
TISKOVÁ ZPRÁVA 

BOj PROTI KRImInAlITě  
tématem odborného semináře v Brně

Se zdokonalováním zabezpečovacích systémů se zvyšuje i vynalézavost 
pachatelů majetkových trestných činů. V souvislosti s touto problematikou 
uspořádala brněnská společnost Beta Control odborný seminář zaměřený 
na téma Zajištění bezpečnosti osob a majetku v bytových domech. 
Záštitu nad akcí převzal odbor prevence kriminality ministerstva vnitra 
ČR, partnery byli městská policie Brno, městský úřad Břeclav, Cech 
mechanických zámkových systémů ČR a společnost Selecta DnA. Cyklus 
přednášek o preventivních programech a bezpečnostních opatřeních 
proběhl dne 24. ledna 2013 v prostorách školicího centra společnosti 
Beta Control a zúčastnila se jej odborná veřejnost z celé moravy. 

Pozváno bylo celkem 150 
posluchačů – zástupců 
všech brněnských měst-
ských částí, starostů obcí 
a měst Moravskoslezské-
ho, Zlínského a Jihomo-
ravského kraje, pracovníků 
městské policie a mana-
žerů prevence kriminality 
v krajích celé ČR. Aktivně 
se zúčastnili zástupci ne-
jen z Brna, ale i z Frýdku 
– Místku, Třince, Tišno-
va, Ivančic či Moravského 
Krumlova. 

Dopolední blok přednášek zahájil JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR shrnu-
tím statistických údajů o trestné činnosti v letech 1989 – 2012. Z údajů vyplynulo, že od roku 1999 
počet registrovaných případů kriminality klesá – zatímco v roce 1998 bylo v ČR registrováno více než 
426 tisíc kriminálních případů, v roce 2012 to bylo necelých 305 tisíc případů. Jedním z faktorů, které 
mají vliv na snižování množství kriminálních skutků je nepochybně úspěšná realizace preventivních 
projektů. JUDr. Tomáš Koníček vysvětlil účast Ministerstva vnitra na brněnském semináři: „Minister-
stvo vnitra, konkrétně odbor prevence kriminality, je také partnerem preventivního projektu ‚Bezpeč-
ná země‘ připraveného Cechem mechanických zámkových systémů ČR. Odbor prevence kriminali-
ty navíc převzal garanci za tento projekt, který ve svých výstupech reaguje pomocí relevantních rad 
a doporučení v oblasti zabezpečení osob a majetku.“

Preventivní projekt „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“, realizovaný v městské části Brno-Nový 
Lískovec, který zdárně funguje déle než jeden rok, byl představen zástupcem Městské policie Brno,  
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Luboslavem Fialou. Dosavadní zkušenosti z tohoto projektu přinášejí nejen pozitivní reakce obyvatel 
rizikového bytového domu na Koniklecové ulici, ale příznivě se promítají také do statistiky Městské 
policie, která zaznamenala rapidní úbytek výjezdů do této lokality. 

Realizaci preventivních projektů se věnovala také následující přednáška Městského úřadu Břeclav, 
na které Ing. Čestmír Blažek zhodnotil dosavadní fungování kamerového a přístupového systému v ri-
zikové lokalitě města.

V odpoledním bloku přednášek představili zástupci společnosti Beta Control s.r.o. Ing. Radovan 
Přikryl a Ing. Jiří Janich systém Bezpečný dům, který představuje komplexní řešení ochrany a za-
bezpečení majetku v bytových domech. Spojení přístupového systému s kamerovým a protipožárním 
systémem, spolu se zabezpečením bytů a sklepních prostor a on-line dohledem nad těmito systémy, 
vytváří z Bezpečného domu unikátní řešení. Všechny tyto produkty bývají často realizovány v rámci 
preventivních projektů.

Tomáš Pospíšil z Cechu mechanických zámkových systémů ČR seznámil poslucha-
če s nejnovějšími trendy v oblasti montáží bezpečnostních dveří a dalších prvků. 
Zástupkyně společnosti Selecta DNA Radka Vaňasová doplnila předchozí přednášející ukázkou mož-
ností, jak označit majetek proti krádeži.

Vedoucí školicího centra Iva Střelcová podotkla, že seminář tohoto typu si v Brně buduje tradici: „Od-
borný seminář s tématikou zajištění bezpečnosti v bytových domech pořádala naše společnost již 
dvakrát. Poprvé v návaznosti na spuštění pilotního projektu „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“ 
v brněnské městské části Nový Lískovec v roce 2011, podruhé při příležitosti předání dalšího projek-
tu v Břeclavi.“

Majetková trestná činnost však není problémem pouze v Jihomoravském kraji, proto brněnští připra-
vují pro letošní rok podobné akce i na dalších místech. Obchodní ředitel společnosti Beta Control, 
která seminář organizačně zaštítila, Ing. Roman Czudek vidí důležitý přínos podobných aktivit zejména 
v možnostech oboustranné komunikace představitelů měst a obcí s komerční i státní sférou zároveň: 
„Snažíme se našim zákazníkům nabídnout naše produkty tak, aby plnily konkrétní představy správců 
a majitelů bytových domů o zabezpečení jejich majetku. Pro zákazníky je většinou složité orientovat 
se v jednotlivých nabídkách, pak se stává, že nevyužijí veškerých možností a výhod. Za nás mohu 
jednoznačně říct, že snahou je zpřehlednit oblast zabezpečování osob a majetku v bytových do-
mech tzv. obyčejným lidem, tedy těm, kterých se to nakonec týká nejvíce. Věřím, že tento seminář 
tomu napomohl.“

Tomáš Koníček nakonec shrnul poslání uskutečněné akce: „Seminář měl pro nás všechny jeden 
zásadní cíl. Umožnit posluchačům získat relevantní postupy, rady a informace v oblasti legálních 
metod zabezpečení majetku a osob. Akce splnila jednoznačně svůj účel. Již máme další žádosti 
z jiných regionů v celé ČR k uspořádání obdobných aktivit“ 
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EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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