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Souhrn 

Drobná kriminalita má významný negativní dopad na kvalitu života evropských občanů, 

soudržnost komunity a bezpečnost a zabezpečení městského prostředí. Cílem projektu Snížení 

dopadu kriminality (Cutting Crime Impact-CCI) je umožnit orgánům vymáhání práva (Law 

Enforcement Agency-LEA) a tvůrcům bezpečnostní politiky přijmout preventivní, na důkazech 

podložený a udržitelný přístup k řešení drobné kriminality s vysokým dopadem. CCI na míru 

potřebám koncových uživatelů navrhne, vyvine a předvede čtyři sady nástrojů, které pokrývají:  

• prediktivní policejní práci;  

• komunitní policii;  

• prevenci kriminality prostřednictvím urbanismu a plánování;   

• měření a zmírňování pocitů nejistoty občanů.  

Pomocí metod společenských věd a inovačních nástrojů z designérského průmyslu bude CCI 

podporovat LEA při výzkumu a inovaci praktických, nástroje založené na důkazech, které 

splňují potřeby koncových uživatelů a provozní kontexty. Při poskytování CCI získají LEA 

cenné zkušenosti v oblasti zachycování požadavků, rámování problémů, nápadů, generování 

konceptů, návrhu řešení a prototypování, které lze přenést do jiných oblastí. Praktické 

zohlednění etických, právních a sociálních otázek během výzkumných a inovačních aktivit 

projektu zajistí, že vyvinuté sady nástrojů pomohou prosazovat bezpečná a bezpečná města, 

aniž by byla ohrožena základní lidská práva. Všechny sady nástrojů budou předvedeny  

v provozním prostředí pro posouzení výkonnosti a materiály vyvinuté na podporu integrace do 

operací LEA a na podporu širší implementace. CCI si klade za cíl podpořit širší přijetí účinných 

přístupů k bezpečnosti a zabezpečení v EU, a vyvine rozšířený evropský bezpečnostní model, 

který bude zahrnovat drobnou trestnou činnost s velkým dopadem a pocity nejistoty občanů. 

CCI povede k větší otevřenosti vůči inovacím a návrhovým přístupům mezi LEA a tvůrci 

bezpečnostní politiky v celé Evropě a také prokáže hodnotu přístupů vedených odborníky  

k výzkumným a inovačním projektům financovaným EU. 

  

https://cordis.europa.eu/article/id/442051-harnessing-human-centred-design-in-the-fight-against-crime?pk_campaign=RIB&pk_source=CORDIS&pk_medium=TW


 

Evropský bezpečnostní model plní řadu funkcí: 

• Představuje soudržný rámec pro evropské bezpečnostní strategie v kontextu zásad 

založených na hodnotách a akcí založených na zásadách. 

• Umožňuje strukturované, kritické hodnocení evropské bezpečnostní strategie, včetně 

Evropského programu pro výzkum bezpečnosti. 

• Poskytuje rámec pro budoucí témata a oblasti bezpečnostního výzkumu a poskytuje vizi 

výzkumu, který se zabývá základními evropskými hodnotami. 

• Sděluje šíři rolí tvůrců bezpečnostní politiky a vymáhání práva a podporuje rozvoj 

služeb a schopností. 

• Vyvolává otázky ohledně vhodnosti bezpečnostní politiky zaměřené na úzká, vysoce 

profilovaná rizika, přičemž se nedaří řešit širší problémy, které negativně ovlivňují 

každodenní zkušenost občanů-jako je takzvaná „drobná kriminalita“. 

Pět způsobů, jakými je řešení drobné kriminality implicitně součástí evropského 

bezpečnostního modelu: 

1. Aby byla bezpečnost zaměřena na občana, musí řešit problémy ovlivňující kvalitu 

života občanů, což zahrnuje každodenní kriminalitu a pocity nejistoty občanů. 

2. Transdisciplinární přístupy se již používají k pochopení a řešení drobné 

kriminality. Například v prevenci kriminality prostřednictvím urbanismu a plánování 

(CP-UDP) 

3. Zásada prevence je klíčová pro potírání drobné kriminality a snižování škod 

způsobených občanům 

4. Existuje mnoho osvědčených postupů v boji proti drobné trestné činnosti, které by měly 

být sdíleny mezi členskými státy a mezi odborníky z praxe a tvůrci politik. 

5. Existují důkazy o tom, „co funguje a proč“ při řešení drobné trestné činnosti, ale jak se 

povaha trestných činů mění, je třeba rozvíjet a sdílet nové poznatky. 

Výzkum provedený v rámci projektu CCI identifikoval pět „principů evropské bezpečnosti“, 

které vyplývají z evropských hodnot: 

• Zaměření na občany: Organizovanost podle lidských potřeb a priorit. 

• Transdisciplinárnost: Zapojení a práce napříč různými obory; vyhledávání odborných 

znalostí a pohledů na svět ostatních; oceňování holistických přístupů. 

• Prevence: Upřednostňování proaktivní, strategické a inteligentní prevence. 

• Spolupráce: Jednání s partnery; rozpoznání sdílených problémů, cílů a zájmů; zakládání 

konsorcií, partnerství a týmů. 

• Prokazatelnost: Na základě důkazů; oceňování testovaného a předvedeného; racionální 

a založené na analýze; praktické a odpovídající kontextu; hodnoceno. 


