
Prevence kriminality

Ministerstva vnitra
odbor prevence kriminality

Strategie prevence kriminality na léta 2004 - 2007
(včetně zprávy o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na 
rok 2003) 

IV.
Úkoly vyplývající ze strategie prevence kriminality na rok 2004

I. Republikový výbor pro prevenci kriminality

1. Zpracovat a předložit vládě ČR:

1.1 Strategii prevence kriminality na léta 2004-2007 (úkol je plněn tímto materiálem).

1.2 Vyhodnocení účinnosti přijaté legislativy související se systémovým přístupem k péči o 
delikventní mládež a vyhodnocení činnosti a efektivity experimentálního projektu Centra 
včasné intervence (červen 2004).

2. Pokračovat v realizaci programů prevence kriminality na místní úrovni a připravit transformaci 
preventivních programů ve městech do Programu prevence kriminality na místní úrovni –
partnerství.

3. Pokračovat ve spolupráci s orgány krajů v oblasti sociální prevence a prevence kriminality.

4. Pokračovat v realizaci specifických meziresortních projektů zaměřených především na 
prevenci kriminality mládeže, sociálně vyloučených komunit, na prevenci domácího násilí a 
pomoc obětem trestné činnosti.

5. Zajistit přípravu nových specifických meziresortních projektů vyplývajících z priorit Strategie 
(např. mezinárodní program EU “Daphne II”, projekty směřující k prevenci korupčního 
jednání).

6. Rozvíjet analytickou činnost a vědecký výzkum v oblasti prevence kriminality.

7. Rozvíjet mezinárodní spolupráci. 

Na rozvoj prevence kriminality na místní úrovni a realizaci meziresortních specifických 
projektů jsou pro rok 2004 v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu vyčleněny 
finanční prostředky ve výši 80 000 000,- Kč.

II. Ministerstvo vnitra

1. Metodicky a organizačně zajišťovat programy prevence kriminality na místní úrovni, včetně 
správy dotačního systému.

2. Realizovat vzdělávací programy pro:

2.1 manažery prevence kriminality ve městech, koordinátory prevence kriminality krajských 
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úřadů a správ krajů Policie ČR k přípravě Programu prevence kriminality na místní úrovni -
Partnerství,

2.2 analytické pracovníky Policie ČR k přípravě Programu prevence kriminality na místní 
úrovni - Partnerství,

2.3 zástupce Preventivně informačních skupin okresních ředitelství Policie ČR, na jejichž 
územní působnosti jsou umístěna zařízení pro uprchlíky, na téma tolerance a prevence 
xenofobie (ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení MV a o.s. Partners Czech).

3. Připravit standardy k vyhodnocování efektivity městských kamerových dohlížecích systémů.

4. Pokračovat v realizaci specifických projektů:

4.1 Metodicky a konzultačně zajišťovat realizaci projektu Systém včasné intervence v obcích 
s rozšířenou působností.

4.2 Realizovat Model ochrany obětí – svědků v trestním řízení proti pachatelům obchodování 
s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.

4.3 Projekty prevence kriminality související s drogami (Komunitní projekt v Praze 5; 
preventivní projekt pro střední školy).

4.4 Metodicky a odborně vést a vyhodnotit program Bezpečná lokalita.

4.5 Připravit pilotní projekt prevence kriminality v nákupních zónách.

4.6 Pokračovat v realizaci projektu Crime Stoppers a zpracovat jeho vyhodnocení.

4.7 Shromáždit dostupné zahraniční a domácí prameny a zahájit přípravu projektů prevence 
korupčního jednání.

4.8 Zahájit přípravu projektů zaměřených na bezpečnost silničního provozu.

5. Pokračovat v integraci Policie ČR do preventivních systémů (community policing); zavádět 
proaktivní metody práce Policie ČR.

6. Poskytovat metodickou pomoc Preventivně informačním skupinám Policie ČR (PIS) a 
odbornou pomoc při zřizování Poradenských center PIS.

7. Pokračovat v realizaci mediální politiky resortu v oblasti prevence kriminality; medializovat 
úspěšné preventivní aktivity realizované v rámci programů prevence kriminality na místní 
úrovni. 

8. Plnit úkoly vyplývající z účasti České republiky v mezinárodních organizacích v oblasti 
prevence kriminality, zejména v rámci Evropské sítě prevence kriminality EU.

Pro rok 2004 jsou vyčleněny na prevenci kriminality v rozpočtové kapitole Ministerstva vnitra 
finanční prostředky ve výši 3 900 000,- Kč.

III. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1. Na základě vyhodnocení Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 
v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2001-2004 
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zpracovat Koncepci prevence sociálně patologických jevů v resortu školství do roku 2007 
v návaznosti na Strategii prevence kriminality a Národní strategii protidrogové politiky.

2. 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.

� Vyhlásit dotační řízení v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti MŠMT.

3. 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.

� Podporovat činnosti nestátních neziskových organizací v rámci pravidelně 
vyhlašovaných Programů MŠMT.

� Vyhlásit dotační program střechy- sdružení- zahraničí- investice.

4. 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.

� Vyhlásit dotační řízení v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti MŠMT pro Program č. 1 a finanční 
prostředky v přenesené působnosti poskytnout krajským úřadům pro jejich výběrové 
řízení.

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

� Ověřovat programy výchovné léčebné péče ve výchovných ústavech Dvůr Králové n. L. 
a Žulová, Středisku pro mládež Praha – Klíčov a Diagnostickém ústavu pro mládež 
Ostrava.

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

� Vyhlásit dotační řízení v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti MŠMT a zafinancovat v přenesené 
působnosti vlastní výběrové řízení krajů u projektů reagujících na “Metodický pokyn k 
jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a posti 
záškoláctví” ze dne 11.3.2002, č.j. 10 194/2002-14.

7. 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.
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� Zajistit plnění úkolů v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo 
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 
zařízeních a o změně dalších zákonů.

8. 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.

� Realizovat dva dvoudenní semináře pro krajské školské koordinátory prevence a dva 
dvoudenní semináře pro okresní metodiky preventivních aktivit s cílem sjednocení 
postupu a výměny zkušeností.

9. Vydat a distribuovat Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání Internetu.

Pro rok 2004 je v rozpočtu MŠMT na prevenci kriminality vyčleněno 10 202 000,- Kč.

IV. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

1. Připravit novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se stanoví kvalifikační požadavky pro pověřené osoby k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí a specifikuje fungování zařízení sociálně-právní ochrany. 

2. Pokračovat v přípravě sociálních pracovníků k získání zvláštní odborné způsobilosti (vyhl. 
MV č. 512/2002 o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, 
kterou se provádí zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků) a 
orientovat ji na problematiku domácího násilí.

3. Realizovat pravidelné metodické porady se zástupci krajských úřadů a v jejich rámci se 
zaměřovat na rozvíjení vzájemné spolupráce s Probační a mediační službou.

4. Z hlediska dotační politiky MPSV vyčlenit potřebné prostředky na programy sociální prevence 
a prevence kriminality, programy protidrogové politiky a na podporu projektů romské 
komunity.

5. Postupně zavádět Individuální akční plány “První příležitost” do praxe všech úřadů práce 
v rámci poradenství pro zprostředkování, jako nástroje snižujícího dlouhodobou 
nezaměstnanost a tím i možnost vzniku patologických sociálních jevů.

6. Naplňovat opatření Sektorového operačního programu RLZ (Modernizace veřejných služeb 
zaměstnanosti), které prostřednictvím zkvalitňování Služeb zaměstnanosti povede k vyšší 
motivaci a aktivaci uchazečů o zaměstnání a tím ke zlepšení jejich uplatňování na trhu práce.

Finanční rámec dotací pro rok 2004 (v tis. Kč)

V. Ministerstvo spravedlnosti

Ukazatel schválený rozpočet 2004

Program protidrogové politiky 85 644 

Sociální prevence a prevence kriminality 1 68 340

Podpora integrace příslušníků romské 
komunity

16 245
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1. Zahájit výkon ochranného léčení psychiatrického u odsouzených mužů vykonávajících trest 
odnětí svobody ve věznici s ostrahou.

2. Vytvořit podmínky pro zahájení výkonu ochranného léčení protialkoholního u odsouzených 
mužů vykonávajících trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou.

3. Zvýšit počet věznic a vazebních věznic, ve kterých jsou zřízeny bezdrogové zóny na třicet.

4. Zvýšit kapacitu oddělení specializovaných pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených 
s poruchou duševní a poruchou chování, způsobenou užíváním psychotropních látek.

5. Zvýšit kapacitu oddělení specializovaného pro výkon trestu odsouzených matek nezletilých 
dětí.

6. Pokračovat v realizaci koncepce státní politiky ve vztahu k mladé generaci týkající se 
zacházení s mladými vězni.

7. Zajišťovat důslednou realizaci programů přípravy odsouzených na propuštění ve všech 
věznicích a vazebních věznicích.

8. Zpracovat koncepci rozvoje vězeňství v České republice do roku 2015.

9. Zahájit výzkumné úkoly plánované na období 2004-2007.

Na programy protidrogové politiky a sociální prevence a prevence kriminality budou v roce 
2004 z rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti vynaloženy finanční prostředky ve výši 44 
324 000,- Kč, z toho na programy prevence kriminality a sociální prevence 29 894 000,- Kč.

VI. Ministerstvo obrany

1. Propojit programy a projekty prevence sociálně patologických jevů Ministerstva obrany 
s programy a projekty mimoresortního prostředí v působnosti stávajících a nově zřizovaných 
posádek a zařízeních resortu.

2. V programech přípravy a vzdělávání vojenských profesionálů zajistit zvyšování právního 
vědomí, základní orientaci v právním řádu a právních předpisech využitelných v každodenním 
životě zejména mladých vojenských profesionálů (rotmistrovský sbor) a studentů vojenských 
středních a vysokých škol.

3. Psychologická služba resortu ve spolupráci s Vojenskou policií zabezpečí doplnění přípravy 
pracovníků rekrutačních středisek a středisek pro výběr personálu v oblasti zjišťování 
negativních znaků kriminálního chování a možného rizikového chování osob zajímajících se o 
přijetí za vojenského profesionála.

4. Zaměřit preventivní činnost Vojenské policie na odhalování a postih závažných negativních 
jevů v souladu s Rozkazem MO č. 51/2002 Věstníku a úmyslného porušování služebních 
povinností v návaznosti na Reformu ozbrojených sil ČR.

5. Dodržovat opatření situační prevence obsažené v Rozkazu MO č. 1/1998 Věstníku, zejména 
zákaz prodeje alkoholických nápojů a zákaz instalace hracích automatů ve vojenských 
objektech.

6. Pokračovat v realizaci řešení ochrany majetku vojenské správy technickými prostředky jako 
významného prvku omezení vojenské trestné činnosti; systematicky odstraňovat technické a 
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organizační příčiny vzniku majetkových trestných činů.

7. Pokračovat v realizaci resortního protikorupčního programu.

8. Vyhodnotit účinnost programů a projektů, včetně efektivnosti čerpání účelově vyčleněných 
prostředků v oblasti sociální prevence a prevence kriminality v resortu obrany na rok 2004.

(v tis. Kč)

VII. Ministerstvo zdravotnictví

1. V roce 2004 garantovat 13. Mezinárodní konferenci Bezpečných komunit, která se bude konat 
v Praze ve dnech 2.- 4. 6. 2004. Pokračovat v účinné podpoře aktivit prevence úrazů se 
zvláštním zaměřením na prevenci úrazů dětí. 

2. Vydat ve Věstníku MZ standardní postup pro zdravotnické pracovníky týkající se 
problematiky domácího násilí a standardní postup pro zdravotnické pracovníky týkající se 
problematiky obchodu s lidmi.

3. Zapojit se do řešení problematiky prevence násilí na dětech, mladistvých a ženách v rámci 
programu EU “Daphne II”.

4. Zahájit účinné řešení transformace a humanizace dětských psychiatrických oddělení a léčeben, 
včetně revize příslušných postupů lege artis a vydání ve Věstníku MZ příslušných 
standardních postupů.

5. Pokračovat v procesu transformace kojeneckých ústavů a dětských domovů do 3 let věku a 
problematice náhradní rodinné péče pro děti do 3 let věku.Vydat ve Věstníku MZ standardní 
postup týkající se problematiky KÚ DD a náhradní rodinné péče.

6. Realizovat specializované léčebné programy pro děti a dospívající s cílem podpořit rozvoj 
ambulantních programů na léčbu návykových nemocí, včetně substitučních programů. Vydat 
ve Věstníku MZ standardní postup pro praktické lékaře pro děti a dorost a ostatní zdravotnické 
pracovníky týkající se problematiky prevence, diagnostiky a léčby užívání návykových látek. 

Pro rok 2004 jsou v rozpočtu MZ plánovány na sociální prevenci finanční prostředky ve výši 4 140 
000,- Kč.

(v tis. Kč)

VIII. Ministerstvo pro místní rozvoj

1. V rámci Státního programu podpory cestovního ruchu budovat doprovodnou infrastrukturu 

Program protidrogové

politiky 

Program sociální prevence

a prevence kriminality 

Celkem 

3 500 6 500 10 000

Odbor zdravotní péče Odbor zdravotně sociální 
péče 

Celkem

1 140 3 000 4 140
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cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity, včetně cykloturistiky a dalších aktivit, 
vyhledávaných zejména věkově mladšími účastníky cestovního ruchu. 

Podpora bude určena sdružením (sportovním a turistickým svazům, klubům, spolkům apod.) a 
podnikatelským subjektům (právnickým nebo fyzickým osobám) na rekonstrukci a 
vybudování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně–rekreační aktivity 
účastníků cestovního ruchu ve formě dotace až do výše 50 % celkových rozpočtových 
investičních nákladů akce v příslušném roce.

Pro rok 2004 je na realizaci Státního programu podpory cestovního ruchu určeno celkem 150 
mil. Kč. Na podporu budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-
rekreační aktivity by měla připadnout minimálně 1/3 této částky, tj. 50 mil. Kč. 

2. V rámci programu výstavby podporovaných bytů podporovat výstavbu bytů na půl cesty, které 
jsou určeny pro osoby nacházející se v nepříznivé situaci zapříčiněné konfliktním způsobem 
života nebo rizikovým prostředím, ve kterém žijí, případně absencí rodinného zázemí (např. 
děti z dětských domovů, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby mající problémy s 
dodržováním povinností spojených s nájemným bydlením).

Na program výstavby podporovaných bytů je v roce 2004 určeno z rozpočtu MMR 191 mil. 
Kč.
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