí násilí, trestní odpovědnost, nebezpečí požívání alkoholu a drog.
Do Krajského kontaktního a informačního centra pravidelně docházejí děti ze
Speciální školy Štítného, Střediska výchovné péče Dukelská, Dětského diagnostického ústavu
Homole.
V rámci projektu realizovaného ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje,
zaměřeného na trestnou činnost páchanou na seniorech, navštívila členka pracovní skupiny
klub seniorů v Lišově, klub seniorů v Hluboké nad Vltavou a ve Zlivi. V letošním roce bude
projekt nadále pokračovat.
V reakci na situaci, která vznikla v letošním roce ve Vimperku, okr. Prachatice, díky
článkům zveřejněným v místních tištěných médiích, které se týkaly problematického soužití
tamních občanů se sociálně znevýhodněnými občany, byl městu navržen preventivní
projekt Asistent prevence kriminality. Financování projektu by bylo možné, pokud si město
Vimperk podá projektovou žádost do Městského programu prevence kriminality. V realizaci
by měl spolupracovat manažer prevence kriminality z Krajského úřadu Jihočeského kraje a
koordinátor prevence za KŘPJč kraje.
Dne 19. listopadu 2012 byla ve spolupráci s pracovníky Salesiánského střediska
realizována beseda za účasti styčné důstojnice pro menšiny a členů pracovní skupiny na
téma „Násilí a šikana“, a to pro mladistvé ve věku 15 – 20 let.
Rovněž došlo ke společnému jednání a konzultaci členky pracovní skupiny pro
menšiny s pracovnicí Diecézní charity České Budějovice Dany Bedlánové, s cílem poskytnout
pomoc při řešení problematiky domácího násilí páchaného na moldavské státní příslušnici.
Policisté OCP se účastní jazykových zkoušek cizinců, při kterých se ověřuje jejich
totožnost, legálnost pobytu a pravost předkládaných dokladů.
Řízení a organizace pracovní skupiny
Činnost na úseku menšin byla upravena účinností ZP PP č. 32/2010, o činnosti na
úseku menšin, kterým byl zajištěn jednotný postup Policie ČR při plnění úkolů na úseku
menšin, který nebyl do uvedené doby zvlášť stanoven.
V souvislosti s tím byl dne 23. ledna 2012 vydán rozkaz ředitele Krajského ředitelství
policie Jihočeského kraje č. 22, kterým byl jmenován styčný důstojník pro menšiny a zřízena
pracovní skupina pro menšiny k plnění úkolů policie na úseku menšin v působnosti Krajského
ředitelství policie Jihočeského kraje. V pracovní skupině tímto rozkazem došlo k personálním
změnám, kdy byli do pracovní skupiny nově zařazeni policisté z OOP Strakonice, Kaplice a
Volary. Během celého roku 2012 nedošlo v pracovní skupině k žádným změnám. Pracovní
skupina styčného důstojníka KŘP Jčk pracovala v uvedeném časovém období dle schváleného
Plánu činnosti pracovní skupiny styčného důstojníka KŘP Jčk pro rok 2012.
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Členové pracovní skupiny zpracovávají terénní zprávy, které jsou předávány
styčnému důstojníkovi a hodnoceny na jednotlivých setkáních. Za 4. čtvrtletí, respektive za
rok 2012 byla zpracována zpráva o činnosti pracovní skupiny styčného důstojníka pro
menšiny KŘP Jčk a byla zaslána na ÚSKPV PP a OBP MV ČR.
Lze shrnout, že cíl vytvářet podmínky pro realizaci Strategie se záměrem stabilizovat a
rozvíjet styčného důstojníka a pracovní skupinu, byl ve 4. čtvrtletí 2012 splněn.
Na závěr lze konstatovat, že pracovní skupina styčného důstojníka pracovala ve 4.
čtvrtletí 2012 dle stanoveného plánu činnosti a úkoly byly plněny bezezbytku a v rámci
časového harmonogramu. S přihlédnutím ke shora uvedeným skutečnostem bude nadále
pokračováno v započatém trendu činnosti styčného důstojníka a jeho pracovní skupiny
včetně způsobu plnění úkolů vyplývajících z plánu činnosti a závazného pokynu policejního
prezidenta č. 32/2010.

4. Jihomoravský kraj
Sociálně vyloučené lokality a lokality se zvýšeným výskytem cizinců a příslušníků
národnostních menšin na území kraje
V Jihomoravském kraji se až na výjimky nevyskytují lokality, naplňující znaky
prostorové dimenze vyloučení. Jedná se spíše o menší lokality, které jsou prakticky po celém
území kraje a kde je zvýšená koncentrace sociálně vyloučených osob (charakterizovaných
nízkou kvalitou bydlení, chudobou, nedostatečnými hygienickými podmínkami,
nezaměstnaností, sociálně patologickými jevy apod.), ale zároveň zde bydlí i občané
z majority a je zde dosažitelnost určité občanské vybavenosti.
Lokality s vyšší koncentrací sociálně vyloučených osob ve městě Brno se nacházejí
v oblasti kolem ulic Cejl, Bratislavská, Francouzská a dále lokalita Husovic, zejména ulice
Vranovská a Dukelská třída. V současné době dochází k tomu, že je snaha o revitalizaci této
lokality, kdy jsou domy vyklizeny a kompletně opravovány, což s sebou nese i změnu osob,
které opravený objekt využívají. V denní době se pak obyvatelé této vyloučené lokality ve
větším množství přesunují do centra města. Dalšími problémovými místy mohou být
ubytovny, nyní zejména ubytovna na ul. Jarní v Maloměřicích, kdy však jde spíše o sociální
problém.
Dle údajů Agentury pro sociální začleňování se počet sociálně vyloučených osob či
osob v riziku sociálního vyloučení v Brně pohybuje kolem 9 000 osob. Z toho je sociálně
vyloučených „Romů“ kolem 7 000 (http://www.socialni-zaclenovani.cz/brno/o-lokalite).
V těchto místech bývá většinou zvýšený nápad drobné majetkové trestné činnosti,
v Brně můžeme pozorovat i zvýšený nápad pouliční násilné trestné činnosti.
Dalším městem s početnějším výskytem sociálně vyloučených osob je město Břeclav.
Početnější bezproblémová romská menšina dále žije na Hodonínsku v obci Lužice, kde
dochází ke spolupráci s OOP Hodonín.
Početnější mongolská komunita je pak přítomna v Blansku.
Bezpečnostní problémy:
17

Ze strany majority je koncentrace sociálně vyloučených osob negativně vnímána co
do pocitu bezpečí, občané vyžadují přítomnost policistů a jejich zásah v případě zvýšené
hlučnosti osob apod.
Projevy rasové nenávisti nejsou v lokalitě zjištěny, jde spíše o problémy mezi
jednotlivými skupinami.
Po uměle vyvolaném problému s „napadením ukrajinského chlapce“ v dubnu 2012 se
v Břeclavi nevyskytly žádné problémy ve smyslu napadení z rasových pohnutek, protiprávní
jednání je především majetkového charakteru – drobné krádeže, vloupání do objektů,
krádeže kovů. Dále policie vyjíždí k rušení nočního klidu, případům vzájemného napadání
sociálně vyloučených apod.
Ve 2. pol. r. 2012 na teritoriu KŘP Jmk nebyla zaznamenána žádná mimořádná
událost ve vztahu k menšinám, situace je na tomto teritoriu stabilizovaná, a to jak v městě
Brně, tak i v Břeclavi a Hodoníně, kde je také minorita početněji zastoupena. Kriminalita
páchaná zástupci menšin nijak nevybočuje z obvyklých měřítek. Bezproblémová situace je i
v Blansku, kde jsou zastoupeny jiné národnostní menšiny než romské (Mongolové).
V Břeclavi byl 26. 11. 2012 zprovozněn kamerový systém v problémové lokalitě ul.
Riegrova.
Součinnost nevládního sektoru:
Organizace zabývající se problematikou integrace: Muzeum romské kultury; Sdružení
Romů na Moravě; Ratolest Brno; Teen Challenge; Romodrom; DROM, romské středisko; o. s.
Petrov; IQ Roma servis; Centrum pro inkluzivní vzdělávání.
P ČR v Brně spolupracuje především s organizací DROM, romské středisko. V rámci
DROMu se dostavuje na měsíční schůzky styčná důstojnice pro menšiny a zástupci OOP Brnosever. Těchto pravidelných setkání se účastní i zástupci OSPOD, škol a dalších neziskových
organizací, kdy jednotlivé problémy jsou komunikovány na tomto jednání. PČR spolupracuje
zejména s OSPOD, kdy jde zejména o řešení konkrétních problémů. Obecně pak policie
spolupracuje zejména při zajišťování chovanců a jejich navracení zpět do příslušných zařízení.
Spolupráce se školami je pak zejména v oblasti různých přednášek, které jsou přizpůsobeny
věku dětí a dále opět řešení konkrétních kauz. V rámci ÚMČ Brno – sever probíhají
pravidelné schůzky, kdy jsou opět řešeny konkrétní problémy.
V Břeclavi je pravidelně 2x ročně na jaře a na podzim organizována schůzka Policie ČR
se zástupci ZŠ v Břeclavi – rozebírají se problémy nejen menšin – krádeže, šikana, drogy,
záškoláctví atp., účastní se i zástupci IQ Roma servis Břeclav. Dle potřeby se spolupracuje
s OSPOD Břeclav a vedením města při výskytu páchání protiprávního jednání nezletilců.
Vzdělávání příslušníků PČR:
Vyjma celorepublikových vzdělávacích akcí se policisté Jihomoravského kraje účastnili
v rámci pravidelného jednání pracovní skupiny pro menšiny např. přednášky styčné
důstojnice z KŘP Zlínského kraje – Domácí násilí a minority, besedy s knězem římskokatolické
církve, který se věnuje romské komunitě apod.
Aktivity pracovní skupiny ve vztahu k minoritní mládeži:
18

Členové pracovní skupiny působí ve výchovných komisích spolu se zástupci vedení
škol (s převahou žáků menšinového původu), spolupráce s OSPOD, jednání o možné
spolupráci s volnočasovým střediskem "Dětský dům Zábrdovice", jednání o možné
spolupráci, zvláště co se týká prevence - přednášky, společné aktivity, zjišťování zájmu.
Další aktivity pracovní skupiny:
Členové se účastní jednání Magistrátu města Brna – Skupina pro integraci cizinců ve
městě Brně, spolupráce s analytickým týmem ředitele Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje, který se zabývá hrozbami a riziky v oblasti legální a nelegální migrace
(pravidelně 1x měsíčně).

5. Královéhradecký kraj

Kvalifikovaný odhad počtu a struktury menšinových komunit včetně srovnání s předchozím
obdobím
Romská menšina
Rok 2011 (převzato ze zprávy o stavu romské menšiny v kraji KÚ Královéhradeckého kraje)
Královéhradecko 2853
Jičínsko 280
Náchodsko 3950
Rychnovsko 540
Trutnovsko 870
Rok 2012 (hrubý odhad)
Královéhradecko 1250 - 1350
Jičínsko 500 – 600
Náchodsko 5000
Rychnovsko 550
Trutnovsko 900
Cizinci
Vyšší koncentrace cizinců v rámci Královéhradeckého kraje je přítomna v Kostelci
nad Orlicí. Nachází se zde pobytové středisko pro žadatele o mezinárodní ochranu, kde je
hlášeno cca 350 cizích státních příslušníků. Fyzicky jich zde však pobývá přibližně polovina.
Nejčastěji se jedná o občany UKR, RUS, TUR a SYR. Vzhledem ke specifickému pobytovému
postavení žadatelů a jejich pravidelné kontrole ze strany policie jsou případná bezpečnostní
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rizika minimalizována. V jiných částech kraje není lokalita, kde by se ve větší míře
soustřeďovali cizinci.
Nejsou evidovány případy nenávistných projevů, jejichž subjektem by byla některá z
výše zmíněných skupin.
Sociálně vyloučené lokality
Jako sociálně vyloučenou lokalitu lze označit dům v Českém Meziříčí, který se
nachází na okraji města, obývaný romskou menšinou (cca 80 osob), dále část města Jaroměř
– Josefov (cca 800 – 900 sociálně vyloučených osob). V těchto místech je rozšířená
majetková trestná činnost, problémy s požíváním alkoholu a drog, gamblerství a zadluženost.
Preventivní aktivity policie v oblasti menšin včetně spolupráce s orgány státní správy a
samosprávy a s nevládními organizacemi zabývajícími se problematikou menšin
•
•
•
•
•

Pravidelné řešení různých problémů v dané situaci s občany v místě jejich bydliště.
Pravidelná spolupráce s orgány státní správy a samosprávy.
Beseda v Novém Bydžově s rodiči, u jejichž dětí byly registrovány výchovné problémy
nebo pocházely z málo podnětného rodinného prostředí.
Multidisciplinární jednání se zástupci státních i nestátních organizací,
Jednání na MM HK se zástupci městské policie, MM, nevládní organizace Romodrom
a charity ohledně řešení údajných útoků na romskou rodinu.

Informace o plánovaných preventivních aktivitách policie v oblasti menšin
Od 1. 1. 2013 jsou v Královéhradeckém kraji zrušena místa preventistů, proto nejsou
plánovány žádné preventivní aktivity. Tiskoví mluvčí se budou zabývat pouze situační
prevencí.
Příklad dobré praxe
Řešení problematiky soužití romských rodin v obci Úpice prostřednictvím člena
pracovní skupiny pro menšiny. Okamžitý zásah policie při hlášeném hrozícím konfliktu mezi
trutnovskými a úpickými rodinami a následný osobní kontakt s aktéry konfliktu. Zamezení
eskalace situace.

6. Liberecký kraj
Život sociálně slabých občanů zdržujících se ve vyloučených lokalitách nebo
lokalitách nesoucích některé znaky vyloučených lokalit v Libereckém kraji se ve 2. pol. roku
2012 výrazně nezměnil oproti předchozímu období. Ve vyhodnocovaném období nebyly
zaznamenány nové bezpečnostní problémy, rizika či nenávistné projevy spojené s výskytem
cizinců a příslušníků národnostních menšin na území Libereckého kraje.
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Sociálně vyloučené lokality a lokality se zvýšeným výskytem cizinců a příslušníků
národnostních menšin
působnost územního odboru Liberec
• Liberec město část Vesec, staré bytové domy v okolí bývalého podniku Kolora,
ubytovna bývalého podniku Kolora a ubytovna Rosa ul.Sportovní,
• Liberec město část Pavlovice, bytový dům Třída Generála Svobody,
• Liberec město část Vápenka, bytové domy ulice Vojanova,
• Liberec, Chrastava část Machnín, bytové domy ulice Rynoltická,
• Liberec, Hrádek nad Nisou, činžovní domy část Dolní Suchá,
• Liberec, Frýdlant část Bulovka, rodinné domy a další objekty (bytovky, bývalý statek,
atd.) vysoká koncentrace sociálně slabých včetně Romů,
• Liberec, Nové město pod Smrkem, činžovní a panelové domy s vysokou koncentrací
sociálně slabých včetně Romů,
působnost územního odboru Jablonec nad Nisou
• Jablonec nad Nisou část Zelené údolí, bytové domy ulice Liberecká, stěhují se do
panelových domů ul. Na Vršku
• Jablonec nad Nisou, bytový dům ulice za Plynárnou,
• Jablonec nad Nisou část Mšeno, bytový dům ul. Janovská čp. 43,
• Jablonec nad Nisou, Tanvald, bytové domy u autobusového nádraží, Krkonošská ul,
• Dolní Smržovka ul. Hlavní vysoká koncentrace sociálně slabých občanů včetně Romů
v sousedních obcích Smržovka, Desná, Velké Hamry - Mezivodí,
• Jablonec nad Nisou, Železný Brod, vysoká koncentrace sociálně slabých včetně Romů,
• Janov, penzion U čerta
působnost územního odboru Česká Lípa
• Česká Lípa, část Dubice, ubytovny v ulici Svojsíkova cesta čp. 3018, a ul. Dubická čp.
934, 935, 936, 937, 1354 a 1355 tzv. „Parlament“, ubytovna bývalých mlékáren ul.
Česká čp. 2724,
• Česká Lípa, ubytovna ul. Mikanova č.p. 3005 tzv. „Mikanovka“ (cizinci),
• Česká Lípa, Mimoň část Ralsko, Použnice - bytovky v bývalém vojenském prostoru,
vysoká koncentrace sociálně slabých včetně Romů,
• Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, bytovky bývalých zaměstnanců z uranového průmyslu,
vysoká koncentrace sociálně slabých včetně Romů,
• Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, část Náhlov, vyloučená lokalita, kde většinou bydlících
jsou Romové,
• Česká Lípa, Nový Bor, ubytovna v Nádražní ulici,
působnost územního odboru Semily
• Semily, centrum města, byty (věžáky) u autobusového nádraží, vysoká koncentrace
sociálně slabých včetně Romů,
• Semily, centrum města, ubytovny Nádražní č.p. 359 a 575
• Semily, Harrachov, ubytovna Gama pro sociálně slabé.
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Bezpečnostní problémy a rizika:
Ve sledovaném období nebyly policisty KŘP Libereckého kraje ani policisty
zařazenými v pracovní skupině KŘP Libereckého kraje pro menšiny zaznamenány nové
bezpečnostní problémy, rizika či nenávistné projevy spojené s výskytem cizinců a
příslušníků menšin na území kraje.
Na území Libereckého kraje pracují následující neziskové organizace, které se zabývají byť
částečně problematikou národnostních a etnických menšin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Člověk v Tísní, o.p.s., Liberec V – Kristiánov, Jablonecká 8/13,
Diakonie ČCE - středisko Jablonec nad Nisou,
Farní charita Česká Lípa, Česká Lípa, Hrnčířská 721/44,
Intervenční centrum Liberec, Liberec XXX – Vratislavice, Tanvaldská 269,
Maják, o.p.s. , Liberec XIV – Ruprechtice, Konopná 776,
Most k naději, o.s., Liberec I – Staré město, Rumunská 5/a,
Naděje, o.s., Liberec II – Nové město, Valdštejnská 259/19,
Romodrom, o.s., Liberec III – Jeřáb, 1. máje 97/25,
Oblastní charita Most – církevní organizace, pobočka Smržovka, Hlavní 1309,
Romský život, o.s., Liberec V – Kristiánov, Lomená 401,
Roma Tanvald o.s., Tanvald, část Šumburk nad Desnou, Krkonošská 339.
Nejaktivnější spolupráce ze strany P ČR je s Farní charitou Česká Lípa a církevní
organizací Oblastní charita Most, se kterými bylo ve 4. čtvrtletí roku 2012 realizováno několik
preventivních a vzdělávacích akcí zejména pro romskou mládež a mládež z vyloučených
lokalit.
Vzdělávání
Kromě celorepublikových vzdělávacích akcí organizovaných OBP MV proběhly v rámci
Libereckého kraje následující semináře:
•
•

ve spolupráci s pracovníky PIS byly ve II. pol. r. 2012 realizovány preventivní aktivity
formou přednáškové činnosti, které byly na základě požadavků ředitelů základních,
specielních a praktických škol, středních škol a učilišť,
v Semilech se pracovník skupiny pro menšiny KŘP Libereckého kraje zúčastnil jednání
skupiny Prevence patologických jevů mezi dětmi a mládeží, kde se podílel na
vyhodnocení její činnosti za rok 2012 a na tvorbě plánu akcí skupiny na rok 2013, na
jehož plnění se bude Policie České republiky nadále podílet.

Vyhodnocení plánu činnosti
Aktivity pracovní skupiny stanovené Plánem činnosti byly během 2. pol. r. 2012
splněny (mapování a monitorování menšinových komunit a ohnisek napětí v komunitách,
odhalovat a podílet se na řešení případů latentní kriminality, aktivně pracovat v oblasti
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preventivních aktivit zaměřených do vyloučených lokalit a oblastí s vysokou koncentrací
menšinových skupin, realizovat edukační a poradenskou činnost v rámci primární prevence,
provádět přednášky a besedy ve spolupráci s Odborem školství Krajského úřadu
Libereckého kraje a neziskovými organizacemi, medializovat preventivní opatření a
preventivní aktivity Policie České republiky v souvislosti s menšinami, prohlubovat osobní
kontakty s kompetentními pracovníky Krajského úřadu Libereckého kraje, magistrátů, obcí a
neziskových organizací, kteří vykonávají svou činnost v oblasti menšin na území Libereckého
kraje. Projednat možnou participaci Policie České republiky v programech a projektech pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením. Průběžné seznamování a vzdělávání členů pracovní
skupiny s materiály souvisejícími s problematikou menšin a sociálně vyloučených lokalit a
komunit, účast na edukačních seminářích a konferencích pořádaných Ministerstvem vnitra
ČR, Policejním prezidiem ČR, krajskými úřady a dalšími subjekty, včetně neziskových
organizací, které se problematice menšin věnují. Vždy jednou za čtvrtletí (nebo dle
vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace) uskutečnit jednání pracovní skupiny pro
menšiny, průběžně vyhodnocovat plnění úkolů stanovených plánem činnosti na rok 2012 a
uskutečnit jednání i za účasti zástupců minoritní společnosti.

7. Moravskoslezský kraj
Kvalifikovaný odhad počtu a struktury menšinových komunit včetně srovnání s předchozím
obdobím
Na základě analýzy informací získaných z dostupných externích zdrojů lze
konstatovat, že na teritoriu územního obvodu krajského ředitelství jsou popisovány pouze
sociálně vyloučené romské lokality, jejichž přehled je uváděn v publikaci „Analýza sociálně
vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“ vydané
společností s r. o. Gabal anylysis & consulting, Praha, srpen 2006, dále od r. 2006 na
stránkách internetu Ministerstva práce a sociálních věcí, resp. Evropských strukturálních
fondů v České republice http://www.esfcr.cz/mapa/int_mors.html a stránkách pracovních a
poradních orgánů vlády České republiky – konkrétně Agentury pro sociální začleňování
v romských lokalitách (dále jen „Agentura“) dostupné na http://www.socialni-zaclenovani.cz.
Jiné, resp. další menšinové komunity podle pokynu1 nebyly na teritoriu územního
obvodu krajského ředitelství ve smyslu činnosti na úseku menšin zjištěny.
Kvalifikovaný odhad počtu a struktury sociálně vyloučených lokalit a jejich stručná
charakteristika včetně zaznamenaných sociálně patologických jevů
Ve výše uvedených zdrojích je prezentováno 28 sociálně vyloučených romských
lokalit a orientační odhad celkového počtu romských obyvatel 10.000 – 15.000.2
Podrobnější popis sociálně vyloučených romských lokalit na Ostravsku, včetně
orientačního odhadu počtu obyvatel je od r. 2010 prezentován v publikaci „Popis sociálně
vyloučených romských lokalit v regionu Ostravska“, kterou vydala Agentura. Zhotovitel
1
2

Čl. 1 písm. a) závazného pokynu policejního prezidenta č. 32/2010 o činnosti na úseku menšin.
Zdroj: http://www.esfcr.cz/mapa/int_mors.html část 5.7 Moravskoslezský kraj, ze dne 4.1.2013
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publikace Radim Kvasnička uvádí, cituji: „Zpráva Popis sociálně vyloučených romských lokalit
v regionu Ostravska vznikala od poloviny listopadu 2009 do poloviny ledna 2010 na základě
objednávky Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Zpráva se zaměřuje
zejména na prostorově a sociálně vyloučené oblasti ostravského regionu a místa s vysokou
koncentrací romského obyvatelstva. Ne ve všech případech se jedná o geograficky vyčleněné
městské nebo venkovské části, čtvrti, ulice či domy se sníženou kvalitou bydlení. Do zprávy
bylo zahrnuto i několik objektů a ubytoven, které jsou sice včleněné do okolní rezidenční
zástavby, a kvalita bydlení zde není neuspokojivá, přesto obyvatelé postrádají právní
ujednání garantující jistotu dlouhodobého a perspektivního užívání.
Při popisu vyloučených romských lokalit byly využity jednak dostupné analýzy a dílčí
zprávy, ale především informace romských poradců, koordinátorů a dalších expertů, kteří se
touto problematikou v daných městech zabývají. Z písemných zdrojů to byla zejména známá
Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v
této oblasti, která se však na mnohých místech odlišuje od nynější aktuální situace, dále pak
Mapa lokality s akcentem na problematiku občanů ohrožených sociální exkluzí, Sociální mapy
lokality Liščina, Zárubek, Hrušov, Sociálně demografická analýza Slezské Ostravy, Popis
situace bydlení ve vybraných lokalitách Ostravy ohrožených sociální exkluzí, Zpráva z
mapování romského etnika na základě řízených rozhovorů mezi obyvateli Havířov-Šumbark a
několika dalších interních materiálů uvedených mezi použitými zdroji. Na základě písemných
podkladů a dostupných informací jednotlivých expertů byla pak jednotlivá místa navštívena a
bylo provedeno několik doplňujících rozhovorů s obyvateli dané lokality. Nezřídka tvořil
průvodce lokalitou přímo expert (zpravidla terénní pracovník), který do mapované oblasti
pravidelně dochází. Zpráva popisuje vyloučené romské lokality v Ostravě, Karviné, Orlové a
Havířově. Nejedná se o komplexní výčet vyloučených lokalit v regionu Ostravska, přesto
zahrnuje ty „známější“, které jsou jednotlivými experty považovány za zvlášť tíživé.3“
Jelikož z výše uvedené publikace vychází další interpreti problematiky sociálního
vyloučení, zejména z Agentury, je vhodné uvést i další vymezení zhotovitele publikace, cituji:
„V regionu Ostravska, obdobně jako i v jiných regionech České republiky, existují lokality či
objekty ztrácející své původní rezidenční využití. Mnoho takových míst, často situovaných v
prostorově vyloučených částech obcí, je obydleno příslušníky romského etnika. Především
tato místa jsou zahrnuta do následujícího výčtu lokalit. Ne všechny lokality lze na základě
prostorové segregace, občanské obslužnosti či technického stavu domů považovat přímo za
lokality vyloučené. Přesto výčet zařazených lokalit spojuje vysoká koncentrace osob se
ztíženým přístupem ke vzdělání, stabilnímu zaměstnání a dlouhodobě odkázaných na
systém sociálních dávek. Osob s vysokým rizikem sociální exkluze.“
Výčet konkrétních sociálně vyloučených romských lokalit a orientační odhad osob,
kteří se v lokalitě zdržují je proveden následovně:
OSTRAVA
Sociálně vyloučené romské lokality v Ostravě:
Hrušov (Slezská Ostrava) - byty jsou ve vlastnictví obce, v lokalitě žije cca 310 osob.

3

in: Popis sociálně vyloučených romských lokalit v regionu Ostravska, Zadavatel: Agentura pro sociální
začleňování v romských lokalitách, Zhotovitel: Radim Kvasnička, Ostrava 2010 – část I. Úvod, str. 4.
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Liščina (Slezská Ostrava) – byty jsou ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., jeden dům vlastní obec, v
lokalitě žije cca 300 osob (280 v bytech RPG, 20 v bytech obce).
Zárubek (Slezská Ostrava) – byty jsou ve vlastnictví Trimex Reality, a.s. (dva domy jsou ve
vlastnictví obce), v lokalitě žije cca 165 osob.
Osada míru-Kunčičky (Slezská Ostrava) - byty jsou ve vlastnictví RPG Byty s.r.o., v lokalitě žije
cca 700 osob.
Zadní Přívoz (Moravská Ostrava a Přívoz) - byty jsou ve vlastnictví Toba Trade s.r.o. (1 dům
vlastní obec), v lokalitě žije cca 350 osob.
Přední Přívoz (Moravská Ostrava a Přívoz) - byty jsou ve vlastnictví obce a malých vlastníků, v
lokalitě žije cca 850 osob.
ul. Sirotčí a Jeremenková osada (Ostrava-Vítkovice) – byty jsou ve vlastnictví obce (3 domy
vlastní RPG Byty, s.r.o.), v lokalitě žije cca 700 osob.
ul. Erbenová (3 domy obce - 16 bytů), ul. Nerudová (1 dům obce – 6 bytů; 1 dům RPG –7
bytů), ul. Tavičská (1 dům obce - 16 bytů), ul. Štramberská (1 dům obce – 13 bytů)(OstravaVítkovice) – byty jsou ve vlastnictví obce (1 dům vlastní RPG Byty,s.r.o), celkově v jednotlivých
domech žije cca 270 osob.
ul. Železná (Mariánské Hory) - jeden dům ve vlastnictví obce, v lokalitě žije cca 120 osob.
osada Bedřiška (Mariánské Hory) - byty ve vlastnictví obce, v lokalitě žije cca 170 osob.
Trnkovecká (Radvanice a Bartovice) – byty ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., v lokalitě žije cca
410 osob.
Pátova (Radvanice a Bartovice) – byty ve vlastnictví obce, v pronájmu o.s. Centrom, v lokalitě
žije cca 80 osob.
Lipina (Radvanice a Bartovice) - byty ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., v lokalitě žije cca 400
osob.
ul. Dělnická (Ostrava-Poruba) – byty ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., v lokalitě žije cca 750
osob.
Ubytovny a hotelové domy:
Metalurg, Vítek, Hlubina (Ostrava-Jih)
Sadová (Moravská Ostrava a Přívoz)
U Bundy (Slezská Ostrava)
Ubytovna Cihelní (Moravská Ostrava a Přívoz)
Zaniklé sociálně vyloučené romské lokality:
Hotelový dům Vista (V Gabalově zprávě - v interaktivní mapě Ostravy lokalita označena pod
písmenem I).
HAVÍŘOV
Sociálně vyloučené romské lokality v Havířově:
Šumbark (Havířov – Šumbark) - městské sídliště staršího typu, vlastníkem bytového fondu
RPG Byty, s.r.o., v lokalitě žije cca 1200 obyvatel romského etnika.
Nový Svět (Havířov - Prostřední Suchá) – pět jednopatrových domů ve vlastnictví RPG Byty,
s.r.o., v lokalitě žije cca 100 osob.

25

Dělnická, Hornická a Kapitána Jasioka (Havířov – Prostřední Suchá) – dvouposchoďové
činžovní domy ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., včleněné do rezidenční zástavby, v lokalitě žije
cca 250 obyvatel romského etnika.
HORNÍ SUCHÁ
Sociálně vyloučené romské lokality v Horní Suché:
ul. Důlní (Horní Suchá) - dva jednopatrové domy ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., v lokalitě žije
cca 25 obyvatel romského etnika.
Zaniklé sociálně vyloučené romské lokality:
ul. Na Kempe, Kurkovec, ul. U Vlečky (Horní Suchá) – část domů v lokalitě zbourána,
obyvatelé se přestěhovali do Havířova-Šumbarku a Prostřední Suché.
KARVINÁ
Sociálně vyloučené romské lokality v Karviné:
Nové Město (Karviná-Nové Město) – městská čtvrť se zástavbou třípatrových cihlových domů
ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o. a obce, v lokalitě žije cca 1 500 osob.
Vagonka - ulice Rudé armády (Karviná-Hranice) - okrajová část města se zástavbou
patrových rodinných domků ve vlastnictví obce, v lokalitě žije cca 100 osob.
Ubytovna Průkopník (Karviná-Doly) – ubytovna vyčleněná z rezidenční zástavby ve vlastnictví
RPG byty s.r.o., v lokalitě žije cca 200 osob.
Zaniklé sociálně vyloučené romské lokality:
Sovinecká (Karviná-Doly) - dva dvoupodlažní domy v majetku obce tzv. holobyty byly zrušeny,
obyvatelé se přestěhovali do okolních ubytoven a do bytů RPG byty s.r.o .
Sociálně vyloučené romské lokality v Petrovicích u Karviné:
Ubytovna U Krutkého (Petrovice u Karviné) – ubytovna přímo propojená s restaurací,
vlastníkem Mikuláš Lukáč, v současné době je zde ubytováno 9 rodin, cca 54 osob.
Hotelový dům Petrovice (Petrovice u Karviné) – ubytovací komplex na hranicích mezi
Karvinou a Petrovicemi u Karviné, provozovatel je HDP GROUP s.r.o., v zařízení je dlouhodobě
ubytováno cca 60 obyvatel romského etnika.
ORLOVÁ
Sociálně vyloučené romské lokality v Orlové:
Slezská, Spojenců, kpt. Nálepky, Dělící (Orlová-Poruba) - dvoupodlažní cihlové domky ve
vlastnictví RPG Byty, s.r.o., v lokalitě žije cca 500 osob.
Gagarina, M. Ryšky (Orlová-Poruba) - dvoupodlažní cihlové domky ve vlastnictví RPG Byty,
s.r.o., v lokalitě žije cca 100 osob.
ul. Lipová, Závodní, Žofinská (Orlová-Poruba) – devět jednopatrových cihlových domů na
okraji města ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., v lokalitě žije cca 200 osob.
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ul. Záchranářů (Orlová-Poruba) - šest jednopatrových cihlových domů ve vlastnictví RPG Byty,
s.r.o., v lokalitě žije cca 100 osob.
Zaniklé sociálně vyloučené romské lokality:
ul. Lipová, Závodní - část domů na těchto ulicích bylo zbouráno, obyvatelé se přestěhovali
především do Havířova – Šumbarku.
Klášterní kolonie - 38 domů bylo zbouráno, cca 500 obyvatel bylo v letech 2004- 2005
postupně přestěhováno především do Orlové-Poruby a Karviné-Nového města.4
K sociálně patologickým jevům zaznamenaným v souladu s plněním činností a úkolů
podle právních předpisů5, lze uvést:
1.
NEZAMĚSTNANOST,
2.
ZADLUŽOVÁNÍ,
STĚHOVÁNÍ – fluktuace obyvatel – v lokalitě se zdržují osoby bez jakékoli
3.
odpovědnosti k místu, lokalitě, resp. obci.
Informace o uskutečněných preventivních aktivitách policie v oblasti menšin včetně
spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s nevládními organizacemi zabývajícími
se problematikou menšin,
Na základě dlouhodobé spolupráce s občanským sdružením Vzájemné soužití se
policisté krajského ředitelství zúčastnili letních dětských táborů pro děti ze sociálně
vyloučených lokalit. V rámci programu tábora byly realizovány hry a besedy se zaměřením na
vysvětlování rizik protiprávního jednání, seznamování dětí s úkoly Policie České republiky a
prezentovány ukázky činností některých služeb (služební kynologie, pořádková a dopravní
služba).
Styčný důstojník se zúčastnil jednání Pracovní skupiny pro integraci krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, která připravuje aktivity k Akčnímu plánu Strategie integrace
romské komunity na období 2011 – 2014.
Členové pracovní skupiny pro menšiny krajského ředitelství se pravidelně zúčastňují
jednání s orgány a institucemi samospráv měst, městských částí a obcí Moravskoslezského
kraje, zejména při řešení konkrétních situací na jejich teritoriu, resp. v rámci komunitního
plánování nebo činností správních komisí.
Pro pracovníky terénních programů sociální služby, které vykonává v souladu se zák.
č.108/2006 Sb. o sociálních službách o. s. Vzájemné soužití byla styčným důstojníkem
provedena přednáška a řízená následná diskuze na téma součinnosti pracovníků terénních
programů sociální služby s policejními orgány při předcházení trestné činnosti, plnění úkolů
podle trestního řádu a dalších úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti s akcentem
na oznamovací povinnost k zjištěným informacím, příp. sdělením osob k protiprávnímu

4

5

in: Popis sociálně vyloučených romských lokalit v regionu Ostravska, Zadavatel: Agentura pro sociální
začleňování v romských lokalitách, Zhotovitel: Radim Kvasnička, Ostrava 2010 – část II. Výčet sociálně
vyloučených romských lokalit v jednotlivých městech, str. 6-11.
Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, usnesení vlády České republiky č. 384/2008 ke Strategii pro
práci policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2008 až 2012 a další…
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jednání a ochranou klienta v souladu s právním předpisem.6
Informace o opatřeních přijatých policií v oblasti menšin v uplynulém období
V období 2. pololetí byla aktualizována součinnostní dohoda Magistrátu města
Ostravy s určenými subjekty nazvaná Plán postupu při řešení situace hrozící eskalace napětí
ve vyloučených lokalitách z důvodu hrozby akce s extremistickým podtextem, která upravuje
součinnost zainteresovaných subjektů včetně policistů krajského ředitelství, resp. Městského
ředitelství policie Ostrava.
Informace o plánovaných preventivních aktivitách policie v oblasti menšin
V období 1. pololetí 2013 je předpokládána realizace pouze cílených preventivních
aktivit v oblasti menšin na územním obvodu krajského ředitelství, cestou policistů
preventivně informační skupiny v součinnosti se styčným důstojníkem a se členy pracovní
skupiny pro menšiny, pouze na základě aktuálních potřeb ve smyslu předcházení specifické
trestné činnosti, vyhodnocení operativní situace a míry efektivity s ohledem na aktuální
možnosti krajského ředitelství.
Informace k medializovaným událostem souvisejícím s menšinami, příklady dobré praxe a
pozitivní prezentace policie v souvislosti s činností na úseku menšin
Na intranetové stránce krajského ředitelství7 pod názvem „Letní tábor Slunečné
2012“ s podtitulkem Romským dětem se věnovali i naši policisté je prezentován článek
k realizaci letních dětských táborů pro děti ze sociálně vyloučených romských lokalit, který
byl v modifikované podobě publikován v lokálním tisku a reportáž o v článku uvedených
aktivitách policistů vysílána v regionálním pořadu České televize Ostrava.

8. Olomoucký kraj
Kvalifikovaný odhad počtu a struktury menšinových komunit včetně srovnání s předchozím
obdobím, včetně kvalifikovaného odhadu počtu a struktury sociálně vyloučených lokalit a
jejich stručná charakteristika
Olomoucko – v rámci samotného města Olomouce nemůžeme hovořit o sociálně vyloučené
lokalitě ve smyslu prostorového vyloučení na okraji města s vysokým počtem vystěhovaných
sociálně slabých osob nebo rodin do této části města. Jedná se především o jednotlivé
panelové domy např. na ul. Přichystalova, Holická, dále Mrštíkovo náměstí, ul. Neředínská a
místní ubytovny. Policie ČR společně se strážníky Městské policie Olomouc provádí
opakované výjezdy do těchto lokalit převážně z důvodu páchání přestupků proti občanskému
soužití a veřejnému pořádku včetně rušení nočního klidu ze strany obyvatel těchto domů. Na
ubytovnách se zdržují především osoby bez zaměstnání vedené na úřadu práce, které ve
6
7

§ 100 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
http://webmanager.ks.sm/www/Clanek.aspx?ID=943
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zvýšené míře požívají alkoholické nápoje a poté se dopouští protiprávního jednání na úrovni
přestupků.
V obcích se zvýšeným počtem sociálně slabých osob, které zde žijí převážně v domech
s nevyhovujícími hygienickými podmínkami, rovněž dochází k drobným krádežím,
přestupkům proti občanskému soužití a vyhrožování vzájemně v rámci těchto osob příp. vůči
starousedlíkům. Policie zde řeší krádeže barevných kovů. Trestná činnost je převážně
majetkového charakteru.
Rizikem pro obce s menším počtem obyvatel je sestěhování osob ohrožených sociálním
vyloučením, tedy vyšší koncentrace těchto občanů s následnými problémy. Ojedinělá je
situace ve městě Šternberk, kde dochází na veřejnosti k opakovaným letitým útokům dvou
znepřátelených romských rodin vůči sobě navzájem, což je velmi negativně vnímáno ze
strany majority.
Přerovsko – na Přerovsku, zejména ve městě Přerově, hovoříme o sociálně vyloučených
lokalitách na ul. Kojetínská, Husova a v předchozím období na ul. Škodova, která byla
vystěhována. Poté, kdy mělo dojít z důvodu bourání domů k přestěhování obyvatel z ul.
Škodova do dvou uvedených lokalit, vzniklo zde napětí mezi samotnými obyvateli těchto
lokalit. Situace se na konci roku 2012 zklidnila. Tzv. sociálně vyloučené lokality, kdy se jedná
o rodinné příp. bytové domy, i mimo město Přerov obývají především romské rodiny a
občané bez zaměstnání včetně sociálně slabých rodin bez možnosti zakoupení bytu nebo
dlužníci na nájemném. V současné době byl zaznamenán nárůst zejména kriminality
násilného charakteru (krádeží na osobách s prvky násilí nebo loupeží) páchaných převážně
mladistvými z těchto lokalit, případně chovanci na útěku. Ti využívají lokality ke skrytým
formám pobytu u zdejších rodin a následnému protiprávnímu jednání. Problémové je rovněž
chování dětí z těchto lokalit ve škole, kde dochází z jejich strany ke konfliktům s dalšími žáky,
ale i s pedagogy nerespektováním autorit.
Prostějovsko – v tomto regionu je bezpečnostní situace v současné době nejvíce vyhrocená,
a to zejména v obcích Dobromilice, Dřevnovice, Hradčany, Nezamyslice a dalších, které
spadají do teritoria obvodního oddělení Němčice n/H a dále v obcích Studenec, Vrbátky,
Čelechovice v teritoriu obvodního oddělení Prostějov 2. Ve zmíněných obcích je zvýšený
počet romských rodin, které sem byly přestěhovány ze Vsetínska, dále z města Prostějova po
zbourání sídliště Svatá Anna a došlo také k poměrně velké migraci Romů ze Slovenska do
obcí na Prostějovsku (např. ze Staré Lubovně). Velká města tak významně narušila soužití
starousedlických romských rodin s majoritou tímto masivním přestěhováním obyvatel, kteří
nemají na obec vazby a nerespektují pravidla soužití. Sociálně slabé rodiny obývají především
menší obce, a to v rodinných domech většinou s nevyhovujícími hygienickými podmínkami,
které jsou v jejich osobním vlastnictví nebo v podnájmu od majitelů, kteří však v dané obci
nežijí. Dochází zde ke konfliktům a do současné doby také k jednomu pochodu v obci
Dřevnovice, kdy již na jaře hrozil první pochod radikálů i v obci Pěnčín a lze předpokládat
další pochody příznivců PEX i v obci Dobromilice a dalších.
Policisté řeší nejčastěji případy slovního a fyzického napadení, přestupky proti
občanskému soužití a veřejnému pořádku, včetně drobných krádeží.
Šumpersko – v loňském roce nevznikla ve městě Šumperk a blízkém okolí žádná sociálně
prostorově vyloučená lokalita na okraji města. Zástupci menšin a romského etnika jsou
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rozmístěni v rámci celého teritoria města Šumperk. V teritoriu Zábřehu na Moravě se
nacházejí dvě ubytovny, které obývají sociálně slabí občané, kdy nejčastěji řešenými případy
jsou vzájemné drobné krádeže, narušení občanského soužití mnohdy spojené s následným
ublížením na zdraví. Nejvíce osob ohrožených sociálním vyloučením žije v současnosti na
Hanušovicku, a to na ubytovně nebo v bytových domech, v menších obcích pak v rodinných
domech. Jedná se převážně o samostatně stojící objekty, obyvatelé jsou převážně romského
etnika bez zaměstnání. Nejčastěji řešené problémy jsou s narušováním občanského soužití a
krádeže. Rovněž zde vyhledávají pobyt osoby v celostátním pátrání a recidivisté majetkové i
násilné trestné činnosti. Problematika soužití mezi majoritou a převážně romskou komunitou
ve městě Hanušovice je v současnosti stabilizovaná.
Jesenicko – v předchozím roce zde docházelo zejména v obci Uhelná ke konfliktům mezi
sociálně slabými klienty o. s. Ester, zejména z řad Romů, a majoritou. Nebyl zde zvýšený
nápad trestné činnosti, ale docházelo převážně k drobným krádežím a slovním útokům ze
strany klientů Ester vůči místním občanům. Opět se zde projevilo neuvážené sestěhování
sociálně slabých rodin (zejména romských) do malé obce, kde v předchozích letech tito lidé
nežili a nejsou zde vazby na starousedlíky, koncem roku 2012 však došlo ke zklidnění napětí.
V obci Vidnava došlo k přistěhování početné romské rodiny ze Vsetínska a v obci Velká Kraš
žije ve 4-5 domech na okraji obce vyšší počet sociálně slabých rodin. V současné době
nedošlo na Jesenicku ke zvýšené migraci či zvýšení počtu osob ohrožených sociálním
vyloučením, nejsou zaznamenány žádné rasově motivované útoky příp. riziko nějakého
pochodu extremistů na Jesenicku.
Preventivní aktivity ve vztahu k menšinám
V letních měsících se pořádaly tábory pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí, kterých se tradičně zúčastnili i policisté Olomouckého krajského ředitelství v rámci
tzv. Dne s policií, kde dětem představili činnost policie a představili tuto složku nejen jako
represivní, ale také z pohledu prevence a dětského vnímání. Jednalo se o letní pobyty
organizované pobočkou Společenství Romů na Moravě Olomouc, Magistrátem města
Přerov, Městským úřadem Kojetín a o.s. ECCE HOMO Šternberk. V předchozích letech se
policisté účastnili táborů po celou dobu jejich konání jako asistenti při práci s dětmi s cílem
získání důvěry v práci policie a předcházení protiprávního jednání.
Další preventivní projekty např. ke snížení kriminality, zneužívání drog, alkoholu u
mladistvých, zvýšení právního vědomí apod. jsou v rámci našeho Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje (KŘP OLK) realizovány celoplošně mezi populaci bez ohledu na etnicitu,
ale děti ze sociálně slabých rodin se těchto preventivních aktivit účastní. Policisté
preventivně informační skupiny (PIS) však pořádají ve spolupráci s neziskovými organizacemi
a městskými úřady případně dalšími subjekty různé besedy a přednášky v jejich zařízeních
nebo nízkoprahových centrech se zaměřením na prevenci kriminality a zvyšování právního
vědomí zejména mezi dětmi a mladistvými. Cílovou skupinou těchto setkání jsou převážně
klienti nevládních neziskových organizací (NNO), většinou z řad Romů nebo dětí žijících
v sociálně vyloučených lokalitách. Policisté PIS a členové pracovní skupiny jsou i členy
pracovních komisí prevence kriminality měst a obcí.
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Město Kojetín se přihlásilo k preventivnímu projektu Ministerstva vnitra, odboru
prevence kriminality pod názvem „Úsvit“, který je cíleně zaměřen na sociálně vyloučené
lokality. Další města a obce tento preventivní projekt nevyužila.
I nadále se prevenci věnují i pracovní skupiny „Tour de dvůr“ v Přerově a pracovní skupina
při městě Hanušovice, jejichž členy jsou zástupci PČR.
Opatření Policie ČR v oblasti menšin
Policisté si uvědomují nutnost zabývat se řešením otázek souvisejících
s problematikou menšin, zejména nutnost úzké spolupráce s neziskovým sektorem.
Spolupráce v našem kraji je z romských občanských sdružení se Společenstvím Romů na
Moravě se sídlem v Olomouci. Z dalších nevládních neziskových organizací pak v rámci
Olomouckého kraje spolupracujeme opakovaně v průběhu roku s o.p.s. Člověk v tísni v rámci
jejich působnosti v kraji, Kappa Help Přerov, Ecce Homo Šternberk, Romodrom o.s. na
Prostějovsku, o.s.Jekethane na Šumpersku, Charita a Armáda spásy Přerov, sdružení
Podané ruce o.s. Olomouc, s Poradnou pro občanství a lidská práva ve Šternberku a dalšími
subjekty, kteří se touto problematikou zabývají.
Velmi úzká je rovněž spolupráce s krajskou koordinátorkou romských poradců při
Krajském úřadu v Olomouci a dochází k výměně informací týkajících se řešení aktuálních
problémů příp. společného postupu při jejich řešení.
Policisté se účastní setkání se zástupci jednotlivých mimo policejních subjektů,
společně se zabývají nejen řešením aktuálních bezpečnostních problémů v jednotlivých
lokalitách, ale zapojují se také do kulturních a společenských akcí pořádaných státní správou,
samosprávou a nevládními organizacemi zejména při dohledu nad klidným průběhem akcí
pořádaných pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit a klienty NNO.
Spolupráce je vyvíjena také při řešení eskalace napětí mezi majoritou a minoritami
v rámci jednotlivých měst a obcí na Olomoucku a také při pochodech přívrženců pravicového
extremismu.
Plánované aktivity
- pokračování v aktivní spolupráci s krajskou koordinátorkou romských poradců a nevládními
neziskovými organizacemi v rámci celého Olomouckého kraje a operativně organizovat
setkání zainteresovaných subjektů na dané problematice (PČR, MěP, státní správa a
samospráva, NNO, kraj. koordinátorka, Agentura a další)
- zajistit účast styčného důstojníka a členů pracovní skupiny na jednáních týkajících se řešení
otázek vzájemného soužití majority s minoritami v rámci celého kraje včetně zapojení do
komunitního plánování
- realizovat součinnost nejen při zajištění účasti vybraných policistů na táborech pro děti ze
sociálně slabých rodin (dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách), přičemž pořadateli
táborů jsou NNO příp. instituce veřejné správy, ale také na dalších preventivních aktivitách
- zajistit další vzdělávání policistů KŘP Ol. kraje v problematice menšin s cílem zvýšení
profesionálního přístupu k řešení této problematiky
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- sledovat bezpečnostní situaci v kraji v souvislosti s problematikou menšin a návazně
problematikou extremismu a operativně reagovat na dění společně se všemi subjekty
k eliminaci eskalace napětí
Významně medializované události v souvislosti s menšinami a cizinci
Medializovanou událostí za třetí čtvrtletí byl pochod v obci Dřevnovice na
Prostějovsku ze dne 15.9.2012 pod názvem „Boj proti kriminalitě“, kterého se zúčastnilo cca
250 osob, kdy jeho svolavatel dle jeho vyjádření chtěl zviditelnit problémové soužití majority
s minoritou v uvedené obci a jejím okolí. V rámci této akce nedošlo k narušení veřejného
pořádku, újmě na zdraví obyvatel obce ani ke škodám na majetku. O pochodu informovala
celostátní i regionální média.
Příklady dobré praxe a pozitivní prezentace
Projekt a koordinační dohoda „Tour de dvůr“
V kraji ojedinělý je projekt Tour de dvůr, který vznikl v reakci na pochod extremistů
v Přerově v roce 2009. Jedná se o projekt, který byl iniciován Policií ČR v Přerově, jehož cílem
je spolupráce nevládních neziskových organizací (NNO), města Přerov a Policie ČR v oblasti
prevence sociálně patologických jevů i extremismu. Projekt je zacílen nejen na sociálně
vyloučené lokality, ale i na majoritní společnost. Jedná se o první projekt v Olomouckém
kraji, v rámci kterého byla v roce 2010 uzavřena konkrétní koordinační dohoda mezi
spolupracujícími subjekty. Participující subjekty se od srpna 2010 pravidelně setkávaly
v prostorách jednotlivých NNO, byla řešena např. sociální situace problémových rodin
v sociálně vyloučených lokalitách, bytová problematika. Nezastupitelnou úlohu měla tato
pracovní skupina všech členů při pochodech členů a příznivců Dělnické strany v Přerově, a to
jak v roce 2009, tak i v loňském roce.
Cílem dohody je vytvoření pracovní skupiny zastupující zainteresované subjekty a
vytvoření plánu jejich činností při předcházení a řešení aktuálních problémů způsobených
porušováním zákonnosti, ve kterých obyvatelé sociálně vyloučených a vyloučením
ohrožených lokalit figurují jako pachatelé i oběti.
K dohodě Tour de dvůr a vytvoření pracovní skupiny vedlo několik aspektů, které
v Přerově nastaly. Jednak zde žije poměrně velmi početná romská komunita, která je
soustředěna do sociálně vyloučených lokalit (Škodova, Husova, Kojetínská a navazující
Denisova s nám. Fr. Rasche až po Jižní čtvrť). Tyto lokality jsou v těsné blízkosti vlakového a
autobusového, kdy vzdálenost mezi nimi je řádově v desítkách metrů. Přerov se stal již třikrát
centem zájmu extremistických stran a v letech 2007, 2009 a 2011 se zde konaly pochody
radikálů. Práce uvedené skupiny tudíž má své opodstatnění a její činnost přispívá ke zklidnění
situace ve městě, k monitoringu dění nejen uvnitř lokalit, ale také mezi obyvateli města a
zájmem práce členů skupiny v současné době je vytvořit podnětné a tvůrčí prostředí
(vytvořením sportovních a kulturních akcí) zejména pro romskou mládež, aby nedocházelo ze
strany mladistvých k páchání trestné činnosti příp. došlo ke snížení počtu trestných činů.
Příkladem dobré praxe je také pravidelné setkávání policistů s krajskou
koordinátorkou romských poradců OL. kraje v rámci vzdělávání policistů, kdy pí. PhDr.
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Köttnerová je externí lektorkou vzdělávacího školení. Kraj. koordinátorka se rovněž účastní
pracovních jednání členů pracovní skupiny pro menšiny na Krajském policejním ředitelství
v Olomouci, ale také na jednotlivých územních odborech.
Pozitivně se policie prezentuje při vzájemných jednáních s dalšími subjekty
zabývajícími se problematikou menšin, a to svým vstřícným a otevřeným přístupem ke
spolupráci při řešení problémů soužití a hledání způsobů zklidnění situace při společném
postupu všech složek. Rovněž je pozitivně vnímán vzájemný společný postup při konkrétních
akcích typu pochodů radikálů městy a obcemi.

9. Pardubický kraj
SITUACE NA ÚSEKU MENŠIN
Na území působnosti Krajského ředitelství policie Pardubického kraje je situace
v oblasti národnostních menšin neustále monitorována. Všichni členové pracovní skupiny
pro menšiny spolupracují se styčným důstojníkem pro menšiny a se svými kolegy ze služby
kriminální policie a vyšetřování a vnější služby (pořádkové, cizinecké i dopravní) a
zabezpečují předávání informací o všech závažných událostech týkajících se menšin v rámci
příslušné územní působnosti.
Současně jsou členové pracovní skupiny pro menšiny v kontaktu s představiteli
městských a obecních úřadů, s obecní policií, pracovníky nevládních organizací zabývajících
se problematikou cizinců a národnostních menšin. Je tak zabezpečena vzájemná komunikace
a spolupráce s policií.
Styčný důstojník a členové pracovní skupiny pro menšiny se neustále vzdělávají
v oblasti práce s menšinami, pravidelně se setkávají, vyhodnocují situaci, přijímají opatření
ke zlepšení práce na tomto poli a společně plánují další úkoly. O činnosti na tomto úseku
informují nadřízené funkcionáře. Styčný důstojník průběžně aktualizuje příslušnou sekci
webových stránek intranetu, kde jsou potřebné informace pro členy skupiny a pro všechny
policisty i občanské zaměstnance policie.
PREVENTIVNÍ AKCE
Členové pracovní skupiny pro menšiny ve spolupráci s preventisty pravidelně každý
rok navštěvují vytipované střední nebo základní školy v regionu, kde probíhají přednášky na
téma multikulturní společnost, rasismus, extremismus apod.
Pracovní skupina organizuje neformální setkání příslušníků policie s příslušníky
minoritních skupin, při kterém provozují společné volnočasové aktivity (například sportovní
utkání) a podporují tak příklady dobrého spolužití nejen mezi majoritní společností a
minoritami, ale i mezi příslušníky národnostních a etnických menšin.
AKTIVITY V RÁMCI SPOLUPRÁCE S MIMOPOLICEJNÍMI SUBJEKTY
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V rámci pardubického regionu se v letošním roce začala dobře rozvíjet spolupráce
policie se zástupci samosprávy, nevládních organizací, Odboru azylové a migrační politiky
MV, Centra na podporu integrace cizinců apod. Každý měsíc se na svých pravidelných
setkáních - tzv. Komunitních plánováních scházejí zástupci níže uvedených subjektů:
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (styčný důstojník pro menšiny)
- Odbor azylové a migrační politiky MV
- Krajský úřad Pardubického kraje
- Magistrát města Pardubic
- Multikulturní centrum města Pardubic
- SUZ MV ČR – Centrum na podporu integrace cizinců
- Krajská nemocnice Pardubice
- Most pro lidská práva
- Romodrom, o.s.
Komunitní plánování je metoda využívaná při plánování sociálních služeb na daném
území, při níž se zjišťují potřeby lidí a zároveň hledají způsoby, jak tyto potřeby s využitím
dostupných zdrojů uspokojovat. Cílem komunitního plánování je, aby sociální služby
odpovídaly skutečným potřebám a finanční prostředky, které jsou na tuto oblast
vynakládány, byly využity efektivně a transparentně. Organizační struktura komunitního
plánování má zaručit, že nikdo nebude diskriminován a proces bude otevřený vůči veřejnosti.
Výstupem je komunitní plán. Komunitního plánování se zúčastní lidé, kteří mají zájem o
rozvoj sociálních služeb v daném regionu a mohou přispět ke zpracování plánu nebo se
podílet na jeho naplňování.
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Účast P ČR na Multikulturním týdnu
V roce 2012 se pod záštitou Centra pro integrace cizinců v Pardubickém kraji,
Europe Direct Pardubice, primátorky Statutárního města Pardubice, hejtmana Pardubického
kraje a firmy FOXCONN CZ uskutečnil třetí ročník Multikulturního týdne. Cílem je vytvořit
neformální prostor pro vzájemné setkávání majority a příslušníků menšin, blíže poznat různé
kultury a zažít netradiční zážitky (výstavy, workshopy, koncerty, sportovní, hudební a taneční
akce, filmová a výtvarná tvorba apod.). Akce má již své tradiční místo v kulturním životě
Pardubic, o čemž v neposlední řadě svědčí i jednotlivé záštity, spolupráce partnerů jako
Indonéská a Argentinská ambasáda, ambasáda USA, Multikulturní centrum, Divadlo 29,
Základní umělecká škola, Univerzita Pardubice, Služby města, Taneční klub Xanada, AFI
Palace, Pobytové středisko Kostelec n. Orlicí a také mediální partnerství Českého rozhlasu
Pardubice a Pardubického deníku.
Akce se zúčastnili příslušníci romského etnika, Mongolové, Vietnamci, Ukrajinci,
Kazaši a další. Za Krajské ředitelství policie se akce zúčastnil tým v počtu 9 policistů, kteří
svou pozitivní aktivitou podpořili preventivní činnost Policie ČR a získali si velké sympatie u
ostatních účastníků svým reprezentativním přístupem.
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Navázání spolupráce s manažerkou prevence kriminality Magistrátu města Pardubic a
zapojení P ČR do projektu volnočasových aktivit sociálně vyloučených osob z městské
ubytovny pro neplatiče Pardubice
K příkladům dobré praxe lze připojit i navázání spolupráce s manažerkou prevence
kriminality Magistrátu města Pardubic – pí. Buchtovou a začlenění se do projektu
volnočasových aktivit sociálně vyloučených osob z městské ubytovny pro neplatiče
Pardubice. V dané ubytovně bydlí přibližně 60 nájemníků. Jedná se převážně o romské
rodiny s kumulací problémů souvisejících se sociálním vyloučením (nezaměstnanost,
předluženost, závislost na sociálních dávkách, nadměrné požívání alkoholu, časté násilné
konflikty apod.). Sociální práci s rodinami zde zajišťuje terénní pracovník města a OSPOD.
V uplynulých 3 letech probíhal v tomto obvodu projekt na zavádění metod Community
policing do práce městské policie. Děti z této ubytovny trávní ve značně vysokém počtu svůj
volný čas na ulici v blízkosti této ubytovny. Při svých aktivitách ničí okolní majetek (auta,
obytné domy, přilehlou mateřskou a základní školu), nadměrně ruší ostatní, chovají se
vulgárně ke kolemjdoucím apod. Dochází k jednání dosahující intenzity přestupků či
trestných činů. Postupně vzniká značné napětí jak mezi obyvateli ubytovny, tak i mezi
ostatními obyvateli ulici a okolí, kteří žádají řešení situace.
Na řešení situace se podílí skupina pro prevenci kriminality (terénní pracovník,
městská policie, P ČR, OSPOD, Magistrát). Byla definována potřeba stažení dětí z ulice
Češkova a ulice V Ráji a práce s nimi v Klubu pro děti. V Klubu by měli být zaměstnáni 2
pracovníci na DPČ a dále dobrovolníci z dobrovolnického centra v Pardubicích. V letních
měsících je plánován pobyt dětí mimo město ve spolupráci s Multikulturním centrem.
V rámci projektu bude realizován kurz romštiny pro strážníky příslušné lokality a instalována
kamera městské policie. Dále je při Magistrátu zřízena pozice romského poradce. Spolupráci
těchto subjektů zajišťuje manažer prevence kriminality na jednáních pracovní skupiny pro
prevenci kriminality, jich se účastní též zástupci pracovní skupiny pro menšiny při našem
krajském ředitelství policie.
PLÁNOVANÉ AKTIVITY na rok 2013
1. Zorganizovat pracovní schůzky skupiny pro práci s menšinami, zhodnotit uplynulou
činnost skupiny a spolupráci s jednotlivými službami v rámci policie i spolupráci
s ostatními subjekty a stanovit další kroky pro rok 2013 s ohledem na plán činnosti.
2. Nadále se účastnit jednání Komunitního plánování a prohlubovat vzájemnou
informovanost a spolupráci policie se zainteresovanými subjekty.
3. Pokračovat v již dobře zavedené tradici níže uvedených aktivit:
- přednášková činnost na vytipovaných středních a základních školách na téma
multikulturní společnost, rasismus, extremismus apod.
- uspořádání dalšího ročníku neformálního setkání příslušníků policie s příslušníky
minoritních skupin a realizace společných volnočasových aktivit (například sportovní
utkání ), které podporují příklady dobrého spolužití nejen mezi majoritní společností a
minoritami, ale i mezi příslušníky národnostních a etnických menšin.
4. Účast P ČR na Multikulturním týdnu pod záštitou Centra pro integrace cizinců
Pardubického kraje, Europe Direct Pardubice, primátorky Statutárního města Pardubice
a hejtmana Pardubického kraje.
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5. Pokračovat ve spolupráci s manažerkou prevence kriminality Magistrátu města Pardubic
– pí. Buchtovou v rámci projektu volnočasových aktivit sociálně vyloučených.
6. Uspořádat pro členy pracovní skupiny pro menšiny a všechny policisty, kteří projeví
zájem, přednášku bývalého styčného důstojníka pro menšiny MŘP Ostrava Mgr. Václava
Šarocha na téma Odolnost policisty vůči psychické zátěži při práci v multikulturním
prostředí, komunikace s příslušníky národnostních menšin.
7. Zaktualizovat příslušnou sekci webových stránek intranetu zabývající se problematikou
menšin.

10. Plzeňský kraj
Pracovní skupina pro menšiny Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
V rámci pracovní skupiny jsou zastoupeni policisté OOK SKPV KŘPPLK, ÚO Domažlice,
Klatovy, Plzeň – město, Plzeň – jih, Plzeň – sever, Rokycany a Tachov.
Bezpečnostní rizika spojené s výskytem cizinců
V Plzeňském kraji má z příslušníků cizineckých menšin podstatné zastoupení
vietnamská skupina, kdy největší počet st. přísl. Vietnamu se zdržuje v příhraničí. Tito
příslušníci se pohybují na tržnicích, kde pracují. Ubytovaní jsou pak poblíž tržnic.
Z hlediska kriminality je v tomto období i nadále zaznamenáváno protiprávní jednání
v oblasti drogové problematiky ze strany vietnamské komunity. Největší výskyt byl
zaznamenán na tržnicích v obci Folmava a v hernách a barech v Domažlicích. Další zájmovou
lokalitou je tržnice Svatá Kateřina v okr. Tachov, která se nachází v blízkosti státní hranice se
SRN. Na těchto tržnicích jsou zjišťovány operativní poznatky, že se někteří stánkaři kromě
prodeje textilu a obuvi orientují i na prodej drog a dalších psychotropních látek.
Na uvedené skutečnosti bylo reagováno operativním rozpracováním ze strany SKPV
a před tržnicemi byl zvýšen dohled hlídek OOP, DI a OCP v rámci policejních opatření a
realizací několika kontrolních akcí. Současně jsou vyhodnocovány zasílané svodky policejními
orgány SRN o záchytu osob, majících u sebe drogy a psychotropní látky v příhraničí SRN s ČR.
K vietnamské komunitě, lze závěrem konstatovat, že se jedná o velmi uzavřenou
komunitu, která nespolupracuje s PČR. Proniknout do této komunity a získat jakékoliv
informace z jejich strany je velice obtížné. Styčný důstojník pro menšiny Krajského ředitelství
policie Plzeňského kraje je zároveň členem celorepublikového týmu, který se mimo jiné
zabývá i problematikou vietnamské komunity.
V měsíci říjnu a listopadu probíhá ve WW Flora spol. s.r.o. se sídlem v Plzni
každoroční výroba dušičkového a vánočního zboží, na které se ve velké míře podílejí cizinci
jak ze zemí EU tak třetích zemí. Na všech pobočkách WW Flora pracuje cca 800-1000 cizinců.
Tento stav se opakuje již několik let a jeví se jako rizikový. Z tohoto důvodu je celé situaci
kolem fa. WW Flora věnována zvýšená pozornost. Garantem opatření je Odbor cizinecké
policie KŘPPLK. Bylo realizováno několik kontrolních akcí ve fa. WW Flora a dále také na
ubytovnách, kde cizinci pracující ve WW Flora byli ubytováni. Výše uvedenou činnost
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koordinoval styčný důstojník pro menšiny KŘPPLK a probíhala v součinnosti OCP, MŘ Plzeň,
OIP Plzeň a řadou NNO působících na území města Plzně.
Krom výše popsané situace, nedochází v oblasti cizinecké menšiny oproti
předešlému období k žádným zásadním změnám. Jedná se o běžnou přestupkovou činnost a
o úkony správního řízení směřující k realizaci správního vyhoštění cizince z území České
republiky z důvodu nelegálního pobytu nebo nelegálního zaměstnávání. Dále dochází
k páchání tr. činnosti ze strany cizinců a občanů České republiky, především pak k páchání TČ
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky a to formou účelového sňatku
nebo účelového otcovství. V Plzeňském kraji byly prokázány jak jednotlivé skutky, tak celá
organizovaná skupina.

Bezpečnostní rizika spojená s výskytem sociálně vyloučených komunit
V oblasti sociálně vyloučených lokalit je nadále monitorována situace v obci Staré
Sedliště v okr. Tachov. V této lokalitě se nachází 60 bytových jednotek, ve kterých se
v současné době zdržuje cca 200 občanů převážně romské komunity. Jedná se o bytové
jednotky a ne ubytovnu, a tak případná přímá kontrola nájemníků ze strany policie je značně
ztížena. Z hlediska trestné činnosti jsou zaznamenávány občasné krádeže kovů a kabelů
v přilehlých lokalitách obce Staré Sedliště. Násilná trestná činnost za 2. pololetí roku 2012
v této lokalitě zaznamenána nebyla. Ze strany OOP Tachov a DI Tachov je do této lokality i
nadále plánován zvýšený výkon hlídkové služby se zaměřením na kontroly pohybujících se
osob a řidičů, technický stav vozidel, požívání alkoholu, převážených věcí zejména v noční
době a zaparkovaných vozidel. V této lokalitě jsou zaznamenávány přestupky v dopravě,
zejména technický stav vozidel a řízení motorových vozidel osobami bez řidičského
oprávnění. Nebyly zjištěny žádné nové negativní poznatky od samosprávy obce k soužití
těchto občanů se starousedlíky.
Taktéž u dalších vyhodnocených lokalit na ÚO Tachov, kterými jsou ubytovna
v Plané u Mar. Lázní, ulice Fučíkova čp.481+482 (OOP Planá), kde je i nadále ubytováno cca
50 osob romské národnosti a v ubytovně se zároveň nachází herna s barem a na území
města Bor (OOP Bor) jsou občané romské národnosti ubytováni na adrese ul.Ruská 290
(tzv.Klášter), kde je cca 30 osob, jedná se většinou o stálé nájemníky v bytových jednotkách,
nedošlo k žádným změnám a nebyl zde zaznamenán zvýšený nápad trestné činnosti.
Další vyloučenou lokalitou jsou ubytovny v rozvojové zóně v Janovicích nad
Úhlavou, Chudenín, Horažďovice a Klatovy. Zmiňované ubytovny se naházejí v teritoriu ÚO
Klatovy. V uvedených lokalitách dochází k majetkové trestné činnosti, která však nevybočuje
z běžného nápadu trestné činnosti. V těchto lokalitách jsou realizovány součinnostní
kontrolní akce ÚO Klatovy a Odboru cizinecké policie zaměřené na pátrání po osobách a
věcech, držení a prodej OPL a dodržování pobytového režimu cizinců.
Dne 26. října proběhla v Klatovech klidná protestní akce nespokojených klatovských
občanů, kteří vyjádřili svůj nesouhlas se sociální a bezpečnostní situací v Klatovech
v souvislosti s Rómy. Akce trvala cca jednu hodinu, kde vedení města odpovídalo na dotazy
občanů. Celá protestní akce vznikla z důvodu poplašné zprávy, že v Klatovech má vzniknout
další ubytovna pro „sociálně slabé“. Tato informace však nebyla pravdivá. Situace je nadále
monitorována.
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Na ÚO Rokycany by se dalo hovořit o jedné sociálně vyloučené lokalitě. Jedná se o
přízemní dům o šesti místnostech tzv. holobytech, který se nachází na okraji města v ul.
Žďárská cesta. Vlastníkem nemovitosti je město Rokycany. Situace zde zůstává i nadále
klidná tak jako v minulosti. V ostatních částech okresu Rokycany není žádná sociálně
vyloučená lokalita. Aktuální bezpečnostní riziko zde není.
V rámci ÚO Plzeň-sever se v současné době nenacházejí sociálně vyloučené lokality
v pravém slova smyslu. Dlouhodobě je věnována zvýšená pozornost lokalitě v obci Mladotice
čp. 40, kde bydlí ve 3 obecních bytech Romové. V této lokalitě je vykonávána zvýšená
obchůzková služba a situace je řešena s místní samosprávou. Za poslední cca 3 roky je zde
situace stabilní, bez zásadního narušování veřejného pořádku. V lokalitě neevidujeme žádné
rasově či extremisticky motivované útoky.
Vyhodnocením situace na úseku menšin v plzeňském kraji za období 2. pololetí
roku 2012 lze stejně jako v předchozím období konstatovat, že situace se jeví jako stabilní,
neevidujeme žádné negativní informace k problémům jak v rizikových lokalitách, tak i
dalších oblastech, kde se zdržují příslušníci menšin. Těmto lokalitám, ve kterých se zdržují
příslušníci menšin je ze strany jednotlivých obvodních oddělení, stejně jako policistů
oddělení obecné kriminality věnována patřičná pozornost zejména ve spolupráci s místní
samosprávou.
Za uplynulé období neevidujeme v rámci Krajského ředitelství policie Plzeňského
kraje žádnou trestnou činnost s rasově motivovaným podtextem. Z pohledu obětí a
pachatelů ostatní trestné činnosti neregistrujeme žádná specifika struktury, nápadu či
způsobů páchání, která by se vymykala běžnému nápadu protiprávních jednání.
Spolupráce se samosprávou, veřejností, občanskými iniciativami, nevládními organizacemi
a školami
Na území Plzeňského kraje probíhá dle aktuální potřeby spolupráce s organizacemi
zaměřenými na problematiku cizinců, národnostních menšin a sociálně vyloučených osob.
Jedná se o Poradnu pro cizince a uprchlíky se sídlem v ul. Cukrovarské 16, občanské sdružení
Bílý kruh bezpečí se sídlem ul. Husova 11, obecně prospěšná společnost Člověk v tísni se
sídlem Mikulášské nám. 17. Styčný důstojník pro menšiny Plzeňského kraje se pravidelně
účastní setkání těchto organizací a státních institucí na tzv. krajské platformě a platformě
Magistrátu města Plzně.
Dne 14. 12. 2012 se styčný důstojník pro menšiny Plzeňského kraje účastnil IV.
Celostátní konference statutárních měst konanou pod záštitou primátora města Plzně Mgr.
Martina Baxy a ministra vnitra ČR Jana Kubiceho na téma „Česká imigrační politika – výzvy
vize, realita“. Zásadními otázkami cizinecké problematiky a integrace cizinců a možnými
nástroji jejího řešení se v rámci konference zabývali jak představitelé statutárních měst ČR,
tak pozvaní hosté zainteresovaných ministerstev a dalších veřejných institucí i neziskových
organizací. Dále se styčný důstojník pravidelně účastní „Expertní platformy Magistrátu
města Plzně“ a také „Regionální platformy pro otázky integrace cizinců na území
Plzeňského kraje“.
Vzdělávání příslušníků Policie ČR v oblasti práce s menšinami
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Policisté KŘPPLK jsou na služebních poradách / prostřednictvím styčného důstojníka
pro menšiny a následně ostatními členy pracovní skupiny pro menšiny průběžně informováni
o problematice menšin.
Styčný důstojník a členové pracovní skupiny absolvují pravidelná celorepubliková
setkání a školení organizovaná odborem bezpečnostní politiky MV, dále ve 2. pol. r. 2012
absolvovali seminář o romské problematice organizovaný o.p.s. Živá paměť.

Prevence
Za IV. čtvrtletí roku 2012 byly průběžně v Plzeňském kraji prováděny besedy a
přednášky se žáky školských zařízení a to od mateřských škol, základních škol, učilišť až po
školy střední. Tuto činnost zajišťují především policisté s PIO.

11. Ústecký kraj
Hlavním cílem činnosti pracovní skupiny pro menšiny na rok 2012 je zapojit
veřejnost do policejní práce a naopak, budovat důvěru mezi policisty a menšinami, zlepšit
komunikaci v řešení problémů v zákonné působnosti Policie ČR a vytvořit efektivní spolupráci
mezi Policií ČR, samosprávou, aktivně se zapojit do komunitního plánování a navázat
spolupráci s různými neziskovými organizacemi zabývajícími se problematikou menšin na
území ČR a eliminovat zvýšené napětí ve vyloučených lokalitách vhodnými metodami.
V rámci ředitelství Ústeckého kraje SKPV je spolupráce v roce 2012 realizována
v rámci činnosti pracovní skupiny pro národnostní menšiny v projektech:
Duhová adopce (odnož projektu Adopce školy), místo: 7. ZŠ Předlice a 8. ZŠ Husova, Krásné
Březno, které jsou specifické, neboť je navštěvují převážně děti ze sociálně vyloučených
lokalit Ústí nad Labem, cíl: preventivní činnost v páchání trestné činnosti lichvy, užívání drog,
drobných krádeží, komerční sexuální zneužívání, budovat důvěru k policistům, ukázka
modelových situací s hrami se zaměřením na praktické jednání při hrozbě nebezpečí apod.
V rámci projektu duhová adopce byl zorganizován hudební program zaměřený na
prevenci rizikového chování „Když chceš, tak to dokážeš“, který se koná pod záštitou
zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. Program byl realizován na výše
uvedených školách dne 22. března 2012. Jedná se o 2 hodinový program, v němž zazněly
písně, jejichž autorem je hudebník Radoslav „Gipsy“ Banga. Jednotlivá témata jsou zároveň
názvem písně, která uvedla autorovo vyprávění k dané problematice rizikového chování.
Radoslav Banga se s žáky podělil o svůj osobní příběh i své zkušenosti a v rámci svých
možností děti motivoval k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, drog, xenofobie,
rasismu atd.
Zprostředkování informací mediálně známou osobností je pro děti a mládež velmi
atraktivní. Program financovala společnost Open society fund z Prahy, kterou oslovila Policie
ČR styčný důstojník pro menšiny a v rámci inkluzivního vzdělávání, kam se školy hodlají
zařadit, tato akce mohla proběhnout.
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Územního odbor Most navázal pokračování ve spolupráci na projektech s místními
romskými občanskými sdruženími (Dům romské kultury, Komunitní centrum Chanov,
Sdružení města Mostu).
Participace P ČR na projektu Úsvit s cílem seznámení účastníků s právními normami,
způsoby jednání a řešení krizových situací, zlepšení vnímání policie jako partnera nikoliv jako
represivní službu. (Zatím zapojena města Most, Chomutov a Děčín, připravuje se zapojení
Ústí nad Labem - Trmice)
Poradenská činnost v sociálně vyloučených lokalitách - Policie, společně s partnery
DRK Chanov, Komunitní centrum Chanov a Klub národnostních menšin v Mostě provádí
právní a poradenskou činnost v lokalitách v Mostě a Chanově. Cílem je řešit problémy, které
si klienti center ve většině případů způsobili sami (např. úvěry, smlouvy apod. a jejich
nesplácení). Jako zlepšení nedostatků z předchozího roku lze říci, že v Janově začalo částečně
vyvíjet svou činnost Město Litvínov a občanské sdružení, které se probralo z dlouhotrvající
nečinnosti. Dále v Mostě vznikla nová nezisková organizace ZIMÁK, která má sloužit pro děti
ze sociálně vyloučených lokalit ve věku od 15 – 26 let. Spolupráce je již navázána, a to
příslibem docházení policistů do organizace za účelem přednášek a navázání kontaktu mezi
klienty centra a policií.
Z další činnosti na úseku menšin je důležité zmínit i činnost pro soc. slabé v Lounech,
kde se věnují především dětem docházejících na sociální úřad a jsou ze závadových rodin.
Pro tyto děti se pořádají víkendové pobyty s programy preventivního působení a snahou o
začlenění do společnosti bez působení patologických jevů v jejich životech, tyto se pořádají
zhruba 4x ročně, dále pak soutěže na preventivních akcích Policie ČR a další.
Dále jsou navázány kontakty s neziskovými organizacemi Ústeckého kraje:
• NNO Romano Jasnica se sídlem svého působení v Trmicích. Trmice patří do
označených lokalit s větší populací sociálně vyloučených obyvatel. Spolupráce se týká
převážně přednáškové činnosti, akcí při organizování různých dětských her, například
ukázkou psovoda a zadržení pachatele, dále pak připojení se k projektu v poskytování
sociálních a právních služeb sociálně vyloučeným obyvatelům této oblasti, jako
partner. Poslední přednáška na téma šikana a drogy byla realizována v měsíci říjnu,
kdy se jednalo o 2 hodinový program.
• Dále jsme se zapojili k projektu lokálních partnerství, která iniciuje Úřad vlády
s několika subjekty: Člověk v tísni o. p. s, se sídlem v Ústí nad Labem, kdy jsme se
zapojili do projektu pracovní skupiny expertů v oblasti vzdělávání žáků se sociálním
znevýhodněním pořádané organizací Člověk v tísni, o.p.s. v programu C est la vie,
který jsme zapojili do projektu Duhová adopce, jako jeden z programů v uceleném
celku, program byl poprvé organizován na ZŠ Předlice dne 6. dubna 2011 od 9 – 13
hod a dále pak na praktické střední škole v Krásném Březně v dubnu 2011. Další
budou následovat v tomto roce na základních i středních školách, které projeví zájem.
Druhým krokem je účast na jednání „Skupiny pro Neštěmice“ pořádaného Člověkem
v tísni o.p.s Ústí nad Labem a městským obvodem Neštěmice v Ústí nad Labem, tato
jednání se v letošním roce zatím nekonala. V loňském roce po změně starostky se
nedaří setkání uskutečnit. Skupina reagovala na v mnoha ohledech nepříznivou
situaci v městském obvodě Neštěmice (Mojžíř, Krásné Březno, Neštěmice, Povrly),
kdy cílem bylo naplňování jasně stanovených inkluzivních cílů a opatření vzhledem
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k obyvatelům sociálně vyloučených lokalit a dalších osob ohrožených sociálním
vyloučením, realizovat konkrétní praktické kroky zaměřené na posílení bezpečnosti a
vymahatelnosti práva v problémových lokalitách, šířit informace o problematice,
kterou tato pracovní skupina řešila k odborné veřejnosti a občanům. Tato skupina je
jednou z aktivit projektu „Sociální integrace v ústeckém městském obvodě
Neštěmice“, jehož cílem je podpořit sociální integraci Romů.
V roce 2012 se ve spolupráci s Městem Krásná Lípa, sdružením Kostka a Policií ČR
Krásná Lípa podařilo vypracovat plán a projekt prevence kriminality, který byl v jejím
výsledku schválen, došlo k získání asistenta prevence kriminality jako jediného asistenta
v České republice vedeného pod patronátem Policie ČR v počtu jednoho člověka pod záštitou
právě Policie České republiky od 1.5.2012 do 31.12.2012. V současné době se nadále jedná o
prodloužení tohoto projektu, kdy se podařilo získat ke konci tohoto roku další dva asistenty
prevence kriminality na období od 1.12.2012 do 30.11.2013.
Pozitiva, která uvedené pracovní místo přineslo, spočívají v rámci prevence ve
městě Krásná Lípa a potlačení kriminality ve městě Krásná Lípa a přilehlých oblastech města.
Dále i ke zlepšení komunikace mezi správním celkem města Krásná Lípa a orgány PČR a dále i
ke zlepšení komunikace v řešení skutků v problémových oblastech, které jednotlivé součásti
trápí a tím najít společnou cestu k jejich odstraňování. V tomto ohledu je viditelný vstřícnější
přístup občanů města Krásná Lípa a přilehlých lokalit k práci PČR a to na základě pochopení
této práce a právě i pomoci v rámci asistentů prevence kriminality k lepšímu a
bezpečnějšímu prostředí jejich města, což je deklarováno a zhodnocováno pomocí tisku
časopisu Vikýř vydávaného městem Krásná Lípa.
V současné době se i nadále rozvíjí spolupráce mezi Policií ČR, pracovní skupinou
pro menšiny a sdružením ČAČIPEN se sídlem Krásná Lípa, okr. Děčín, v Krásné Lípě dále
uskutečňováno setkání s lokální konzultantkou pro sociální začleňování a zároveň
představitelkou NNO Kostka se sídlem Krásná Lípa, kde toto sdružení provozuje
nízkoprahové centrum a zavádí aktivity k posílení schopností uplatňujících se na trhu práce
pro nezaměstnané ze sociálně vyloučených lokalit. Tato nezisková organizace oslovila Policii
České republiky k využití přednáškové činnosti v oblasti trestního zákoníku, trestního řádu a
přestupkového zákona, jeho působnosti a využití v civilním sektoru pro dané centrum i pro
proškolení nově vznikajících asistentů pro trestní řízení a terénních pracovníků, kteří se touto
cestou mají dozvědět co nejvíce informací o lokalitě, ve které budou působit v preventivních
opatřeních. Proškolení proběhlo v měsíci listopad 2012, kde styčná důstojnice pro menšiny
proškolila ve výše zmíněných tématech celkem 12 osob, přednáška trvala zhruba 4 hodiny.
V oblasti prevence pracují i pracovníci z PIS Policie ČR Ústeckého kraje ve svých
ucelených programech, kteří jsou součástí pracovní skupiny pro menšiny.
Na dobré úrovni je i komunikace s místními samosprávami dotčených oblastí,
vyznačujících se sociálně vyloučenými oblastmi, kteří jsou obeznámeni s fungováním
pracovní skupiny pro menšiny u Policie ČR, předávání informací a plánování dalších kroků ke
zlepšení situace.
Dále na Krajském úřadě Ústí nad Labem vznikla v návaznosti na dění ve šluknovském
výběžku pracovní skupina pro sociálně vyloučené lokality, která se schází 1x za měsíc a jejímž
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cílem je eliminovat a řešit napětí obyvatel ústeckého kraje, zabránit eskalaci napětí,
koordinovat spolupráci Policie ČR, neziskových organizací, samospráv a Agentury pro sociální
začleňování.

12. Kraj Vysočina
Styčný důstojník na území Krajského ředitelství policie kraje Vysočina sociálně
vyloučené lokality v pravém slova smyslu neidentifikuje. Pokud se jedná o strukturu
menšinových komunit lze uvést:
 Cizinci na území Kraje Vysočina – srovnání dle okresů v letech 2008 - 2011
Okresy

2008

2009

2010

2011

H. Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár n. S.

2208
2592
1733
1738
1500

1781
2471
1358
1674
1299

1589
2365
1298
1589
1182

1605
2338
1335
1448
1147

Vysočina celkem

9771

8583

8023

7873

 Nejčetnější státní občanství cizinců v kraji
- Cizinci bydlící: Ukrajina (43 %, 2 710), Slovensko (15 %, 936), Vietnam (10 %, 613)
- Ekonomicky aktivní cizinci: Slovensko (38 %), Ukrajina (31 %), Mongolsko (7 %)
- Cizinci evidovaní na úřadech práce: Slovensko (46 %), Ukrajina (27 %)
- Cizinci - živnostníci: Ukrajina (43 %), Vietnam (25 %), Slovensko (14 %)
 Účel pobytu cizinců
- Cizinci s trvalým pobytem: sloučení rodiny (72 %), usídlení (25 %)
- Cizinci s dlouhodobými pobyty nad 90 dnů: zaměstnání (72 %), podnikání na
živnostenské oprávnění (18 %)

-

Věková struktura cizinců
cizinci v kraji ve věku 0-14 let (dětská složka): 7,8 %
cizinci v kraji ve věku 15-64 let (produktivní složka): 90,5 %
cizinci v kraji ve věku 65 a více let (postproduktivní složka): 1,7 %

V oblasti prevence je preventivní činnost naplňována průběžně formou besed,
přednášek, spoluorganizováním dětských dnů a různých ukázek na školách, Domovech
mládeže a Ústavech sociální péče. Besed ve školách se účastní všichni žáci, tedy i příslušníci
národnostních menšin. Tématy uvedených akcí jsou bezpečí dětí, předcházení trestné
činnosti, základní otázky trestního práva, nebezpečí šikany, je zde nabízena pomoc při řešení
kolizních situací apod.
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V rámci krajského ředitelství je nastavena spolupráce s orgány státní správy a
samosprávy formou vzájemného informování o zásadních problémech a možné eskalaci
problémů, které by se týkaly menšin, s cílem včasného přijetí opatření k jejich eliminaci.

13. Karlovarský kraj

Analyticko-strategická oblast
Styčný důstojník (dále jen „SD“) i pracovní skupina (dále jen „PS“) soustavně mapuje
situaci na teritoriu kraje a jednotlivých územních odborů. K tomu využívá jednak informační
systémy Policie ČR, dále pak denní tisk a internet. SD využívá i zprávy o cizinecké
problematice Anacen, situační zprávy Agentury pro sociální začleňování v romských
lokalitách, „Situační zprávy v oblasti vnitřní bezpečnosti“ od OBP MV ČR a denní „Situační
zprávy o událostech v oblasti bezpečnosti a vnitřního pořádku, mimořádných událostech a
závažných událostech v zahraničí“ od situačního a informačního centra odboru bezpečnostní
politiky MV ČR a „Souhrnné situační zprávy o extremismu“ od OBP MV ČR.
Součástí zjišťování informací je i pravidelný kontakt s pracovníky SKPV zařazených
na úseku extremismu, jak na úrovni kraje, tak na úrovni ÚO. Dalším kontaktním pracovištěm
je ÚOOZ, expozitura Karlovy Vary a BIS Karlovy Vary.
Z místní úrovně slouží jako informační zdroj „Analýza pocitu bezpečí ve městě
Sokolov“ a „Analýza pocitu bezpečí ve městě Rotava“ provedené Západočeskou univerzitou.
Nedílnou součástí zjišťování informací jsou navázané vztahy se zástupci
národnostních menšin, starosty obcí, komisí pro národnostní menšiny obcí, komise pro
národnostní menšiny Karlovarského kraje, představitelů krajů a romského koordinátora
Karlovarského kraje při KÚ KVK.
V neposlední řadě jako zdroj informací k DSSS posloužily výsledky voleb v krajských
a senátních volbách ve dnech 12. - 13.10.2012. Důležitým zdrojem informací byly shledány
tyto zprávy: „Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2011“, „Informace o naplňování
dekády romské inkluze 2005-2015 v roce 2011“ a „Zpráva o situaci národnostních menšin
v ČR za rok 2011“.
Řízení a organizace
K organizaci práce slouží především Rozkaz ředitele KŘP KVK č. 17/2011, ZPPP č.
32/2010, Plán činnosti styčného důstojníka, Strategie pro práci PČR pro období let 20082012, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v období let 2011-2015 a Metodika-Systém
policejní práce ve vztahu k menšinám. Dále se plní úkoly vyplývající ze „Strategického plánu
Lokálního partnerství Sokolov“, který byl schválen 21.6.2012 zastupitelstvem města Sokolov
a Programem prevence kriminality v roce 2012 města Sokolova. K řízení využíváme i
Průběžné nebo konečné zprávy o bezpečnostních rizicích v sociálně vyloučených lokalitách
od Agentury pro sociální začleňování.
Do širší pracovní skupiny jsou zařazeni policisté z OOP, konkrétně pak z ÚO ChebOOP Cheb a OOP Aš, v rámci ÚO Karlovy Vary-OOP Karlovy Vary, OOP Nejdek, OOP Jáchymov
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a OOP Toužim a v rámci ÚO Sokolov-OOP Habartov, OOP Chodov, OOP Kraslice, OOP Rotava
a OOP Sokolov.
SD zajistil účast na všech dostupných setkání a vzdělávacích akcích.
Kontakt a komunikace
Osobní kontakty s příslušníky menšin a cizineckých komunit jsou navázány a dále
rozvíjeny, činnost SD a PS je prezentována v komunitách, konkrétně viz:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

účast člena PS na jednání se zástupci romské komunity dne 10.10.2012 a 18.10.2012 na
MěÚ Rotava,
účast člena PS na jednání se zástupci menšin na Komisi pro národnostní menšiny při
radě města Cheb,
setkání s o. s. Rada romských organizací,
setkání s o. s. Křesťanským sdružením Sintů a Romů,
setkání s o. s. Laco Jilo,
přednášky na ZŠ v Kostelní ulici v Chebu (děti ze soc. vyloučených lokalit města Chebu),
spolupráce s o.s. Rokršti Cheb, o.s. Kotec, o.s. Český západ v Dobré Vodě,
významný kontakt a komunikace proběhla na Mezinárodní konferenci prevence
kriminality s názvem „Žijeme tu společně“ věnované úspěšné praxi v sociálně
vyloučených komunitách, které se uskutečnilo ve dnech 3. - 4. října 2012, především
stran romské komunity,
rozvíjeny byly rovněž vztahy se zástupci vietnamské komunity na Karlovarsku, Chebsku a
Sokolovsku v rámci rozsáhlého bezpečnostního opatření zaměřeného na boj s drogovou
kriminalitou v pohraničí.
K setkání se zástupci cizinců jsou využívány i pravidelné platformy na Centru na podporu
integrace cizinců pod SUZ MV ČR, kdy poslední proběhly dne 9. 10. 2012 a 13.12.2012.

Spolupráce s nepolicejními subjekty
Nejvýznamnějším spolupracujícím nepolicejním subjektem je v současné době
Agentura pro sociální začleňování, kdy se členové PS v Jáchymově, Sokolově, Rotavě a nově
v Chebu P ČR pravidelně účastní pracovních schůzek.
Pravidelná účast SD / PS na zasedání Rady města Cheb pro národnostní menšiny.
Nadále probíhá komunikace s Výborem pro národnostní menšiny KVK.
Nadále spolupracujeme se Správou uprchlických zařízení MV ČR-Centrum na
podporu integrace cizinců, kdy se pravidelně zúčastňujeme tzv. „platforem“.
Nejvýraznější spoluprací ve IV. čtvrtletí byla realizace Mezinárodní konference
v Sokolově, kdy KŘP KVK bylo jedním ze spolupořadatelů vedle města Sokolov, Městské
policie Sokolov, KÚ KVK a MVČR. SD konferenci spoluzahajoval a druhý den přednesl i svůj
příspěvek, kde prezentoval institut SD.
Dalším subjektem rozvíjející se spolupráce jsou Asistenti prevence kriminality
v Sokolově a Rotavě.
Významná je spolupráce se společností „Člověk v tísni“, zejména s terénními
pracovníky.
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Dne 25.10.2012 se SD setkal s pracovníky Odboru bezpečnosti a prevence
kriminality Magistrátu města Plzně Mgr. Ladislavem Plochým a Bc. Pavlem Chalupským
k dobré praxi rozvíjené v městě Plzni v rámci projektu „Bezpečné město“, přičemž kromě
jiného bude realizována v roce 2013 přednáška pro členy PS ze strany těchto pánů.
Dne 6.12.2012 a 18.12.2012 se SD zúčastnil jednání se starosty obcí a měst
Karlovarského kraje, kdy problematika menšin byla jedna z témat rozhovorů.
Vzdělávání
Nad rámec celorepublikových vzdělávacích akcí se zástupci kraje účastnili:
Ve dnech 3. - 4. října 2012 se SD a členové PS zúčastnili Mezinárodní konference
prevence kriminality s názvem „Žijeme tu společně“ věnované úspěšné praxi v sociálně
vyloučených komunitách, na jejíž spoluorganizaci se SD podílel. Prezentovány byly
osvědčené přístupy z Anglie, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Slovenska, ale i ČR.
Na den 26. 11. 2012 SD svolal jednání pracovní skupiny, kam byl přizván rozšířený
tým policistů z OOP. Na jednání navazoval „Vzdělávací program pro PČR o různých formách
diskriminace Romů a Sintů“ od společnosti Živá paměť.
Členové se rovněž zúčastnili III. krajské konference prevence kriminality a
rizikového chování dne 19.12.2012 pořádané Karlovarským krajem v Karlových Varech.
Prevence
Nejvýznamnějším počinem je podpora již vybudovaných hlídek Asistentů prevence
kriminality v romských lokalitách ve městě Sokolov a Rotava.
Dále je KŘP ČR Karlovarského kraje zapojena do programů Agentury pro sociální
začleňování, zejména v Jáchymově, Sokolově, Rotavě.
Přednášky členů PS probíhají ve spolupráci s o.s. Rada romských organizací, o.s.
Křesťanským sdružením Sintů a Romů a o.s. Laco Jilo, přednášky na ZŠ v Kostelní ulici
v Chebu (děti ze soc. vyloučených lokalit města Chebu), spolupráce s o.s. Rokršti Cheb a o.s.
Kotec, dále pak o.s. Český západ v Dobré Vodě.
Členové PS pořádají pravidelné besedy (Šikana, Drogy a jiné návykové látky, Děti a
trestné činy, Hazardní hry) pro žáky ZŠ Kamenná Cheb (žáci ze sociálně vyloučených lokalit).

14. Středočeský kraj

Činnost pracovní skupiny
Na problematice menšin došlo v roce 2012 k definitivnímu ustálení personálního
obsazení, kdy současný stav pracovního týmu styčného důstojníka je 15 členů, včetně
styčného důstojníka. Problematikou jsou pokryty prakticky všechny okresy v rámci
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Středočeského kraje. Tým bude v budoucnu rozšiřován podle individuálních potřeb
problematiky menšin.
Vzdělávání
Nad rámec celorepublikových aktivit bylo styčným důstojníkem realizováno v září
2012 dvoudenní instrukčně – metodické zaměstnání pro členy pracovní skupiny.
Ve spolupráci s o.s. „Živá paměť“ bylo v měsíci září – listopadu 2012 proškoleno
v tématu soužití s Romy v ČR celkem 35 policistů z nejvíce exponovaných obvodních oddělení
Stč. kraje. Konkrétně se jednalo o okresy Kladno, Rakovník a Beroun. Další školení se zástupci
o.s. „Živá paměť“ jsou plánována na 1. čtvrtletí roku 2013 provedou, kdy budou proškoleni
policisté i ze zbývajících územních odborů, tak, aby si osvojili dovednosti v komunikaci
s menšinami.
Hlavní úkoly styčného důstojníka pro následující období
•
•
•
•

zajištění proškolení členů skupiny s příslušnými předpisy,
navázání osobních kontaktů s příslušníky menšin,
navázat, příp. prohloubit spolupráci se zástupci samospráv ( magistrát, obecní úřady,
školy)
lze říci, že již s současné době je výborná spolupráce s romským
koordinátorem Středočeského magistrátu,
další úkoly vyplynou z avizovaného nového ZP PP „systém policejní práce ve vztahu
k menšinám“.
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