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Úvod
Žít v příjemném a bezpečném prostředí si přeje většina občanů. Pro pocit bezpečí
podnikají celou řadu kroků k zabezpečení majetku a zdraví. Využívají nejrůznější technické
prostředky osobní ochrany (například spreje, osobní alarmy) a snaží se respektovat pravidla
bezpečného chování. Ukazuje se, že to ale nestačí, že je třeba dělat víc. A to přímo
v konkrétním bytě, domě, rodinném domku, rekreačním objektu a v jejich okolí. Dále v obci,
na sídlišti, ve městě zkrátka v celé lokalitě za aktivní pomoci a účasti samosprávy, policie,
občanských sdružení, pojišťoven, zabezpečovacích firem, sponzorů a státu.
Po negativních zkušenostech s kriminalitou dnes velká část občanů postrádá pocit
bezpečí. Statistika podílu druhů trestných činů v % na celkové zjištěné kriminalitě v roce
2004 (zdroj Policejní prezidium ČR) jednoznačně ukazuje, že našim největším problémem je
majetková kriminalita.
Majetková 70,8 %
Hospodářská 8,8 %
Násilná 6,3 %
Mravnostní 0,5 %
Ostatní 13,6 %
Závěr je tedy jasný: občané musí věnovat větší pozornost zabezpečení svého obydlí,
chránit si svůj majetek a zdraví a důsledněji dodržovat pravidla bezpečného chování.
Ministerstvo vnitra (MV) a Policie České republiky (P ČR) reaguje na tento trend
majetkové kriminality tím programem Bezpečná lokalita. Program byl projednán a
jednomyslně přijat na zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality MV , jehož
členy jsou kromě představitelů MV a P ČR i zástupci Městské policie Praha, Asociace
technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), České asociace pojišťoven
(ČAP), Asociace soukromých bezpečnostních služeb, Bankovní asociace, Bílého kruhu
bezpečí a certifikačních orgánů a zkušeben.
Co nabízí program občanům?
• Základní informace o bezpečném chování, ochraně osob, zabezpečení majetku,
obydlí, automobilů atd.
• Kontakty na policejní preventivní pracoviště a poradenská místa.
• Zprostředkování informací o certifikované technice a službách
zabezpečovacích a bezpečnostních firem, které se řídí etickým kodexem a
evropskými normami.
• Optimální pojistné produkty pojišťoven.
Jak se program uskutečňuje v praxi:
• Program je občanům předkládán formou celostátní, dlouhodobé, preventivněosvětové akce cílené k ochraně majetku a osob. Jsou to především informace
v denním tisku, v televizi, na výstavách (Pragoalarm, Iset), seminářích, na
dnech s P ČR, u policejních preventivních skupin (PIS).
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Zájemci o program obdrží od PIS nebo od odboru prevence kriminality MV
přihlášku.
Vyplněnou přihlášku posílají občané na odbor prevence kriminality MV, který
kontaktuje Asociace zabezpečovacích firem a pojišťoven. Následně členské
firmy a pojišťovny těchto asociací oslovují zájemce o program s konkrétní
nabídkou na zabezpečení a pojištění obydlí.
Společnou platformou MV, AGA a ČAP jsou etický kodex, evropské normy,
certifikace výrobků, montáží, služeb a produktů.

Co připravujeme nového?
Odbor prevence kriminalitu MV zamýšlí udělovat kvalitním firmám a pojišťovnám
certifikát Bezpečná lokalita a ve spolupráci s našimi partnery připravujeme dotazník tzn.
CHECK LIST k posouzení ochrany majetku. Vyplněním dotazníku si budou moci občané
ohodnotit úroveň bezpečnosti svých domů, bytů, rodinných domků, rekreačních objektů,
provozoven nebo jiných objektů, jak z hlediska vloupání či možnosti vzniku požáru. Naším
společným záměrem je, aby byl dotazník pro zájemce běžně k dispozici na přepážkách
pojišťoven, na pracovištích preventivně informačních skupin P ČR, obecních policií a
Hasičského záchranného sboru ČR. Součástí CHECK LISTu bude i přihláška do programu
Bezpečná lokalita.
Místo programu Bezpečná lokalita v systému prevence kriminality
Spolu s JUDr. Tomášem Koníčkem jsme si velice dobře vědomi, že bezpečná lokalita
se nedá vytvořit pouze zabezpečením objektů fyzických a právnických osob, odstraněním
nepřehledných zákoutí, alarmovým osvětlením před vchody do domů apod.
Úsilí samotných občanů musí mít pochopitelně návaznost na bezpečnostní opatření a
finančně nákladnější projekty prevence kriminality, které realizují volení představitelé měst a
obcí. Jde zejména o:
• Zřizování městských kamerových dohlížecích, geografických, informačních a
vyhledávacích systémů.
• Zabezpečení objektů a jejich připojení na pulty centralizované ochrany (PCO)
policie nebo bezpečnostních agentur.
• Optimální využití PCO v práci obou policií, hasičů a záchranné služby.
• Rozšiřování a zkvalitňování veřejného osvětlení.
• Zřizování hlídaných parkovišť.
• Vytváření bezpečných nákupních zón a center zábavy.
• Technické vybavení obou policií.
• Zřizování, provoz a údržbu zájmových klubů, dětských hřišť, plácků a
sportovišť pro nejrůznější volno časové aktivity dětí a mládeže.
• Sociální projekty.
• Protidrogovou prevenci.
• Dopravní preventivní opatření.
• Projekty pro zlepšení životního prostředí.
• Technické vybavení obou policií.
• Další projekty, které operativně vyplynou podle situace a potřeb té které
lokality.
Shrnutí informací a závěr
• Program je nabízen fyzickým a právnickým osobám formou dlouhodobé,
celostátní, preventivně-osvětové akce k ochraně majetku a osob.
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Program je odborně garantován Ministerstvem vnitra – odborem prevence
kriminality MV, Policií ČR – pracovníky preventivně informačních skupin,
Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a Českou
asociací pojišťoven. Tyto subjekty spolupracují na základě partnerství.
Společnou platformou MV, AGA a ČAP jsou evropské normy, certifikace
výrobků, montáží, služeb a produktů a etický kodex.
Cílem programu není vytváření nedobytných pevností a izolovaných lokalit,
ale bydlení, které vytváří přirozené podmínky pro život, tak jak přichází, pro
vzájemný dohled a spolupráci lidí.
Program předpokládá zájem a iniciativu samotných občanů začít „něco“ dělat
pro zlepšení bezpečnostní situace v místě svého bydliště.
Ostatní subjekty – Policie ČR a obecní policie, nestátní organizace, nadace a
instituce, státní orgány a volení zástupci obcí, měst a krajů jsou následně
„nuceni“ jít občanům naproti, vytvářet občanům odpovídající prostor,
poskytovat účinnou podporu a předkládat nákladnější preventivní projekty.
Odbor prevence kriminality MV a PIS PČR poskytují fyzickým a právnickým
osob přihlášky do programu. Kopie přihlášek posílá odbor prevence
kriminality MV na AGA a ČAP, které informují své členské firmy a
pojišťovny. Zájemci z firem a pojišťoven následně kontaktují přímo žadatele.
Firmy musí splňovat standardy kvality AGA zejména stanovy, kodex etiky a
zásady řádného distributora zabezpečovacích systémů. Používat certifikovanou
techniku a prokázat kvalitu své práce Certifikátem Inspekčního orgánu AGA
deklarujícím shodu provedení bezpečnostního posouzení, projekce, montáže a
servisu dle akreditovaných inspekčních postupů.
Pojišťovny z ČAP nabízejí klientům nejrůznější pojistné produkty, které jim
v případě „pojistné události“ sníží jejich ztráty.
Zjednodušeně řečeno, program nabízí odbornou pomoc při výběru typu a
rozsahu zabezpečení a jistotu, že přijímaná opatření dosahují standardů kvality.
Program Bezpečná lokalita má všechny předpoklady jak přispět k postupné
pozitivní změně v chování obyvatel k vlastnímu i společnému majetku a jeho
následné ochraně.
Program vhodně doplňuje ostatní programy prevence kriminality na místní
úrovni především zájmem a iniciativou konkrétních občanů řešit bezpečnostní
otázky a situace ze zdola.
Program Bezpečná lokalita je praktickou ukázkou partnerství veřejného a
soukromého sektoru - viz. usnesení Vlády České republiky č. 7 ze dne 7. ledna
2004.
Ministr vnitra vyhodnotil Bezpečnou lokalitu mezi třemi nejlepšími projekty
praxe ve veřejné správě. Program byl představen v Haagu 2002 na 3.
Konferenci kvality veřejných správ Evropské unie v Rotterdamu v 2004.
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