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Strategický cíl A: Podpora a rozvoj 
systému prevence kriminality v ČR 

ČR rozvíjí systém prevence kriminality a finančně podporuje 
aktivity prevence kriminality, staví na přístupu založeném 
na důkazech a empirických poznatcích, posiluje spolupráci 
(včetně mezinárodní), kapacity a kompetence relevantních 
subjektů. 

Indikátor pro strategický cíl Plnění 
specifických cílů 

Výchozí 
hodnota 

Viz 
hodnoty 
ISC 

Cílová 
hodnota 

Viz hodnoty ISC 

 Specifický cíl Indikátor pro specifický cíl 
(ISC) 

Výchozí hodnota 
ISC 

Cílová hodnota ISC Opatření Popis opatření Harmonogram 
realizace opatření 

Kritérium splnění Odpovědná 
instituce 

Spolupracující 
subjekty 

Nároky na 
financování a zdroj 

A.1 Preventivní 
politika a přístup 
je součástí všech 
strategií a 
koncepcí 
v oblasti trestní 
politiky, 
bezpečnosti a 
veřejného 
pořádku, 
rizikového 
chování a práce 
se zvlášť 
zranitelnými 
skupinami osob 

Strategie, koncepce a 
jejich akční plány/plány 
plnění zahrnující cíle a 
opatření v oblasti 
prevence kriminality a 
předcházení rizik 

Není sledováno Všechny relevantní 
strategie a 
koncepce 

A.1.1 Promítat preventivní 
politiku a přístupy do všech 
strategií a koncepcí v oblasti 
trestní politiky, bezpečnosti a 
veřejného pořádku, rizikového 
chování a práce se zvlášť 
zranitelnými skupinami osob 

Preventivní politika a přístupy musí být neoddělitelnou součástí všech strategií a 
koncepcí, které mají za cíl bojovat proti trestné a přestupkové činnosti (včetně 
závažné a organizované trestné činnosti, extremismu, terorismu a ochrany 
měkkých cílů ad.) a proti rizikovému chování (závislosti, záškoláctví, šikana, 
nezodpovědné sexuální chování, nezvládání rodičovství, finanční negramotnost, 
rizikové užívání informačních a komunikačních technologií ad.), které často vede 
k tomu, že se někdo později stává pachatelem či obětí kriminality. Stejně jako 
strategií a koncepcí zaměřených na samotnou práci s pachatelem či obětí 
kriminality (zejm. v oblasti vězeňství a probace a mediace), na osoby vystavené 
rizikovému povolání či prostředí (mj. příslušníci ozbrojených a bezpečnostních 
sborů) a na zvlášť zranitelné skupiny osob, které jsou vystaveny větší 
pravděpodobnosti, že se kvůli své zranitelnosti mohou stát pachatelem či obětí 
(děti, senioři, obětí násilí včetně sexuálního, osoby sociálně vyloučené či 
sociálním vyloučením ohrožené, osoby se závislostním chováním ad.). 

2022–2027 Relevantní 
strategie, koncepce 
a jejich akční 
plány/plány plnění 
obsahují 
preventivní rozměr 
řešení daných 
problematik 

Všechny 
resorty 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

A.2 Stát 
dostatečně 
finančně 
podporuje 
aktivity a 
projekty 
prevence 
kriminality 

1) Jsou zachovány 
odpovídající dotační 
programy v oblasti 
prevence kriminality (jako 
minimální cíl) 
2) Jsou zachovány 
stávající resortní 
programy na podporu 
aktivit prevence 
kriminality (jako 
minimální cíl) 
3) Členové RVPPK realizují 
vlastní aktivity a projekty 
prevence kriminality 

1) 13 
2) 2 
3) Každoroční 
přehled aktivit 
v rámci 
vyhodnocování 
plnění Strategie 

1) min. 13 
2) min. 2 
3) Každoroční 
přehled aktivit 
v rámci 
vyhodnocování 
plnění Strategie 

A.2.1 Podporovat finančně 
dotačními programy aktivity a 
projekty prevence kriminality 

Po celé období Strategie bude zachována dotační podpora (co do existence 
odpovídajících dotačních programů a výše finančních prostředků ve srovnání 
s rokem 2021) oblastem prevence kriminality, které jsou aktuálně podporovány 
v následujících dotačních programech sledovaných RVPPK: Program prevence 
kriminality na místní úrovni, Program prevence sociálně patologických jevů, 
Dotační program pro NNO provozující evropské krizové a asistenční linky 116 xxx 
v ČR (v gesci MV), Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé 
delikventy, Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé, Program 
podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody a 
Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 
45/2013 Sb., o obětech trestných činů (v gesci MSp), Poskytování aktivit v oblasti 
primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních (gesce 
MŠMT), Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče (gesce MZ), 
Protidrogová politika (gesce ÚV – RVKPP), Prevence sociálního vyloučení a 
komunitní práce, Podpora terénní práce, Podpora koordinátorů pro romské 
záležitosti (gesce ÚV – RVZRM), dotační program Rodina (MPSV). 

2022–2027 Po celé období této 
Strategie jsou 
zachovány 
odpovídající 
dotační programy 
prevence 
kriminality 

MV, MSp, 
MZ, ÚV, 
MPSV  

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

A.2.2 Podporovat finančně 
resortními programy vlastní 
aktivity a projekty prevence 
kriminality 

Po celé období Strategie budou zachovány resortní programy prevence 
kriminality: Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality (gesce 
MV), Program sociální prevence a prevence kriminality (MO). Vztahuje se i na 
vyčleňování specifické části rozpočtu Policie ČR pro potřeby prevence kriminality 
v rámci policie. 

2022–2027 Po celé období této 
Strategie jsou 
zachovány stávající 
resortní programy 
prevence 
kriminality 

MV (vč. PČR), 
MO 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

A.2.3 Realizovat vlastní aktivity 
a projekty prevence kriminality 

Členové RVPPK pravidelně realizují i vlastní aktivity či projekty v oblasti prevence 
kriminality v souladu s touto Strategií či vlastními strategiemi a koncepcemi, 
přičemž mohou využívat i financí ze specifických zdrojů zaměřených na prevenci 
kriminality či obdobné oblasti, v nichž se prevence kriminality uplatňuje 
(bezpečnostní výzkum, fondy EU, Norska, Švýcarska …). 

2022–2027 Realizované aktivity 
či projekty 
prevence 
kriminality 

Členové 
RVPPK 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů + 
zapojení speciálních 
možností podpory 
ze SR (např. 
program 
bezpečnostního 
výzkumu) + 
mimorozpočtové 
zdroje (fondy EU, 
Norska, Švýcarska 
apod.)  

A.3 Navýšit 
finanční podporu 
prevence 
kriminality ze 
strany 
Ministerstva 
vnitra 

Navýšené finanční 
prostředky na podporu 
prevence kriminality ze 
strany Ministerstva vnitra 

Viz výchozí 
hodnoty zmíněné 
u jednotlivých 
opatření 

Viz cílové hodnoty 
zmíněné u 
jednotlivých 
opatření 

A.3.1 Navýšit dotační Program 
prevence kriminality na místní 
úrovni o 30 mil. Kč 

OPK MV poskytuje neinvestiční i investiční dotace v rámci Programu prevence 
kriminality na místní úrovni na podporu projektů prevence kriminality krajů, obcí 
a dobrovolných svazků obcí. Mezi podporované projekty patří mj. projekty 
Asistent prevence kriminality, Domovníci – preventisté, práce s ohroženými 
dětmi a jejich rodinami, prevence kybernetické kriminality, prevence trestné 
činnosti na seniorech, prevence recidivy, městské kamerové a dohlížecí systémy, 
veřejné osvětlení rizikových míst a další. Podpora těchto projektů je pro MV 
závazná i z řady dalších strategií a koncepcí schválených vládou ČR (oblast 
sociálního začleňování a boje proti sociálnímu vyloučení, protidrogová prevence, 
ochrana menšin, ochrana práv dětí, podpora pozitivního stárnutí, rovnost žen a 
mužů, regionální rozvoj apod.). 
Potřeba vychází z dlouhodobého podfinancování tohoto dotačního programu, 
který spočívá nejen ve významném převisu poptávky nad disponibilními zdroji (v 
roce 2020 poptáváno více než 80 mil. Kč, rozpočtováno 54,9 mil. Kč), ale také 

2022–2027 Dotační program je 
již pro rok 2022 
navýšen o 
požadovanou 
částku 30 mil. Kč 

MV MF 30 mil. Kč ročně ze 
státního rozpočtu 
(souvisí též 
s opatřeními D.4.2 
a E.4.3) 
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v tom, že v důsledku nedostatku finančních prostředků již řadu let není možné 
navýšit limity na podporu dílčích položek v dotačním programu či je dokonce 
nutné zavádět limity nové (na podporované mzdy, platby na dohody a služby 
odborným pracovníkům, zejména lektorům, na počty asistentů prevence 
kriminality, na celkovou výši dotace na kamerové systémy a další investiční 
projekty na jedno město atd.; výjimku představovalo pouze mírné navýšení mezd 
prioritního projektu Asistent prevence kriminality od roku 2020). 
Zásadní je také potřeba udržet úroveň financování prioritního projektu Asistent 
prevence kriminality (viz samostatně). 
Toto navýšení umožní nejen pokrýt aktuální požadavky samospráv (do značné 
míry omezené nastavenými limity), ale také navýšit limity dané Zásadami na 
počty asistentů prevence kriminality (a tím navýšit jejich počty), výši podpory na 
kamerové systémy a další investiční projekty, platby za služby ad. V neposlední 
řadě umožní také větší podporu protidrogové prevence, která je na základě 
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 
2019–2027 od roku 2020 součástí podpory v rámci tohoto dotačního programu. 
Viz též opatření D.4.2 a E.4.3. 

A.3.2 Navýšit dotační Program 
prevence sociálně 
patologických jevů min. o 2 mil. 
Kč 

V současnosti je alokace finančních prostředků na tento dotační program se 
zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce 
s násilnými osobami nezvládajícími agresi ve vztazích ve výši 2 mil. Kč, přitom 
požadavky dlouhodobě převyšují alokaci, kdy pro rok 2021 to bylo více než 4,2 
mil. Kč. 
Povinnost realizovat dotační program je pro MV zakotvena v několika vládou ČR 
schválených strategiích.  
Již Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 
– 2022 obsahuje v rámci Opatření č. 06 úkol pro MV – Zachovat zaměření 
dotačního titulu Prevence sociálně patologických jevů na práci s původci a 
původkyněmi násilí a navýšit alokaci tohoto titulu s datem plnění 31. 12. 2019 a 
průběžně v následujících letech.  
V rámci Strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2021 – 2030 je v akčním plánu 
MV uložen úkol Podporovat dostupnost programů prostřednictvím navýšení 
alokace dotačních programů MV (Prevence sociálně patologických jevů) na 
alespoň 4 mil. Kč s termínem plnění 1. 1. 2022 – 31. 12. 2030 (průběžně v 
uvedených letech). V usnesení vlády je úkol i pro ministryni financí, ve spolupráci 
s věcně gesčními rezorty zajistit finanční alokace na plnění úkolů. 
Viz též opatření C.4.2. 

2022–2027 Dotační program je 
již pro rok 2022 
navýšen o 
požadovanou 
částku min. 2 mil. 
Kč 

MV MF Min. 2 mil. Kč ročně 
ze státního 
rozpočtu (viz též 
opatření C.4.2) 

A.3.3 Navýšit Dotační program 
pro NNO provozující evropské 
krizové a asistenční linky 116 
xxx v ČR min. o 1 mil. Kč 

OPK MV poskytuje neinvestiční dotace ve výši 2 mil. Kč pro nestátní neziskové 
organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 
116 006 v České republice. 
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 
2022 rovněž obsahuje v rámci Opatření č. 15: Zajistit financování a nepřetržitý 
provoz bezplatné telefonické pomoci obětem domácího a genderově 
podmíněného násilí úkol pro MV zajistit provoz těchto linek.  
Těmto třem linkám poskytujeme finanční podporu pouze na provoz linek 
(hrazení plateb telefonním operátorům). Náklady linek jsou vyšší, ale v rámci 
dotací požadují pouze tolik, kolik je v dotačním programu k dispozici (tj. celkem 2 
mil. Kč).  
V ČR však vznikla další krizová Linka první psychické pomoci 116 123 (prevence 
sebevražd a vyhrožování vraždou), kterou bude třeba začlenit do tohoto 
dotačního programu. Odhadované roční náklady činí cca 800 000 Kč. 
Z výše uvedených důvodů žádáme o navýšení programu o 1 mil. Kč. 
Viz též opatření B.4.1. 

2022–2027 Dotační program je 
již pro rok 2022 
navýšen o 
požadovanou 
částku min. 1 mil. 
Kč 

MV MF Min. 1 mil. Kč ročně 
ze státního 
rozpočtu (viz též 
opatření B.4.1) 

A.3.4 Navýšit resortní Program 
Ministerstva vnitra v oblasti 
prevence kriminality min. o 1 
mil. Kč 

Současná alokace na tento resortní program pro útvary v rámci resortu MV 
(Policie ČR, MUP, policejní školy, útvary MV) je 2 mil. Kč. Přitom tato alokace 
dlouhodobě nepostačuje požadavkům uplatněným zejména útvary Policie ČR 
(Policejní prezídium, krajská ředitelství), které v posledních letech dosahovaly 
výše 4,1 – 5,3 mil. Kč  
Vyšší podpora umožní také více financovat speciální projekty Policejního 
prezídia, na kterých PP úzce spolupracuje s OPK MV a těmito projekty naplňuje 
cíle a úkoly strategií vlády (v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence, 
domácího násilí ad.) a dále rovněž posilovat preventivní úlohu Muzea Policie ČR, 
která vyplývá přímo z jeho zřizovací listiny. Umožní rovněž pokračovat 
v modernizaci unikátního projektu Speciálních výslechových místností Policie ČR. 

2022–2027 Dotační program je 
již pro rok 2022 
navýšen o 
požadovanou 
částku min. 1 mil. 
Kč 

MV  Min. 1 mil. Kč ročně 
z rozpočtu MV 

A.3.5 Resortní Program 
Ministerstva vnitra v oblasti 
prevence kriminality rozšířit i na 
poskytování investiční podpory 

Reagovat na narůstající potřebu podpory rovněž investičních projektů v rámci 
resortu MV, zejména pokud jde o vytváření a využívání moderních technologií 
(nejrůznějších informačních systémů, preventivních aplikací apod.) pro potřeby 
prevence kriminality. 

2022–2027 Z resortního 
programu MV 
v oblasti prevence 
kriminality jsou 
podporovány nově 
i investiční projekty 

MV  V rámci dle 
předchozího bodu 
navýšených 
finančních 
prostředků 
v rozpočtu MV 

A.4 Posilovat  
spolupráci a 

a) Probíhá vzdělávání 
pracovníků (počet 

Není dnes 
systematicky 

a) min. 10 % cílové 
skupiny ročně 

A.4.1 Vzdělávat pracovníky 
v oblasti prevence kriminality, 

Členové RVPPK poskytují vstupní a průběžné vzdělávání pro pracovníky v oblasti 
prevence kriminality, práce s pachateli a oběťmi kriminality, a to jak v rámci své 

2022–2027 Realizované 
vzdělávací kurzy, 

Členové 
RVPPK 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 
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kompetence 
pracovníků 
v oblasti 
prevence 
kriminality 

proškolených osob). 
b) Jsou realizovány 
metodické konzultace a  
setkání (počet setkání a 
konzultací). 
c) Manažeři prevence 
kriminality mají k dispozici 
odborné (akreditované) 
kurzy (počet kurzů). 
d) Probíhají jednání 
RVPPK s požadovanou 
náplní (počet jednání). 
e) V rámci činnosti RVPPK 
je posilována spolupráce 
(počet případů 
nastavení/prohloubení 
spolupráce) 

sledováno b) min. 2 setkání 
ročně  cílovou 
skupinou + 
odpovídat na 
všechny dotazy 
c) min. 2 
(akreditované) 
kurzy ročně 
d) min. 6 jednání 
RVPPK ročně 
e) systematická 
spolupráce vždy 
v případě potřeby 

práce s pachateli a oběťmi 
kriminality 

organizace, tak i pracovníkům metodicky podřízeným (např. na krajích, obcích). odborné semináře 
a konference ad. 

A.4.2 Metodicky vést subjekty 
spolupracující v rámci systému 
prevence kriminality dané 
organizace 

Členové RVPPK metodicky vedou a podporují subjekty, které spolupracují na 
plnění cílů a úkolů prevence kriminality v oblasti jejich působnosti, např. v rámci 
přenesené působnosti, dotačních programů, systémových projektů apod.  

2022–2027 Poskytované 
konzultace, 
metodická setkání 
d.  

Členové 
RVPPK 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

A.4.3 Zvyšovat odbornou 
úroveň manažerů prevence 
kriminality krajů a obcí 

Poskytovat vzdělávací kurzy a semináře, nejlépe akreditované, manažerům 
prevence kriminality na krajích a obcích v aktuálních oblastech prevence 
kriminality a priorit dotačních programů. 

2022–2027 Realizované 
(akreditované) 
vzdělávací kurzy a 
semináře 

MV Členové RVPPK V rámci rozpočtu 
MV 

A.4.4 Organizovat a řídit 
jednání RVPPK, jeho 
prostřednictvím koordinovat 
politiku prevence kriminality a 
posilovat spolupráci mezi členy 
RVPPK 

Pokračovat v organizaci a řízení jednání RVPPK, jeho prostřednictvím 
koordinovat politiku prevence kriminality v ČR včetně tvorby, naplňování a 
vyhodnocování Strategie prevence kriminality v ČR a v případě potřeby 
zprostředkovávat spolupráci mezi členy RVPPK jak na úrovni státní správy, tak 
mezi státní správou a samosprávou.  

2022–2027 Uskutečněná 
jednání RVPPK 
(min. 6 x ročně), 
přijímané, 
naplňované a 
vyhodnocované 
Strategie prevence 
kriminality, 
existující 
spolupráce mezi 
členy RVPPK 

MV Členové RVPPK V rámci rozpočtu 
MV 

A.4.5 Aktivně se účastnit 
jednání RVPPK, poskytovat 
součinnost a spolupráci 
ostatním členům RVPPK, a kde 
je to možné a vhodné, 
zapojovat do spolupráce rovněž 
samosprávu, soukromý sektor, 
NNO, vědeckou a akademickou 
sféru  

Účastnit se jednání RVPPK a v rámci nich aktivně navrhovat aktuální témata 
jednání, upozorňovat na problémy v oblasti prevence kriminality, sdílet pozitivní 
zkušenosti a dobrou praxi a navrhovat jejich řešení, která pak mohou být 
implementována prostřednictvím této Strategie či strategií a koncepcí 
jednotlivých členů RVPPK. Spolupracovat s ostatními členy RVPPK, poskytovat 
vzájemnou součinnost, a to jak mezi subjekty státní správy, tak i mezi státní 
správou a samosprávou. Kde je to možné a vhodné, zapojovat do spolupráce 
rovněž soukromý sektor, NNO, vědeckou a akademickou sféru. Spolupráce se 
bude opírat o systémové nastavení, nikoli pouze osobní kontakty, které často 
nezaručují plošnou spolupráci na potřebné úrovni (týká se zejména spolupráce 
na regionální úrovni, kde je mj. třeba zvýšenou pozornost věnovat v oblastech, 
kde územní členění státní správy a samosprávy je odlišné, např. v soustavě 
justice včetně Probační a mediační služby).  

2022–2027 Aktivní účast na 
jednáních RVPPK, 
existující 
spolupráce 
s ostatními členy 
RVPPK  

Členové 
RVPPK 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

A.5 Posílit přístup 
prevence 
kriminality 
postavené na 
důkazech 
(evidence-based) 

Naplnění jednotlivých 
opatření podporujících 
přístup založený na 
důkazech 

Principy obsažené 
v jednotlivých 
opatřeních jsou 
naplňovány 
částečně 

Principy obsažené 
v jednotlivých 
opatřeních jsou 
naplňovány zcela 

A.5.1 Monitorovat kriminalitu a 
rizikové chování a preventivní 
opatření stavět na analýze 
příčin a souvislostí 

Pravidelně sledovat kriminalitu a rizikové chování a jejich vývoj a vyhodnocovat 
jejich příčiny a souvislosti. Preventivní opatření (strategie / aktivity / projekty 
apod.) stavět vhodně na jejich znalosti. 

2022–2027 Prováděný 
monitoring a 
analýzy před 
realizací 
preventivních 
opatření 

Členové 
RVPPK 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

A.5.2 Preventivní aktivity a 
projekty na základě analýzy 
příčin a souvislostí 
přizpůsobovat potřebám 
cílových skupin a jejich 
specifikům 

V rámci bezpečnostní analýzy se rovněž zaměřovat specifické potřeby 
ohrožených cílových skupin, zejména zvlášť zranitelných osob (např. děti, senioři, 
ženy, menšiny) a zda toto jejich specifické postavení je relevantní pro to, že se 
staly oběťmi, příp. jsou potencionálními oběťmi. Cílit aktivity / projekty prevence 
kriminality dle potřeb dané situace a cílových skupin, pokud je to pro danou 
situaci relevantní.  

2022–2027 Potřeby zvlášť 
zranitelných skupin 
osob jsou 
zohledňovány při 
plánování a 
realizaci projektů / 
aktivit prevence 
kriminality. 

Členové 
RVPPK, kraje, 
obce 

 V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.5.3 Budovat odborné kapacity 
pro monitoring a analýzu 
kriminality a rizikového chování  

Vzdělávat vlastní zaměstnance v oblasti monitoringu a analýzy kriminality a 
rizikového chování. 

2022–2027 Realizované 
vzdělávání, školení, 
odborné 
kurzy/proškolení 
pracovníci 

Členové 
RVPPK 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

A.5.4 Využívat existující/vyvíjet 
nové nástroje pro monitoring a 
analýzu kriminality a rizikového 
chování 

Pro monitoring a analýzu kriminality a rizikových jevů využívat moderní ICT 
nástroje, evaluační nástroje, predikční systémy, geografické informační systémy 
ad., či v případě potřeby vyvíjet nové ke zvyšování svých kapacit v této oblasti. 

2022–2027 Využívané / 
vytvořené nástroje 

Členové 
RVPPK 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

A.5.5 K poznání kriminality a 
rizikového chování využívat 
vědecké výzkumy a sociologická 
šetření 

Pro lepší znalost kriminality a rizikového chování, teoretická východiska řešení 
problémů či ověřené postupy a nástroje využívat existují či ve spolupráci 
s vědeckými pracovišti realizovat nové vědecké výzkumy či sociologická šetření. 

2022–2027 Využité / nově 
realizované 
výzkumy a šetření 

Členové 
RVPPK 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

A.5.6 Přiblížit vědecké výzkumy 
a jejich závěry praxi 

Výzkumy realizovat na základě reálné potřeby a objednávky praxe, ve spolupráci 
s praktiky, evaluovat přínosy pro praxi. Hlavní závěry a doporučení vždy shrnout 
v podobě srozumitelné a dostupné praxi a šířit je mezi realizátory aktivit a 
projektů prevence kriminality.  

2022–2027 Výzkumy více 
propojené s praxí a 
více praxí využívané 

Členové 
RVPPK 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

A.5.7 Evaluovat dotační 
programy a aktivity v oblasti 
prevence kriminality na základě 
nastavených cílů a kritérií 
úspěšnosti/efektivity 

Nastavit cíle a kritéria pro vyhodnocování úspěšnosti/efektivity dotačních 
programů prevence kriminality i projektů v nich podporovaných. 

2022–2027 Nastavené cíle a 
kritéria 
vyhodnocování 
úspěšnosti / 
efektivity dotačních 
programů a v nich 

Členové 
RVPPK 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 
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podporovaných 
projektů 

A.5.8 Shromažďovat a 
zpřístupňovat příklady dobré 
praxe aktivit/projektů prevence 
kriminality, a to na základě 
kritérií efektivity 

Pro šíření ověřených efektivních postupů a přístupů v oblasti prevence 
kriminality zřizovat a zpřístupňovat databáze příkladů dobré praxe, v nichž budou 
publikovány a šířeny projekty osvědčené na základě stanovených kritérií 
úspěšnosti/efektivity. 

2022–2027 Existující databáze 
příkladů dobré 
praxe 

Členové 
RVPPK 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

A.5.9 Při plánování a realizaci 
aktivit/projektů prevence 
kriminality vycházet 
z osvědčené dobré praxe 

V rámci preventivní činnosti, při plánování a realizaci aktivit, čerpat zkušenosti 
(věcné, procesní, finanční apod.) z již osvědčených příkladů dobré praxe, 
zejména těch uváděných v oficiálně publikovaných databázích dobré praxe, 
prezentovaných na školeních a metodických setkáních apod. 

2022–2027 Příklady dobré 
praxe jsou 
využívány při 
realizaci nových 
aktivit prevence 
kriminality 

Členové 
RVPPK 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

A.5.10 Vytvořit metodiku pro 
nastavení cílů a vyhodnocování 
úspěšnosti/efektivity projektů a 
programů prevence kriminality  

Vytvořit univerzální metodický dokument pro identifikaci a nastavování SMART 
cílů projektů prevence kriminality i celých dotačních programů a pro 
vyhodnocování jejich úspěšnosti/efektivity dle doporučených kritérií. 

2024 Existující metodický 
dokument 

MV MSp (IKSP) Pro realizaci 
opatření je nutné 
zajistit financování 
ze speciálních 
zdrojů 
(bezpečnostní 
výzkum MV, příp. 
fondy EU či jiné 
podobné finanční 
mechanismy). 
Předpokládaná 
cena plnění 
komplexu opatření 
A.5.10 – A.5.14 je 
15 mil. Kč 

A.5.11 Nastavit cíle a povinná 
kritéria pro vyhodnocování 
úspěšnosti/efektivity programů 
prevence kriminality 
Ministerstva vnitra a projektů 
v nich podporovaných 

V souladu s metodikou uvedenou v předchozím bodě nastavit SMART cíle a 
měřitelná kritéria (včetně kvantitativních indikátorů, na kterých lze 
dokumentovat posuny v časové ose) pro hodnocení úspěšnosti: a) 3 hlavních 
dotačních programů Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality a b) všech 
projektů realizovaných v rámci těchto programů. 

a) 2024 existující cíle a 
kritéria 
b) 2025 promítnutí do 
dotačních programů 

Existující cíle a 
kritéria a 
promítnuté do 
nastavení 
dotačních 
programů 

MV MSp (IKSP) Pro realizaci 
opatření je nutné 
zajistit financování 
ze speciálních 
zdrojů 
(bezpečnostní 
výzkum MV, příp. 
fondy EU či jiné 
podobné finanční 
mechanismy). 
Předpokládaná 
cena plnění 
komplexu opatření 
A.5.10 – A.5.14 je 
15 mil. Kč 

A.5.12 Vytvořit e-learningový 
kurz pro vzdělávání realizátorů 
projektů v problematice 
nastavování cílů a 
vyhodnocování 
úspěšnosti/efektivity projektů 
prevence kriminality 

Cílem je vytvořit e-learningový kurz sestavený na základě metodiky, uvedené pod 
opatřením A.5.9, jehož prostřednictvím se realizátoři projektů prevence 
kriminality (z řad samospráv, Policie ČR i NNO) naučí nastavovat SMART cíle a 
vyhodnocovat úspěšnost/efektivitu těchto projektů. 

2025 Existující a 
spuštěný e-
learningový kurz  

MV MSp (IKSP) Pro realizaci 
opatření je nutné 
zajistit financování 
ze speciálních 
zdrojů 
(bezpečnostní 
výzkum MV, příp. 
fondy EU či jiné 
podobné finanční 
mechanismy). 
Předpokládaná 
cena plnění 
komplexu opatření 
A.5.10 – A.5.14 je 
15 mil. Kč 

A.5.13 Vytvořit informační 
systém pro vyhodnocování 
úspěšnosti/efektivity projektů 
prevence kriminality v 
dotačních programech MV, i 
těchto programů 

Vytvořit nástroj v podobě informačního systému, do něhož bude příjemce dotace 
v rámci dotačních programů MV (viz opatření A.5.10) na základě 
předdefinovaných položek doplňovat data, jejichž prostřednictvím bude možné 
průběh realizace projektu monitorovat, i hodnotit jeho úspěšnost/efektivitu. 
Nástroj současně umožní získávat různá agregovaná data o realizovaných 
projektech a vyhodnocovat celý dotační program. 

2026 Vytvořený 
informační systém 
a jeho 
implementace do 
realizace dotačních 
programů 

MV MSp (IKSP) Pro realizaci 
opatření je nutné 
zajistit financování 
ze speciálních 
zdrojů 
(bezpečnostní 
výzkum MV, příp. 
fondy EU či jiné 
podobné finanční 
mechanismy). 
Předpokládaná 
cena plnění 
komplexu opatření 
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A.5.10 – A.5.14 je 
15 mil. Kč 

A.5.14 Vytvořit databázi 
příkladů dobré praxe projektů 
prevence kriminality a 
doporučit kritéria, na základě 
kterých projekty hodnotit a 
zařazovat jako příklady dobré 
praxe 

Sestavit kritéria, na jejichž základě bude preventivní projekt moct být označen 
jako „příklad dobré praxe“ a takto i ze strany MV dále prezentován a 
propagován. Následně vytvořit databázi pro zveřejňování takových příkladů 
dobré praxe (tj. úspěšné/efektivní, osvědčené a fungující projekty), s možností 
v databázi filtrovat dle různých kritérií. 

2025 Vytvořená kritéria, 
zpřístupněná 
databáze a vkládání 
příkladů dobré 
praxe do databáze 

MV MSp (IKSP) Pro realizaci 
opatření je nutné 
zajistit financování 
ze speciálních 
zdrojů 
(bezpečnostní 
výzkum MV, příp. 
fondy EU či jiné 
podobné finanční 
mechanismy). 
Předpokládaná 
cena plnění 
komplexu opatření 
A.5.10 – A.5.14 je 
15 mil. Kč 

A.5.15 Zpracovat 
reprezentativní výzkum 
veřejného mínění zaměřený na 
postoje občanů k prevenci 
kriminality a k bezpečnosti 

Zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění za celou ČR i jednotlivé kraje 
na vzorku min. 3000 osob, který bude zaměřený na postoje občanů k prevenci 
kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky a bude 
navazovat na výzkum „Názory a postoje obyvatel na otázky spojené 
s problematikou kriminality a její prevencí“ realizovaný v letech 2017 až 2020 
(nově ale již jen jako jednorázový) a na výzkumy v letech předchozích. 

2025 Zpracovaný a 
zveřejněný výzkum 
veřejného mínění 

MV MSp (IKSP) V rámci vlastního 
rozpočtu – MV 
realizace výzkumu; 
IKSP obsahová 
příprava, analýza 
výsledků, výsledná 
zpráva 

A.6 Vybudovat 
jednotný systém 
prevence v rámci 
Policie ČR a 
posilovat jeho 
kapacity včetně 
analytických 

a) Jednotný a 
koordinovaný systém 
pracovníků prevence na 
všech KŘP 
b) Definované 
odpovědnosti v oblasti 
prevence na všech 
úrovních 
c) Nastavené vzdělávání a 
metodická podpora 
v oblasti prevence až na 
základní úroveň včetně 
existence katalogu 
preventivních činností 
d) Systematická analytická 
činnost pro potřeby 
prevence kriminality 
(realizace, vzdělávání, 
nástroje) 
e) Sdílení dat o kriminalitě 
s veřejností, obcemi 
celorepublikově v běžném 
provozu; sdílení závěrů 
z analýz kriminality 
s relevantními partnery 

a) 0 
b) ne 
c) ne 
d) ne 
e) ne 

a) 14 
b) ano 
c) ano 
d) ano 
e) ano 

A.6.1 Sjednotit personální 
situaci v oblasti prevence 
kriminality dle vzorové SSM a 
ve vztahu ke změně nařízení 
vlády č. 104/2005 Sb., kterým 
se stanoví katalog činností v 
bezpečnostních sborech účinné 
od 1. 1. 2021 

Využívat celou škálu tarifních tříd ve schválené vzorové systemizaci služebních 
míst ve vztahu ke změně nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví 
katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů,  s 
účinností od 1. 1. 2021 k posilování oblasti prevence kriminality. Tato změna po 
dlouhých letech pevně zakotvila funkci policejního preventisty v katalogu 
činností a vymezila mu tak jasně definovaný prostor pro výkon jeho práce na 
všech úrovních. 

2022 Jednotné 
personální ukotvení 
prevence u všech 
krajských ředitelství 
policie a útvarů 
s celostátní 
působností 

PČR  V rámci vlastního 
rozpočtu 

A.6.2 Vytvořit na každém 
krajském ředitelství policie 
koordinační skupinu prevence s 
krajskou působností, jako orgán 
pro koordinaci prevence na 
dané úrovni 

Jedná se o interní poradní orgán krajského ředitele, přičemž předsedou bude 
krajský ředitel, tajemníkem koordinátor prevence a stálými členy vedoucí služby 
pořádkové policie, vedoucí služby dopravní policie, vedoucí oddělení tisku nebo 
oddělení tisku a prevence, vedoucí odboru obecné kriminality, vedoucí odboru 
cizinecké policie, vedoucí školního policejního střediska, všech ÚZ, MŘ a OŘ. 
Koordinační skupiny bude implementovat metodiky a postupy z úseku prevence 
do krajských aktivit, bude analyzovat a vyhodnocovat stav kriminality, navrhovat, 
zavádět a realizovat preventivní opatření a postupy do policejních činností. 

2022 – vznik krajských 
koordinačních skupin 
2022 – 2027 – jejich 
fungování 

Je zřízeno 14 
krajských 
koordinačních 
skupin prevence 
(vydáno 14 pokynů 
krajského ředitele 
policie) 

PČR  V rámci vlastního 
rozpočtu 

A.6.3 Definovat odpovědnost za 
prevenci na úrovni územních 
odborů policie. Součástí této 
odpovědnosti bude i povinná 
spolupráce s obcemi v oblasti 
prevence. 

V kontextu pojetí prevence jako čistě specializované činnosti, v mnoha regionech 
stále přetrvává nedostatečné personální zastoupení v oblasti prevence na 
organizačních celcích s územně vymezenou působností, což způsobuje 
neefektivitu prevence jako celku.  Cílem úkolu je definovat odpovědnost za 
prevenci na úrovni územních odborů, se zachováním liniového a metodického 
působení krajského ředitelství, respektive stávajících oddělení prevence či 
oddělení tisku a prevence. Mezi základní úkoly v oblasti prevence na místní 
úrovni musí patřit i pravidelná spolupráce s obcemi jak na úrovni výměny 
informací, tak spolupráce na konkrétních aktivitách / projektech. 

2022 – vymezení 
odpovědnosti 
2023 – promítnutí do 
pokynů krajského 
ředitele ve všech 14 
KŘP 

Vymezená 
odpovědnost, 
promítnutí do 
pokynů všech 
krajských ředitelů, 
součástí je i 
povinná spolupráce 
s obcemi 

PČR  V rámci vlastního 
rozpočtu 

A.6.4 Vzdělávat a metodicky 
podporovat v oblasti prevence 
rovněž základní organizační 
celky policie (všechny policisty) 
i všechny úrovně řízení 

Vzdělávat policisty na základních územních článcích a na všech úrovních řízení  a 
poskytovat jim sdílené metodiky, prostřednictvím nástroje koordinační skupiny 
prevence. 

2022–2027 Realizována 
vzdělávání, sdíleny 
metodiky cestou 
krajských 
koordinačních 
skupin prevence 

PČR MV V rámci vlastního 
rozpočtu, 
s možností využití 
financování ze 
speciálních zdrojů 
(fondy EU, finanční 
mechanismy 
Norska, Švýcarska 
apod.). 

A.6.5 Vydávat aktualizovaný 
katalog preventivních činností 
jako nástroj pro vytváření, 
udržování a sjednocování 
příkladů efektivních 
preventivních opatření policie 

Výchozím materiálem bude katalog preventivních opatření vytvořený v rámci 
norských fondů aktivity PDP4. 
Předpokladem sdílení dobré praxe je udržení katalogu v aktuální podobě s 
povinností jednotlivých subjektů doplňovat vhodné příklady praxe a jejich 
evaluaci. Projekty uvedené v rámci tohoto katalogu bude policie též začleňovat 
do zásadních podporovaných oblastí prevence kriminality, včetně dotačních a 
jiných finančních programů. 

2022 – vznik katalogu 
preventivních 
opatření 
2023 – 2027 – 
aktualizace katalogu a 
jeho využívání pro 
navazující preventivní 
činnost policie 

Funkční katalog 
preventivních 
činností umístěný 
na webových 
stránkách PČR a 
MV (či OPK MV) 

PČR MV, obce, kraje V rámci vlastního 
rozpočtu, 
s možností využití 
financování ze 
speciálních zdrojů 
(fondy EU, finanční 
mechanismy 
Norska, Švýcarska 
apod.). 

A.6.6 Pokračovat ve vývoji 
nástrojů pro mapování, analýzy 
a predikce kriminality v Policii 
ČR a v jejich propojování na 

Navázat na úspěšné budování informačních systémů ETŘ, GIS, Mobilní bezpečné 
platformy, realizaci projektu Mapy budoucnosti a dále rozpracovávat nástroje 
pro mapování, analýzy a predikce kriminality v Policii ČR a jejich propojování na 
co nejširší dostupnost a využití v praxi včetně přímého výkonu služby. 

2022–2027 Vývoj a 
zprovoznění nových 
či vylepšených 
funkcionalit či 

PČR MV V rámci vlastního 
rozpočtu, 
s možností využití 
financování ze 
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přímý výkon služby nových nástrojů, 
jejich využívání 
policisty v praxi 
(analytici, přímý 
výkon …) 

speciálních zdrojů 
(bezpečnostní 
výzkum MV, fondy 
EU, finanční 
mechanismy 
Norska, Švýcarska 
apod.). 

A.6.7 Provádět analýzy 
kriminality jako jevu, jejích 
příčin a souvislostí na 
celorepublikové i regionální 
úrovni a zvyšovat v tomto 
ohledu kompetence 
analytických pracovníků, závěry 
analýz sdílet s dalšími 
relevantními subjekty 

V rámci analytické činnosti PČR, vedle případových analýz, provádět jako 
nedílnou součást analytické práce PČR i analýzy kriminality jako jevu, jejích příčin 
a souvislostí, a to jak na celorepublikové úrovni, tak na jednotlivých krajských 
ředitelstvích policie (až pro úroveň obcí, kde to bude bezpečnostní situace 
vyžadovat). Zvyšovat odbornou úroveň analytických pracovníků. Zjištěné závěry 
sdílet s relevantními subjekty za účelem prevence kriminality a jejího potírání 
(mj. obce a obecní policie, OSPOD, PMS, sociální pracovníci, školní metodici 
prevence apod.). 

2022–2027 Realizované 
analýzy kriminality 
na celorepublikové 
úrovni i všech 14 
KŘP. 
Proškolení analytici 
PČR. 
Sdílené závěry 
analýz se 
spolupracujícími 
subjekty. 

PČR  V rámci vlastního 
rozpočtu 

A.6.8 Zlepšovat kvalitu a 
dostupnost dat v Policii ČR pro 
analýzu kriminality 

Zlepšovat kvalitu a dostupnost statistik a dalších vstupů důležitých pro popis a 
analýzu kriminality, jejích pachatelů a obětí, které jsou nezbytné pro tvorbu 
preventivních strategií a opatření, a to jak na celostátní, tak na regionální úrovni 
(kraje, obce). 

2022–2027 Více dostupných a 
lépe vypovídajících 
dat o kriminalitě. 
Výstupy jsou 
zpracovávány a 
poskytovány jak 
pro celostátní, tak i 
regionální úroveň. 

PČR MV V rámci vlastního 
rozpočtu, 
s možností využití 
financování ze 
speciálních zdrojů 
(bezpečnostní 
výzkum, fondy EU, 
finanční 
mechanismy 
Norska, Švýcarska 
apod.). 

A.6.9 Sdílet data o kriminalitě 
s veřejností a obcemi 

Dokončit realizaci projektu Mapy budoucnosti II a v návaznosti na jeho závěry a 
doporučení zpřístupnit v běžném (nikoli již pilotním) provozu mapy kriminality 
pro veřejnost a mapy kriminality pro obce poskytující Policií ČR garantovaná a 
aktuální data o kriminalitě (přičemž je ale třeba dbát na ochranu soukromí a dat 
či dalších důležitých zájmů).  

2022 – dokončení 
projektu a spuštění 
běžného provozu 
2023 – 2027 – 
zajišťování provozu a 
potřebných 
aktualizací map 
kriminality 

Mapy kriminality 
pro veřejnost a pro 
obce (všechny obce 
v ČR) spuštěné 
v běžném provozu 

PČR MV V rámci vlastního 
rozpočtu a fondů 
EU (ESF OPZ), 
s možností využití 
financování ze 
speciálních zdrojů 
pro další podporu a 
rozvoj 
(bezpečnostní 
výzkum, fondy EU, 
finanční 
mechanismy 
Norska, Švýcarska 
apod.). 

A.7 Kraje a obce 
vytvářejí 
podmínky pro 
rozvoj prevence 
kriminality na 
svém území 

Počty krajů a obcí 
podílejících se na plnění 
tohoto cíle 

a) kraje – 14, 
vlastní dotační 
prostředky 13 
b) obce – není 
sledováno (s 
výjimkou 
povinných 
podmínek 
Programu 
prevence 
kriminality na 
místní úrovni, kde 
musí splňovat 
každý příjemce 
dotace) 

a) kraje – 14 u všech 
opatření 
b) obce – 
v maximální možné 
míře ty, které jsou 
zapojeny do 
Programu prevence 
kriminality na místní 
úrovni (v některých 
případech všechny, 
neboť se jedná o 
podmínky 
poskytnutí dotace) 
– lze sledovat např. 
hodnoticím listem, 
který bude přílohou 
Programu; dále 
kraje cestou 
manažerů prevence 
kriminality 
monitorují (a svou 
činností k tomu 
přispívají), zda roste 
počet i dalších obcí 
plnících tyto cíle – 
lze realizovat např. 
reprezentativním 
dotazníkovým 

A.7.1 Prostřednictvím svých 
zástupců (Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR) se aktivně 
podílejí na činnosti RVPPK 

Kraje a obce se prostřednictvím svých zástupců nominovaných Asociací krajů ČR 
a Svazem měst a obcí ČR aktivně zapojují do činnosti RVPPK, navrhují témata 
jednání, sdělují potřeby a zkušenosti z regionální a místní úrovně, zástupci pak 
přenášejí poznatky z RVPPK ostatním krajům a obcím.  

2022–2027 Aktivní účast 
zástupců krajů a 
obcí v RVPPK 

Kraje, obce 
(resp. 
Asociace 
krajů ČR, Svaz 
měst a obcí 
ČR) 

MV V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.7.2 Vypracovávají vlastní 
koncepce prevence kriminality 
a bezpečnostní analýzy 

Jako podklad pro svou činnost v oblasti prevence kriminality zpracovávají kraje i 
obce vlastní koncepce prevence kriminality (v případě obcí, zvláště menších, to 
mohou být bezpečnostní koncepce / plány zahrnující též problematiku prevence 
kriminality). Přitom vycházejí z každoročně zpracovávaných bezpečnostních 
analýz. 

2022–2027 Zpracované 
koncepce prevence 
kriminality a 
bezpečnostní 
analýzy na úrovni 
krajů a obcí 

Kraje, obce MV V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.7.3 MV aktualizuje metodická 
doporučení pro tvorbu koncepcí 
/ plánů prevence kriminality a 
pro tvorbu bezpečnostních 
analýz pro obce a kraje 

Při tvorbě koncepcí prevence kriminality a bezpečnostních analýz mohou obce a 
kraje již nyní využít i ze strany MV vydané metodiky pro jejich tvorbu. Ty jsou 
však již zastaralé, zejména neodpovídají dnešní dostupnosti dat týkajících se 
kriminality a je třeba je ve spolupráci s kraji a obcemi aktualizovat.   

2023 Aktualizovaná 
metodická 
doporučení MV 

MV Kraje, obce V rámci vlastního 
rozpočtu 

A.7.4 Zajišťují činnost manažera 
prevence kriminality, poskytují 
mu potřebné zázemí a 
vzdělávání 

Kraje a obce zřizují pozici manažera prevence (nemusí být na celý úvazek, 
nicméně i tak by měl úvazek odpovídat bezpečnostní situaci a řešeným 
problémům). Zřízení této pozice je povinným předpokladem pro čerpání dotací 
Programu prevence kriminality na místní úrovni MV. Manažeři prevence 
kriminality pak musí mít zajištěné potřebné zázemí pro svou činnost a odborné 
vzdělávání. 

2022–2027 Zřízené pozice 
manažerů prevence 
kriminality, 
zajištěné zázemí a 
vzdělávání 

Kraje, obce MV V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.7.5 Zřizují pracovní skupiny 
zabývající se prevencí 
kriminality za účasti manažera 
prevence kriminality 

Kraje a obce zřizují pracovní skupiny zaměřené na prevenci kriminality, kde se 
potkávají, informují a spolupracují všechny relevantní subjekty na 
regionální/místní úrovni. Může se jednat i o pracovní skupiny zaměřené šířeji na 
bezpečnost, jejichž složení je však přizpůsobeno tomu, že se zabývají i 
problematikou prevence kriminality. Součástí musí být vždy manažer prevence 

2022–2027 Zřízené a funkční 
pracovní skupiny 

Kraje, obce MV V rámci vlastních 
rozpočtů 
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šetřením kriminality. 
Tato podmínka je rovněž povinným předpokladem pro čerpání dotací Programu 
prevence kriminality na místní úrovni MV. 

A.7.6 Realizují vhodná opatření 
(aktivity / projekty) prevence 
kriminality opírající se o analýzy 
kriminality a rizikového chování 
a přijaté koncepce prevence 
kriminality 

K řešení kriminality na svém území realizují kraje a obce vlastní aktivity/projekty 
prevence kriminality či kriminálně rizikového chování – projekty sociální i situační 
prevence, prevence kriminality na úrovni lokality/místní komunity ad., přičemž 
vycházejí ze zpracovávaných bezpečnostních analýz a postupují v souladu 
s přijatými koncepcemi prevence kriminality.  
Projekty prevence kriminality na úrovni lokality/místní komunity se rozumí 
prevence kriminality realizovaná ve prospěch komunity (obyvatel určitého 
prostoru, ke kterému je vážou společné potřeby a zájmy) a společně s ní, tzn. 
s aktivním zapojením legitimních zástupců obyvatel této lokality/komunity 
(mj. ve fázi mapování formou participativního akčního výzkumu, plánování, 
realizace a responzivní evaluace/vyhodnocování realizace plánu). Její součástí je 
zapojení/propojení širokého spektra různých aktérů na místní úrovni vč. různých 
zájmových skupin místních obyvatel, kteří spojí své profesní zkušenosti a místní 
znalost ve prospěch společného úsilí na místní úrovni (tj. na úrovni komunity). 

2022–2027 Realizované aktivity 
/ projekty prevence 
kriminality 

Kraje, obce MV V rámci vlastních 
rozpočtů + využívat 
existujících 
dotačních 
programů 
(národních, EU 
apod.) a dalších 
finančních 
mechanismů 

A.7.7 V souladu 
s vypracovanými koncepcemi a 
analýzami finančně podporují 
aktivity / projekty prevence 
kriminality na svém území 

Vedle realizace vlastních aktivit prevence kriminality podporují kraje i obce 
finančně aktivity / projekty v oblasti prevence kriminality a kriminálně rizikového 
chování realizované na jejich území (či mající dopad na jejich území) ze strany 
dalších realizátorů, jako jsou např. v případě krajů obce, dále zejména NNO a 
další. 

2022–2027 Existující dotační 
programy krajů a 
obcí v oblasti 
prevence 
kriminality 

Kraje, obce  V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.7.8 Informují o rizicích 
v oblasti kriminality a 
realizovaných preventivních 
aktivitách na svých 
informačních platformách 

Kraje a obce využívají aktivně vlastní komunikační prostředky (weby, sociální sítě, 
periodika, regionální TV a rozhlas, vývěsky, kontaktní místa s veřejností apod.) ke 
sdělování aktuálních informací o rizicích a prevenci v oblasti kriminality. Zapojují 
se do celostátních (v případě obcí i regionálních) kampaní a pomáhají je 
zprostředkovat co nejširší skupině obyvatel.  

2022–2027 Informace 
publikované ve 
vlastních 
komunikačních 
prostředcích 

Kraje, obce MV a další 
členové RVPPK 

V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.7.9 Vyhodnocují 
úspěšnost/efektivitu přijatých 
koncepcí a realizovaných 
preventivních aktivit a projektů 
na základě předem 
stanovených cílů a indikátorů / 
kritérií 

Rovněž kraje a obce uplatňují přístup postavený na důkazech a vyhodnocují 
efektivitu / úspěšnost realizovaných aktivit a projektů (zvláštní význam to pak má 
v případech, že v aktivitách / projektech hodlají pokračovat nebo je sdílet jako 
dobrou praxi). K tomu je nutné správně nastavit již na počátku cíle 
aktivit/projektů a kritéria, dle kterých bude efektivita měřena. Využívají 
dostupné metodiky pro měření efektivity. 

2022 – 2027 Aktivity a projekty 
prevence 
kriminality jsou 
vyhodnocovány 
z pohledu 
úspěšnosti / 
efektivity 

Kraje, obce MV V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.7.10 Kraje se prostřednictvím 
manažerů prevence kriminality 
podílejí na hodnocení a výběru 
projektů prevence kriminality 
v rámci dotačního Programu 
prevence kriminality na místní 
úrovni 

Manažeři prevence kriminality hodnotí na základě Ministerstvem vnitra 
připravených kritérií v prvním kole projekty v rámci dotačního Programu 
prevence kriminality na místní úrovni MV a doporučují jejich podporu či 
nepodporu, k čemuž využívají rovněž své pracovní skupiny či externí odborníky. 

2022–2027 Realizovaná krajská 
hodnocení 

Kraje MV V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.7.11 MV aktualizuje kritéria 
hodnocení a výběru projektů 
prevence kriminality v rámci 
dotačního Programu prevence 
kriminality na místní úrovni 

Program prevence kriminality na místní úrovni obsahuje 2 kola věcného 
hodnocení, kdy první kolo probíhá na úrovni krajů, druhé potom v hodnoticí 
komisi RVPPK. Hodnotitelé vychází v bodovaných kritérií vytvořených ze strany 
MV. Vlivem vývoje v dostupnosti dat, každoročních změn v podmínkách 
programu a dalších okolností ovlivňujících proces hodnocení je třeba stávající 
kritéria hodnocení aktualizovat. 

2023 Aktualizovaná 
kritéria hodnocení 
a výběru projektů 

MV Kraje V rámci 

A.7.12 Kraje prostřednictvím 
manažerů prevence kriminality 
poskytují konzultace a 
metodickou podporu pro 
preventivní aktivity / projekty 
obcí, zajišťují informovanost 
v oblasti prevence kriminality 
z krajské a republikové úrovně 
směrem k obcím 

Krajští manažeři prevence kriminality pomáhají manažerům prevence kriminality 
na obcích formou konzultací a metodické podpory k realizaci preventivních 
aktivit / projektů, čerpání dotačních programů, sdílení dobré praxe apod. a také 
zajišťují přenos informací z oblasti prevence kriminality z celostátní či krajské 
úrovně směrem k obcím. 

2022–2027 Poskytovaná 
pomoc a podpora, 
zprostředkované 
informace 

Kraje MV V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.7.13 Obce zřizují obecní 
policie, které jako nedílnou 
součást své práce podporují 
preventivní politiku na území 
obce 

V praxi se jako velmi důležité pro plnění úkolů v oblasti prevence kriminality na 
obcích ukazují obecní policie, které disponují důležitými daty a informacemi, mají 
na starosti situační prevenci, realizují řadu aktivit a projektů, podílejí se na 
informování veřejnosti, přednášejí dětem, seniorům ad.  

2022–2027 Zřízené obecní 
policie zapojené do 
plnění úkolů 
v oblasti prevence 
kriminality 

Obce MV V rámci vlastních 
rozpočtů (konkrétní 
aktivity / projekty 
pak již mohou být 
financovány i 
z dalších, např. 
dotačních, zdrojů) 

A.7.14 Obce věnují zvýšenou 
pozornost spolupráci s Policií 
ČR v oblasti bezpečnosti a 
prevence kriminality na svém 
území, sdílejí s ní relevantní 
data a informace o kriminalitě a 
příklady dobré praxe, 
spolupracují na preventivních 

Spolupráce mezi obcí/obecní policií a Policií ČR na úrovni obce při zajišťování 
bezpečnosti, veřejného pořádku a prevenci kriminality je zcela zásadní. Pro 
dobrou a efektivní spolupráci je důležité vzájemně si sdílet data a informace, 
sdílet vlastní zkušenosti, spolupracovat na důležitých dokumentech a aktivitách / 
projektech pro dané území. Je výhodné, pokud je tato spolupráce i 
formalizována, např. prostřednictvím koordinačních dohod dle zákona o Policii 
ČR. 

2022–2027 Navázaná a 
fungující 
spolupráce s Policií 
ČR na úrovni obce 

Obce MV, PČR V rámci vlastních 
rozpočtů 



Strategický cíl A / str. 8 z 9 

aktivitách / projektech 
A.8 Podporovat 
zapojení 
dobrovolníků 
v oblasti 
prevence 
kriminality 

a) Počet programů či 
projektů zaměřených 
specificky na zapojení 
dobrovolníků do prevence 
kriminality 
b) Počet dotačních 
programů umožňujících 
započítání činnosti 
dobrovolníků do povinné 
spoluúčasti na financování 
projektu (případně 
nevyžadujících spoluúčast, 
pokud je dobrovolnictví 
významnou součástí 
programu) 
c) Počet příjemců podpory 
využívajících v projektech 
prevence kriminality 
dobrovolníky 

a) 1 
b) nesleduje se 
c) 2 obce projekt 
Bezpečnostní 
dobrovolník 
v roce 2020, 
ostatní se 
nesleduje 

a) min. 3 
b) všechny dotační 
programy 
sledované v rámci 
RVPPK (u kterých je 
to relevantní) 
c) min. 10 obcí 
v období Strategie 
projekt 
Bezpečnostní 
dobrovolník, min. 
10 % příjemců ve 
svých projektech 
využívá 
dobrovolníky 

A.8.1 Pokračovat v podpoře 
projektu Bezpečnostní 
dobrovolník v rámci Programu 
prevence kriminality na místní 
úrovni (nadále se 100% dotací) 
a více jej propagovat s cílem 
většího množství zapojených 
obcí 

MV zřídilo specifický dotační program Bezpečnostní dobrovolník, který byl 
následně začleněn jako specifický projekt do Programu prevence kriminality na 
místní úrovni, kde je podporován 100% dotací. I v období nové Strategie bude 
MV pokračovat v této podpoře a zaměří se na zjištění a odstraňování příčin 
aktuálně nízkého zájmu obcí o tento projektu a větší informovanost o projektu a 
pozitivních zkušenostech s ním, na větší propagaci projektu, za účelem navýšení 
zájmu o projekt a zapojování dobrovolníků do prevence kriminality vůbec. 

2022–2027 Existující podpora 
projektu, min. 10 
zapojených měst 
v projektu 
bezpečnostní 
dobrovolník 

MV Obce V rámci vlastního 
rozpočtu 

A.8.2 Dokončit realizaci 
projektu zaměřeného na 
vytvoření pilotního / 
modelového projektu zapojení 
dobrovolníků do penitenciární a 
postpenitenciární péče v ČR a 
následně takový projekt 
zapracovat do systému podpory 
relevantních resortů 

MV ve spolupráci s PMS vytvořilo pracovní skupinu na realizaci pilotního projektu 
a následné metodiky typového projektu zapojení dobrovolníků do penitenciární 
a postpenitenciární péče v ČR. Výsledkem je prozatím studie popisující zahraniční 
zkušenosti, zejména nizozemský a rakouský model. Na základě nizozemského 
modelu bude dále připraven pilotní projekt, který bude následně vyhodnocen a 
bude vytvořena metodika typového projektu. Takto standardizovaný model 
zapojení dobrovolníků bude následně zahrnut do systému podpory relevantních 
resortů. 

2023 – realizace 
pilotního projektu 
2024 – metodika 
typového projektu 
a zapracování do 
systému podpory 
relevantních resortů 
2025 a dále – podpora 
standardizovaného 
projektu 

Realizace pilotního 
projektu, 
metodika typového 
projektu, 
existující 
systémová podpora 

MV MS, PMS, VS, 
MPSV, kraje, 
obce, NNO 

V rámci vlastního 
rozpočtu 

A.8.3 Umožnit v relevantních 
dotačních programech na 
podporu prevence kriminality 
sledovaných v rámci RVPPK 
započítání činnosti 
dobrovolníků do povinné 
spoluúčasti na financování 
projektů 

U velké části dotačních programů je vyžadována spoluúčast příjemce dotace. 
Vláda ČR již v případě dotací pro NNO vydala zásady, které umožňují započítání 
činnosti dobrovolníků do povinné spoluúčasti na financování projektů. Je vhodné 
tuto možnost zakotvit i do podpory projektů v oblasti prevence kriminality a tím 
podporovat zapojení dobrovolníků do těchto aktivit. Případně nevyžadovat 
spoluúčast vůbec, pokud je dobrovolnictví významnou součástí programu. 

2022–2027 Existující možnost 
započítání činnosti 
dobrovolníků do 
povinné 
spoluúčasti na 
financování 
projektů 
v programech na 
podporu prevence 
kriminality  

Členové 
RVPPK, kraje, 
obce 

 V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.8.4 Podporovat a propagovat 
dobrovolnictví v oblasti 
prevence kriminality v rámci 
struktury dobrovolnictví v ČR 

MV je gestorem problematiky dobrovolnické služby v ČR a koncepce rozvoje 
dobrovolnictví v ČR. Problematikou dobrovolnictví se nadresortně zabývá rovněž 
ÚV – RVNNO v rámci tvorby politiky státu vůči NNO. Je potřeba v rámci těchto 
aktivit zaměřených na obecné dobrovolnictví podporovat a také více propagovat 
(mj. cestou webů k dobrovolnictví a dobrovolnické službě) dobrovolnictví 
v oblasti prevence kriminality. 

2022–2027 Existující podpora, 
propagace v rámci 
informačních 
zdrojů v oblasti 
dobrovolnictví, 
různých skupin a 
orgánů 

MV ÚV (RVNNO), 
členové RVPPK 

V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.9 Rozvíjet 
přístup 
restorativní 
justice v ČR 

Naplňování Strategie 
restorativní justice pro ČR 

Nastavené cíle ve 
Strategii 
restorativní 
justice pro ČR 

Splněné cíle ve 
Strategii 
restorativní justice 
pro ČR 

A.9.1 V souladu se Strategií 
restorativní justice pro ČR 
vytvořit systémovou spolupráci 
napříč všemi relevantními 
profesemi pro rozvoj přístupu 
restorativní justice v ČR, 
podporovat osvětu a vzdělávání 
a podporovat stávající a nové 
restorativní programy v ČR 

V rámci evropského projektu „Restorative Justice: Strategies for Change“ a 
v souladu s Doporučením Rady Evropy o restorativní justici v trestních věcech 
byla vypracována a publikována Strategie restorativní justice pro Českou 
republiku. Nejedná se však o materiál schválený vládou ČR a s jeho cíli mohou 
pracovat jiné, oficiální materiály vlády ČR. Přístup restorativní justice a cíle 
Strategie (systémová spolupráce napříč všemi relevantními profesemi, osvěta a 
vzdělávání, podpora restorativních programů v ČR) jsou jednoznačně pevnou 
součástí systému prevence kriminality v ČR a proto mají své místo i v této 
Strategii a činnosti členů RVPPK. 

2022–2027 
(Strategie restorativní 
justice pro ČR je do 
roku 2024, ale v cílech 
je jistě vhodné 
pokračovat i v dalších 
letech) 

Existující systémová 
spolupráce, 
realizovaná osvěta 
a vzdělávání, 
existující podpora 
restorativních 
programů 

MSp Členové RVPPK, 
kraje, obce, 
NNO 

V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.10 Zvýšit 
informovanost 
veřejnosti o 
aktuálních 
rizicích v oblasti 
kriminality a 
rizikového 
chování, 
realizovaných 
aktivitách / 
projektech 
prevence 
kriminality a 
dosáhnout, že se 
lidé před riziky 
více chrání a že 
více důvěřují 
orgánům veřejné 
správy 

a) Lidé mají větší 
povědomí o rizicích, o 
realizovaných 
preventivních aktivitách / 
projektech, ideálně se jich 
i sami účastní, lépe se 
před riziky chrání 
b) Zvýšená návštěvnost na 
informačních portálech 
c) Vyšší zapojení do 
preventivních aktivit / 
projektů 
d) Lidé více důvěřují 
orgánům veřejné moci 

a) Údaje 
z výzkumu 
zaměřeného na 
zjišťování názorů 
a postojů 
obyvatel na 
otázky spojené s 
problematikou 
kriminality a její 
prevencí z let 
2017 – 2020 
b) Stav za rok 
2021 či 2022, 
pokud za rok 
2021 nelze ještě 
vykázat 
c) Stav za rok 
2021 či 2022, 
pokud za rok 
2021 nelze ještě 
vykázat 
d) Údaje 
z výzkumu 
zaměřeného na 
zjišťování názorů 
a postojů 

a) Údaje z obdobně 
zaměřeného 
výzkumu (viz 
opatření A.5.15) 
v roce 2025 zvýšené 
alespoň o 20 % (v 
relativním srovnání) 
b) Stav za léta 2023 
až 2026 – na konci 
období zvýšení 
alespoň o 20 % (v 
relativním srovnání)  
c) Stav za léta 2023 
až 2026 – na konci 
období zvýšení 
alespoň o 20 % (v 
relativním srovnání) 
d) Údaje z obdobně 
zaměřeného 
výzkumu (viz 
opatření A.5.15) 
v roce 2025 zvýšené 
alespoň o 10 % (v 
relativním srovnání) 

A.10.1 Informovat odbornou i 
širokou veřejnost o aktuálních 
rizicích v oblasti kriminality a 
rizikového chování, o 
možnostech pomoci a podpory 
obětem a realizovaných 
aktivitách / projektech 
prevence kriminality 

Využívat co nejširší možnosti, jak pravidelně informovat veřejnost o aktuálních 
rizicích v oblasti kriminality a rizikového chování, možnostech podpory a pomoci 
obětem a realizovaných aktivitách / projektech prevence kriminality a snažit se 
tak dosáhnout na co nejširší zapojení veřejnosti do těchto aktivit a obětí do 
poskytované pomoci (včetně zvýšeného oznamování kriminality a tím snížení 
latence). Za tím účelem komunikovat s veřejností jak v rámci kontaktních 
kampaní, přednášek, konzultací, prostřednictvím médií, reklamy, na vlastních 
webových stránkách, sociálních sítích atd. 

2022–2027 Vydané příspěvky, 
realizované 
kampaně, osobní 
setkání apod. 

Členové 
RVPPK, kraje, 
obce 

 V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.10.2 Rozvíjet webové stránky 
prevencekriminality.cz, oslovit 
k většímu zapojení partnery z 
řad členů RVPPK, samospráv, 
NNO, navýšit počet 
pravidelných odběratelů 
novinek alespoň o 100 % 

Dále po grafické i obsahové stránce rozvíjet web OPK MV prevencekriminality.cz, 
přidávat nové zajímavé funkcionality, typy příspěvků, zapojit jako aktivní 
přispívající i další členy RVPPK, samosprávy, NNO a další relevantní subjekty. 
Navýšit počet odběratelů ze současných cca 150 nejméně na 300 a zvýšit tak 
počet osob, které jsou pravidelně informovány o novinkách v oblasti prevence 
kriminality.  

2022–2027 Vylepšené webové 
stránky, vyšší počet 
přispívajících, 300 
či více odběratelů 
novinek 

MV Členové RVPPK, 
kraje, obce, 
NNO 

V rámci vlastního 
rozpočtu 

A.10.3 Osvětové a informační 
kampaně / aktivity na zvyšování 
vědomí o rizicích a jak se proti 
nim chránit v oblasti prevence 
kriminality realizovat v souladu 
s vydávanými doporučením o 
efektivitě takových kampaní 

MV zprostředkuje všem členům RVPPK a dalších partnerům a rovněž na webu 
prevencekriminality.cz materiály EUCPN k problematice efektivity osvětových a 
informačních kampaní / aktivit na zvyšování vědomí o rizicích a jak se proti nim 
chránit v oblasti prevence kriminality, anebo „co funguje a co ne“, aby se 
realizátoři takových aktivit mohli podle těchto doporučení řídit.  

2022 zpřístupnění 
prvních materiálů (a 
následně jejich 
doplňování a 
aktualizace) 
2022–2027 
postupovat podle 
těchto doporučení 

Publikované 
materiály EUCPN 
k dané 
problematice 
Aktivity realizované 
dle těchto 
doporučení 

MV, další 
členové 
RVPPK, kraje, 
obce, NNO a 
ostatní 
realizátoři 
uvedených 
aktivit 

 V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.10.4 Preventisté Policie ČR 
poskytují informace a 
konzultace pravidelně a aktivně 

Preventisté Policie ČR poskytují informace a konzultace rovněž aktivně přímo 
mezi lidmi, na pravidelné bázi (ne pouze v rámci plánovaných kampaní), k čemuž 
využívají mobilní kontaktní místa, „pojízdné služebny“ (např. v podobě mobilního 

2023–2027 Vybavení 
preventistů PČR 
mobilními 

PČR MV V rámci vlastního 
rozpočtu 
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obyvatel na 
otázky spojené s 
problematikou 
kriminality a její 
prevencí z let 
2017 – 2020 

i přímo mezi lidmi, k čemuž 
využívají mobilní kontaktní 
místa. 

stánku, upraveného služebního vozidla apod.), které jim umožní dostat se přímo 
k lidem a pravidelně taková kontaktní místa obměňovat. 

kontaktními místy, 
poskytované 
informace a 
konzultace v těchto 
místech 
 

A.10.5 Rozvíjet preventivní 
poslání Muzea Policie ČR 

Naplňovat a dále rozvíjet preventivní poslání Muzea Policie ČR, vhodně 
propojovat historii policie na území ČR s aktuálními riziky a aktivitami v oblasti 
prevence kriminality a kriminálně rizikového chování, pokračovat v přednáškové 
činnosti, využívat moderní a interaktivní přístupy k přiblížení poslání muzea jeho 
návštěvníkům. 

2022–2027 Propojení historie a 
aktuální prevence 
kriminality, 
realizované 
přednášky, 
zapojení moderních 
technologií do 
vztahu mezi 
muzeem a 
návštěvníkem 

MV (MUP) PČR V rámci vlastního 
rozpočtu (včetně 
možnosti MUP 
čerpat prostředky 
MV určené na 
prevenci 
kriminality) 

A.11 Udržovat 
mezinárodní 
spolupráci 
v oblasti 
prevence 
kriminality jako 
prostředek ke 
zefektivnění 
vlastní činnosti, 
sledování 
moderních 
trendů a 
zkušeností a ke 
sdílení dobré 
praxe 

Počet evropských 
/mezinárodních organizací 
v oblasti prevence 
kriminality, v nichž ČR je 
(aktivním) členem, 
převzaté poznatky, 
zkušenosti, příklady dobré 
praxe 

Nevykazuje se 
(ale účast 
v základních 
organizacích a 
sdílení poznatků a 
dobré praxe je 
zajištěno – 
EUCPN, UNODC a 
CCPCJ, CEN / TC 
325, EFUS, CEPOL 
aj.) 

a) Účast ve všech 
relevantních a 
důležitých 
organizacích 
b) Přehled o 
sdílených 
poznatcích, 
zkušenostech, 
dobré praxi v rámci 
vyhodnocování 
Strategie 

A.11.1 Být aktivním členem 
Evropské sítě prevence 
kriminality (EUCPN) 

Aktivně se podílet na činnosti EUCPN, na tvorbě a naplňování jejích strategických 
dokumentů, činnosti pracovních skupin, zprostředkovávat dobrou praxi a 
toolboxy EUCPN na lokální úroveň, přispívat dobrou praxí z ČR včetně účasti na 
Evropské ceně prevence kriminality (ECPA). 

2022–2027 ČR se 
prostřednictvím 
národního 
reprezentanta 
aktivně podílí na 
činnosti EUCPN 

MV Členové RVPPK Zřízení 1 nového 
SSM ve 14. platové 
třídě v rámci OPK 
MV od roku 2023 
(je nutné pro 
aktivnější roli, 
kterou mají národní 
reprezentanti při 
plnění nové 
Strategie EUCPN 
2021 – 2025 plnit; 
toto SSM bude mít 
na starosti i další 
mezinárodní 
agendy související 
s oblastí prevence 
kriminality) 

A.11.2 Být aktivním členem 
UNODC (United Nation Office 
on Drugs and Crime) a zejména 
CCPCJ (Commission on Crime 
Prevention and Criminal Justice) 

Aktivně se podílet na činnosti UNODC a CCPCJ, na tvorbě a naplňování Agendy 
2030 pro udržitelný rozvoj, Kjótské deklarace, činnosti těchto orgánů, 
zprostředkovávat jejich doporučení, metodické materiály zejména na národní 
úroveň.  

2022–2027 ČR se 
prostřednictvím 
svého zástupce 
aktivně podílí na 
činnosti 
UNODC/CCPCJ 

MSp MV a další 
členové RVPKK 

V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.11.3 Plnit roli evropského 
sekretariátu CEN/TC 325 
(Technická komise Evropského 
výboru pro standardizaci – 
Prevence kriminality 
prostřednictvím navrhování 
budov, objektů a plánování 
území) a aktivně se podílet na 
činnosti jejích pracovních 
skupin (WG) 

Zajišťovat odborně, organizačně, personálně, finančně roli evropského 
sekretariátu CEN/TC 325 a v rámci jejích pracovních skupin se podílet na tvorbě 
nových evropských norem / standardů prevence kriminality a jejich 
implementaci v ČR, stejně jako činit aktivní kroky ke zvyšování povědomí o 
technických normách prevence kriminality mezi odbornou veřejností v ČR a 
zasadit se o jejich větší uplatňování v praxi. 

2022–2027 ČR plní roli 
evropského 
sekretariátu 
CEN/TC 325, podílí 
se na tvorbě 
evropských norem 
prevence 
kriminality a 
implementuje je v 
ČR 

MPO (ÚNMZ 
– ČAS) 

MV V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.11.4 Účastnit se 
mezinárodních odborných 
platforem či projektů pro 
sdílení poznatků, zkušeností a 
dobré praxe 

V rámci své působnosti se členové RVPPK zapojují do činnosti evropských / 
mezinárodních platforem či projektů pro sdílení dobré praxe a poznatků z oblasti 
prevence kriminality a získané vědomosti dále zprostředkovávají relevantních 
subjektům v ČR (v rámci MV je to nad rámec výše uvedených ještě např. EFUS, 
CEPOL apod.).  

2022–2027 Zapojení do 
mezinárodních 
platforem či 
projektů, přenášení 
vědomostí do praxe 
v ČR 

Členové 
RVPPK 

 V rámci vlastních 
rozpočtů 

A.11.5 Posilovat bilaterální 
spolupráci v oblasti prevence 
kriminality 

Sdílet poznatky a dobrou praxi rovněž napřímo s dalšími státy. 2022–2027 Existující bilaterální 
spolupráce 

Členové 
RVPPK 

 V rámci vlastních 
rozpočtů 
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