
IV. Strategie prevence kriminality na léta 2001 - 2003

Strategie prevence kriminality na léta 2001 - 2003 je zpracována na základě usnesení vlády 
České republiky č. 388 ze dne 19. dubna 2000 a určuje hlavní směry politiky České vlády v oblasti 
prevence kriminality. Východiskem pro formulování Strategie prevence kriminality na další období 
byla analytická, koncepční a výzkumná činnost resortů zastoupených v Republikovém výboru a měst 
realizujících Komplexní program. Jedná se o Zprávy o bezpečnostní situaci v České republice, 
bezpečnostní analýzy prováděné na místní úrovni, statistické údaje resortů sociologická šetření 
vnímání pocitu bezpečnosti občanů prováděná ve městech. Využívány jsou rovněž zkušenosti ze 
zahraničí.

Hlavními cíli jsou snižování míry a závažnosti trestné činnosti, minimalizace rizik a 
následků trestné činnosti, zvyšování pocitu bezpečnosti občanů a začlenění prevence kriminality 
do generelu rozvoje krajů a obcí.

Prioritami bude součinnostní řešení prevence kriminality ve městech, tvorba specificky 
zaměřených a vnitřně provázaných preventivních programů, meziresortní projekty vedoucí 
k informačnímu propojení a integraci sociálních a krizových služeb ve městech, vzdělávání 
směřující ke zvyšování odbornosti pracovníků z oblasti prevence a manažerů prevence 
kriminality ve městech, transformace pojetí práce Policie ČR a obecní policie jako služby 
veřejnosti.

V resortních programech bude kladen důraz na vyhodnocování dosavadních programů a 
projektů a jejich modifikaci pro další období, na propracování metodik, na zkvalitňování 
systému vzdělávání a informačního propojení jednotlivých subjektů, rozvoj poradenských, 
krizových a specializovaných zařízení pro mládež a další rizikové skupiny. Jako velký problém, 
který nebyl v minulé Strategii zdůrazněn, se ukázala nutnost prevence násilné kriminality, včetně 
domácího a interetnického násilí a prevence zanedbávání, týrání a zneužívání dětí. Republikový 
výbor se těmito problémy od roku 1999 zabýval a uložil resortům řadu úkolů, na které bude zaměřena 
pozornost v letech 2001 - 2003.

Úkolem nové Strategie prevence kriminality bude, v souladu s Národní strategií 
protidrogové politiky na období let 2001 - 2004, vyhodnotit účinnost dosavadních programů a 
projektů, zaměřit se na zpracování analýzy stavu trestné činnosti související s drogami a na 
základě jejích výsledků propracovat a navrhnout další metody a postupy, včetně vzdělávání 
Policie ČR v protidrogové prevenci.

Dalším velkým tématem bude připravit a realizovat převedení preventivních aktivit na místní 
úrovni z působnosti ministerstev do působnosti krajů a obcí.

Strategie bude zahrnovat:

a) vytváření systému navzájem propojených programů na lokální a republikové úrovni:

� programy prevence kriminality ve městech 
� programy pomoci obětem trestných činů 
� programy prevence kriminality specifických sociálních skupin 
� prevence jednotlivých druhů trestné činnosti

 Prevence kriminality

Vstupní stránka Systém  prevence kriminality v ČR Republikový výbor pro prevenci kriminality
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b) zkvalitňování podmínek realizace systému prevence kriminality v České republice:

� racionální vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu na rozvoj 
preventivních systémů 

� spolupráce a budování informačních systémů mezi subjekty prevence 
� vzdělávání pracovníků v oblasti prevence 
� analytická činnost a vědecký výzkum v oblasti prevence kriminality a kriminogenních 

jevů 
� mediální politika v oblasti prevence 
� mezinárodní spolupráce v oblasti prevence kriminality

1. Úkoly Republikového výboru pro prevenci kriminality na léta 2001 - 2003

1.1 Vytvářet systém navzájem propojených programů na lokální a republikové úrovni

� Rozvíjet prevenci kriminality na místní úrovni - součinnostní řešení prevence kriminality ve 
městech (zaměřit se na vytváření dlouhodobých, specificky zaměřených a vnitřně provázaných 
projektů).

� Vytvářet a realizovat specifické meziresortní projekty prevence kriminálně rizikových 
jevů.

� Vyhodnotit opatření uložená resortům usnesením vlády č. 1032 ze dne 6. října 1999 k “Návrhu 
systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé delikventy”, včetně vyhodnocení výsledků 
pilotního meziresortního projektu a činnosti Centra včasné intervence v Ostravě.

� Provést a vyhodnotit úkoly vyplývající z  “Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu 
zneužívání dětí” (přijat usnesením vlády č. 698 ze dne 12. července 2000).

� Připravit meziresortní projekt prevence a pomoc obětem trestné činnosti, především prevence 
obchodování s lidmi a nucené prostituce.

� Pokračovat v integraci Policie ČR a obecní policie do preventivních systémů.

1.2 Zkvalitňovat podmínky realizace systému prevence kriminality 

a. Vyhodnotit účinnost resortních programů prevence kriminality a programů realizovaných na 
místní úrovni za období 1996 - 2000,

b. racionalizovat vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu na prevenci kriminality a 
připravit převedení dotačního systému na kraje ve spolupráci se všemi resorty 
uskutečňujícími dotační programy,

c. vytvářet podmínky pro pravidelnou a systematickou spolupráci resortů zastoupených 
v Republikovém výboru a spolupráci s orgány veřejné správy na úrovni krajů i na místní 
úrovni, včetně vytváření informačních systémů mezi subjekty prevence,

d. vzdělávat pracovníky zabývající se prevencí kriminality (dobudování resortních systémů 
vzdělávání, včetně systému akreditací a udělování licencí v oblasti sociálních a zdravotních 
služeb; vytvoření podmínek a metodiky pro systém vzdělávání na úrovni regionů, krajů apod.; 
vytváření metodiky vzdělávacích aktivit a postupů umožňujících častější a efektivnější využití 
alternativních trestů),

e. pokračovat v medializaci úspěšných preventivních aktivit a ve formování postojů veřejnosti 
k otázkám individuální bezpečnosti a veřejného pořádku; příprava a realizace mediální 
kampaně k posilování kladného postoje ke zdravému životnímu stylu a snižování 

Page 2 of 9Ministerstvo vnitra

15.07.2020file:///C:/Users/KlimaPe/Desktop/OPK/Strategie%20Dokumenty%20a%20zákony/ST...



poptávky po návykových látkách,

f. rozvíjet analytickou činnost a vědecký výzkum v oblasti prevence kriminality; připravit 
sociologické šetření vnímání pocitu bezpečnosti občanů ve městech realizujících Komplexní 
program již 3 a více let,

g. pokračovat a rozvíjet mezinárodní spolupráci.

2 Úkoly resortů zastoupených v Republikovém výboru na období 2001 - 2003

2.1 Ministerstvo vnitra

a. Metodicky a konzultačně zajišťovat součinnostní řešení prevence kriminality na místní 
úrovni, včetně správy dotačního systému.

b. Vytvořit metodiku pro zpracování koncepce prevence kriminality na úrovni krajů.

� Vytvořit podmínky pro vznik institutu manažera prevence kriminality na úrovni krajů, 
včetně vzdělávání manažerů.

� Pokračovat ve vzdělávání manažerů prevence kriminality na místní úrovni. Připravit a 
realizovat vzdělávací kurz se zaměřením na styk s médii a získávání finančních 
prostředků (fundraising).

c. Zpracovávat analytické podklady k tvorbě metodiky koncepce prevence kriminality na 
úrovni krajů a k přípravě koncepčních preventivních opatření na místní úrovni; vyhodnocovat 
účinnost výsledků a dopadů preventivních projektů.

d. V rámci prevence kriminality související s drogami připravit metody a postupy směřující ke 
snižování nabídky a dostupnosti drog.

� Provést analýzu stavu trestné činnosti související s drogami v hl.m. Praze; na jejím 
základě zpracovat situační zprávu a navrhnout pilotní projekt ke snižování nabídky a 
dostupnosti drog v Praze. 

� Realizovat pilotní projekt v Praze a na základě jeho vyhodnocení připravit metodiku 
realizace projektu v jiných městech České republiky.

e. Připravit specifické meziresortní preventivní projekty, na jejichž realizaci se podílí více 
subjektů.

� Prevence a pomoc obětem trestné činnosti, především obchodování s lidmi a nucené 
prostituce. Projekt bude obsahovat školící, sociální, zdravotní, právní a bezpečnostní 
oblast. Na jeho realizaci bude spolupracovat poradní orgán ministra vnitra “Kulatý stůl 
k problematice obchodování se ženami a komerčního sexuálního zneužívání dětí”.

� Koordinace organizačních a technických opatření subjektů, které se zabývají  prevencí 
diváckého násilí při sportovních utkáních.

f. V souvislosti s transformací pojetí práce Policie ČR a obecní policie jako služby veřejnosti 
� Podporovat institucionalizaci výchovy a vzdělávání v oblasti lidských práv, včetně 

podpory zřízení Profesního informačního a dokumentačního střediska pro výchovu k 
lidským právům při Střední policejní škole MV v Praze - Hrdlořezích a publikační 
činnosti a pořádání seminářů.

� Ve spolupráci s dalšími zainteresovanými útvary připravit etický kodex příslušníků 
policie založený na Evropském kodexu policejní etiky, připravovaném v rámci Rady 
Evropy.
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g. Připravit a realizovat vzdělávací programy ( “Právo na každý den”, D.A.R.E., Lidská práva, 
Pomoc obětem trestných činů) pro pracovníky Policie ČR a obecní policie ve městech 
realizujících preventivní programy. 

� Dopracovat systém základní profesní přípravy policistů a dalšího vzdělávání v oblasti 
prevence kriminality.

h. Pokračovat ve zřizování Preventivně informačních skupin Policie ČR. Vytvářet podmínky 
pro zkvalitňování jejich činnosti a jejich zapojení do součinnostního řešení prevence 
kriminality ve městech. 

i. Ve spolupráci s Poradním sborem pro situační prevenci zpracovat Koncepci situační prevence
a vytvořit metodiku hodnocení účinnosti jednotlivých projektů, zpracovat podmínky pro 
spolupráci všech subjektů při urbanistickém plánování z hlediska bezpečnosti občanů.

j. Pokračovat v medializaci úspěšných preventivních aktivit a v informačním působení na 
formování postojů veřejnosti k  vlastní bezpečnosti a veřejnému pořádku, včetně zkvalitňování 
informačního systému v resortu.

k. Rozvíjet mezinárodní spolupráci, zejména bilaterální styky, a plnit úkoly vyplývající ze 
zastupování České republiky v mezinárodních organizacích.

� Ve spolupráci s Centrem pro mezinárodní prevenci kriminality OSN realizovat projekt 
proti obchodování se ženami (projekt: Reakce trestní justice na obchodování s lidmi 
v České republice a Polsku). Využít projekt pro zhodnocení připravenosti České 
republiky k naplňování Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodu s lidmi, 
zejména se ženami a dětmi, doplňující Konvenci Spojených národů proti 
transnacionálnímu organizovanému zločinu.

� V rámci Programu prevence kriminality OSN v rámci působení České republiky 
v Komisi OSN pro prevenci kriminality a trestní soudnictví a realizace “Projektu 
technické pomoci v oblasti prevence kriminality” v bývalých socialistických zemích 
východní Evropy, předat ucelené Know - How do přijímající země, včetně pomoci při 
úvodním zhodnocení situace, proškolení realizačního kádru pracovníků a konzultací při 
realizaci programu.

� Aktivně se podílet na realizací projektů Rady Evropy a Evropské Unie zaměřených na 
prevenci všech forem zneužívání žen a dětí.

2.2 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

a. Na základě vyhodnocení Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně 
patologických jevů v působnosti MŠMT za období 1998 - 2000 zpracovat Koncepci prevence 
sociálně patologických jevů v resortu školství do roku 2003 v návaznosti na Strategii 
prevence kriminality a Národní strategii protidrogové politiky.

b. Realizovat systémová opatření a podporu programů zaměřených na prevenci násilí ve 
školách a školských zařízeních, ( šikana a agresivita, xenofobie a rasismus) , a to jak na 
úrovni pedagogických pracovníků, tak žáků a studentů.

c. Vytvářet a podporovat nabídky volnočasových aktivit pro organizované i neorganizované 
děti a mládež se zaměřením na rizikové skupiny, národnostní menšiny a etnické skupiny.

� Podporovat neformální vzdělávání dětí a mládeže v oblasti zdravého životního stylu a 
nabídky pozitivních alternativ, programy zaměřené na kvalitní využívání volného času. 

� Cíleně uplatňovat aktivity zaměřené na včasný začátek prevence, ideálně již 
v předškolním věku. 
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� Podporovat činnosti nestátních neziskových organizací v rámci pravidelně 
vyhlašovaných Programů MŠMT.

d. Vytvářet programy podporující spolupráci školy s rodiči a veřejností, zejména v rámci 
Minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních. V Minimálních 
preventivních programech bude kladen důraz na posilování právního vědomí dětí a mládeže.

e. Podporovat programy zaměřené na prevenci zneužívání drog s důrazem na škodlivé 
působení alkoholu a tabáku. 

� Zpracovat Analýzu incidence problémových uživatelů drog mezi dětmi a mládeží 
v prostředí speciálního školství s návrhem na specifické programy prevence.

f. Vytvářet a realizovat programy zaměřené na prevenci záškoláctví, resp. děti a mládež 
odmítající vzdělávání a profesní přípravu. 

g. Podporovat a rozvíjet preventivní a poradenské instituce poskytující preventivní a 
pedagogicko-psychologickou podporu vzdělávání ve všech školách a školských zařízeních 
(jak pedagogicko-psychologických poraden, tak středisek výchovné péče pro děti a mládež), 
která se zaměřují primárně na prevenci poruch chování u školní mládeže.

h. Vytvářet podmínky pro pravidelnou a systematickou spolupráci s orgány krajů v oblasti 
prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních, připravit 
metodické materiály, koordinovat aktivity v oblasti prevence na nižší úrovni státní správy a 
samosprávy. 

i. Vyhodnotit metodický pokyn k realizaci Minimálních preventivních programů na školách 
a ve školských zařízeních a navrhnout jeho modifikaci na další období. 

j. Pokračovat ve vzdělávání metodiků primární prevence škol a školských zařízení a dalších 
pedagogických pracovníků v rámci Národních vzdělávacích osnov realizovaných Střediskem 
zdravého životního stylu při Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

2.3 Ministerstvo práce a sociálních věcí

a. Dokončit úkoly spojené s přípravou zákona o sociálních službách.

b. Dokončit přípravy a zahájit pilotní projekty v rámci projektu česko – britské spolupráce.

c. Vytvořit podmínky pro rozvoj sociálních služeb souvisejících s prevencí kriminality a 
řešením trestně-právních konfliktů, zejména:

� dokončení minimálních standardů sociálních služeb pro vymezenou oblast, 
� dopracování systému resortního (dalšího) vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách, 
� dokončení systému registrace sociálních pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb, 
� dokončení systému akreditací pro poskytovatele sociálních služeb, 
� dokončení systému udělování licencí pro výkon činností práce a činností v sociálních 

službách.
d. Pokračovat v procesu decentralizace metodického vedení kurátorů pro mládež, sociálních 

kurátorů a sociálních asistentů prostřednictvím vybraných pracovních skupin a 
posilováním regionální spolupráce mezi těmito pracovníky.

e. Zajistit metodické vedení a průběžné vyhodnocování vzdělávacího programu pro 
kurátory pro mládež a sociální pracovníky oddělení péče o rodinu a dítě v rámci pilotního 
projektu Centra včasné intervence v Ostravě.
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f. Ve spolupráci s delegovanými zástupci pracovních skupin kurátorů pro mládež, 
sociálních kurátorů a sociálních asistentů pokračovat ve vymezování profese sociální 
práce pro činnosti uplatňující se ve veřejné sféře (sociálně-právní ochrana, vyjednávání a 
zjišťování, resp. oceňování potřeb klientů, kvalitní zprostředkování sociálních služeb, pomoc 
při zprostředkování řešení konfliktů na úrovni rodiny a místního společenství).

g. Zintenzivnit spolupráci mezi sociálními kurátory a Vězeňskou službou ČR směrem 
k vytvoření budoucího systému zacházení s propuštěnými z výkonu trestu (např. parolová 
služba).

h. Zintenzivnit spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti v oblasti metodické koordinace 
pracovníků sociálně-právní ochrany dětí a rozhodování soudů ve věcech týkajících se 
sociálně-právní ochrany dětí a mládeže a iniciovat společné vzdělávací akce v této oblasti.

i. Zahájit spolupráci s nově ustavenou Probační a mediační službou, vymezit rozdíly mezi 
činnostmi pracovníků sociálně-právní ochrany a pracovníků probační a mediační služby, 
rozvíjet oblasti spolupráce a vzájemné podpory činností.

j. Ve spolupráci s resorty spravedlnosti a školství, mládeže a tělovýchovy podporovat 
postupy a podpůrné programy, které budou alternativou ke stávající, stále převládající 
praxi umisťování dětí a mládeže z  tzv. nefunkčních rodin do diagnostických ústavů a 
dětských výchovných ústavů. 

k. Ve spolupráci s ministerstvy vnitra a spravedlnosti rozvíjet a podporovat metodické a 
vzdělávací aktivity a postupy umožňující častější a efektivnější využívání alternativních 
trestů a opatření. 

l. Pokračovat ve zvyšování zaměstnanosti skupin obtížně umístitelných na trhu práce.

� Postupně rozšiřovat projekty typu »Most« do dalších okresů. 
� Využívat novou síť bilančně-diagnostických center pro skupiny uchazečů obtížně umístitelných 

na trhu práce. 
� Rozvíjet program Absolvent (odborná praxe nezaměstnaných absolventů škol). 
� Odstraňovat diskriminaci menšin v přístupu na pracovní trh.

2.4 Ministerstvo spravedlnosti

a. V preventivních aktivitách vězeňství zvýraznit aspekt prevence recidivy a zkvalitnit 
programy přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

b. Vytvořit ve všech okresech střediska nově konstituované Probační a mediační služby a 
v jejím rámci věnovat metodologickou péči práci s mladistvými odsouzenými a drogově 
závislými. 

c. Uvést do praxe systém soudnictví nad mládeží.
d. Zvýšit počet vzdělávacích aktivit pro odsouzené. 
e. Zvýšit počet pracovních míst pro odsouzené. 
f. Zkvalitnit plnění úkolů vyplývajících ze schválené koncepce zacházení s mladistvými a 

mladými dospělými vězni. 
g. Zaměřit se na postupné rozšiřování tzv. bezdrogových zón do celého systému věznic a 

vazebních věznic. 
h. Zajistit výkon všech druhů ochranného léčení v ústavní formě během výkonu trestu 

odnětí svobody. 
i. Dále rozšiřovat kapacitu pro diferencované zacházení s odsouzenými ve specializovaných 

odděleních. 
j. Věnovat se postavení a situaci cizinců a příslušníků minorit ve vězeňské populaci. 
k. V oblasti vzdělávacích aktivit vězeňství upřednostňovat zvyšování kvalifikace výchovných 

pracovníků umožňující vysoce odborné a diferencované zacházení s vězněnými osobami. 
l. Zaměřit výzkumnou činnost v resortu na oblasti :
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� Zvýšení účinnosti sankční politiky, vyhodnocování forem a možností působení trestů, větší 
uplatňování a průběžné ověřování účinnosti alternativních trestů.

� Zdokonalení penitenciárního systému, zkvalitňování diferencovaného zacházení s pachateli, 
dosažení lepší návaznosti penitenciární a postpenitenciární péče.

� Analýzu právního stavu trestněprávní ochrany fyzických a právnických osob před rasově 
motivovanými útoky a analýzu postupů při odstraňování rasové diskriminace a zajišťování 
integrace Romů a dalších menšin do společnosti.

� Kriminologické aspekty zneužívání drog u žen a dívek.

� Domácí násilí.

� Mezinárodní srovnávací výzkum obětí trestných činů.

� Aktivní podíl na zvládání bezpečnostních rizik státu a závažných forem trestné činnosti (podíl 
na realizaci protidrogové politiky, boj s organizovaným zločinem, hospodářskou a finanční 
kriminalitou, řešení problematiky extremismu, rasismu, nelegální migrace a dalších závažných 
forem kriminality).

2.5 Ministerstvo obrany 

a. Sjednotit působení všech složek Ministerstva obrany a Armády ČR při postupu proti sociálně 
patologickým jevům. Zkvalitňovat činnost komisí pro prevenci sociálně patologických jevů a 
jejich spolupráci s Vojenskou policií, zdravotnickou, duchovní, humanitní, právní, 
psychologickou službou, pracovníky kultury, tělovýchovy a dalšími subjekty působícími v této 
oblasti.

b. Využívat všech metod a prostředků k eliminaci sociálně patologických jevů, které se 
vyskytují v resortu MO - zejména šikanování, zneužívání drog a alkoholu. Ochránit před 
jejich následky jak jedince, tak i armádu. Sociální prevenci zaměřit na nejširší vojenskou 
populaci - žáky, studenty, posluchače vojenských škol, vojáky v činné službě a občanské 
zaměstnance. Zvláštní pozornost věnovat útvarům a jednotkám rychlého nasazení a okamžité 
reakce, zejména mladým vojákům z povolání (rotmistrovskému sboru) a vojákům odcházejícím 
do zahraničních misí OSN.

� Zpracovat projekt právní výchovy vojáků v činné službě “Právo na každý den”, jehož 
cílem bude zprostředkovat základní orientaci v právním řádu a právních předpisech 
využitelnou v každodenním životě vojáků.

c. Systematicky odstraňovat technické a organizační příčiny vzniku sociálně patologických 
jevů. Situační prevenci zaměřit zejména na omezení podmínek příznivých pro vznik 
majetkových trestných činů.

d. V souladu s úkoly usnesení vlády k prevenci sociálně patologických jevů, s rozkazem ministra 
obrany Prevence toxikomanie, alkoholismu a jiných sociálně patologických jevů a úkoly 
Koncepce a programu prevence sociálně patologických jevů na období 2001 - 2004 účelově 
vyčleňovat finanční prostředky na jejich zabezpečení. Tyto prostředky efektivně vynakládat, 
pravidelně analyzovat a provádět kontroly jejich využívání.

e. V prevenci sociálně patologických jevů spolupracovat s jinými resorty, meziresortními 
komisemi, samosprávnými orgány i neziskovými organizacemi .

� Spolupráci vojenských posádek s místními orgány zaměřit na:

- spolupráci se sportovními, mládežnickými a zájmovými sdruženími a dětskými domovy a 

Page 7 of 9Ministerstvo vnitra

15.07.2020file:///C:/Users/KlimaPe/Desktop/OPK/Strategie%20Dokumenty%20a%20zákony/ST...



ústavy pro postižené při aktivním využívání volného času;

- spolupráci s úřady práce a zaměstnavateli při řešení problémů vojáků v základní službě;

- spolupráci se školami, učilišti, protidrogovými koordinátory, nestátními organizacemi při 
prevenci zneužívání drog a prevenci šikanování;

- spolupráci s příslušnými civilními vysokými školami k odbornému využití jejich absolventů 
t.č. vojáků v základní službě a jejich zkušeností s prevencí sociálně patologických jevů.

2.6 Ministerstvo zdravotnictví 

a. Zahájit realizaci programu prevence zdravotnických aspektů kriminality, který 
systematicky pokryje zdravotnickou oblast vzdělávacích programů primární, sekundární a 
terciární prevence kriminality. Vyhodnotit současný stav vzdělávání ve státních a nestátních 
subjektech a vypracovat metodiku pro vzdělávací akce.

� Prioritně řešenými problematickými skupinami osob budou zneužívané osoby (děti, 
senioři), pachatelé trestné činnosti s duševní nemocí, oběti trestných činů, duševně 
nemocní v kritických situacích a riziková mládež.

� Bude připravena metodika a realizovány modelové vzdělávací akce pro veřejnost se 
zvláštním zaměřením na předškolní a školní mládež.

� Budou navrženy specializované kurzy sekundární a terciární prevence kriminality pro 
veřejnou správu, poskytovatele specializovaných zdravotnických a nezdravotnických 
služeb, pro oběti trestné činnosti a event. i pachatele. Programy budou zaměřeny zejména 
na včasnou detekci, terapii poruch a zabránění pozdním následkům, rehabilitaci, 
resocializaci. V rámci programu budou identifikovány kompetence státních a nestátních 
subjektů na místní, regionální a státní úrovni a odpovědnost občana.

b. V rámci zabezpečení sekundární prevence léčby drogově závislých osob realizovat 
priority dané Národní strategií protidrogové politiky na období let 2001 - 2004.

� Prostřednictvím medií aktivně posilovat kladný postoj společnosti ke zdravému 
životnímu stylu a snižování poptávky pro návykových látkách včetně tabákových 
výrobků a alkoholu.

� Realizovat specializované programy pro děti a dospívající, resp. rodiny, v nichž se 
vyskytuje závislost, zvýšit dostupnost detoxifikace, včetně detoxifikace v domácím 
prostředí, podpořit rozvoj ambulantních programů zaměřených na léčbu návykových 
nemocí, včetně substitučních programů, reprofilizovat psychiatrická a jiná lůžka k léčbě 
návykových nemocí a realizovat cílené programy pro marginalizované osoby 
zneužívající návykové látky.

� Vytvořit specifické standardy péče o závislé a metody měření efektivity jednotlivých 
služeb a zahájit akreditaci jednotlivých zařízení pro léčbu návykových nemocí.

c. Propojit aktivity realizované v rámci projektů Světové zdravotnické organizace “Zdravé 
město” a “Bezpečná komunita” a pokračovat v rozvíjení prevence kriminality a prevence 
úrazů na místní úrovni. V oblasti úrazové prevence se zaměřit zejména na věkové skupiny dětí 
a seniorů.

3 Návrh finančních prostředků na léta 2001-2003

3.1 Na resortní programy prevence kriminality předpokládají jednotlivé resorty v rámci 

Page 8 of 9Ministerstvo vnitra

15.07.2020file:///C:/Users/KlimaPe/Desktop/OPK/Strategie%20Dokumenty%20a%20zákony/ST...



svých rozpočtových kapitol na prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů
vyčleňování finančních prostředků ve výši kterou uvádí následující tabulka (v tis Kč).

� MPSV částky neuvedlo

3.2 Na politiku prevence kriminality v kapitole státního rozpočtu Všeobecné pokladní správy 
jsou navrhovány na léta 2002 a 2003 finanční prostředky ve výši 100 milionů Kč na každý rok.
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RESORT 2001 2002 2003 CELKEM

MV 3 900 5 000 5 000 13 900

MŠMT 10 000 10 000 10 000 30 000

MPSV 87 500 * *

MS 4 800 5 000 5 000 14 800

MO 9 930 15 000 17 000 41 930

MZ 3 000 3 000 3 000 9 000

CELKEM 119 130 38 000 40 000 109 630
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