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Strategický cíl B: Pomoc obětem TČ 
a jejich podpora 

ČR poskytuje pomoc a podporu obětem trestné (i 
přestupkové) činnosti, s důrazem na pomoc zvlášť 
zranitelným obětem a boj proti násilí, realizuje výzkumy 
zaměřené na chování a potřeby obětí a činí opatření ke 
snižování latence a sekundární viktimizace obětí. 

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 

B.1 Komplexně 
zajišťovat boj 
proti všem 
formám 
obchodování 
s lidmi včetně 
zaměření na 
prevenci, 
identifikaci obětí 
a pomoc a 
podporu obětem  
 

Existence komplexní 
Národní strategie boje 
proti obchodování s lidmi 
v ČR a koordinace 
problematiky v rámci 
veřejné správy i 
spolupracujících NNO  

a) Národní 
strategie boje 
proti 
obchodování 
s lidmi v ČR na 
období 2020–
2023 
b) Mezirezortní 
koordinační 
skupina pro 
oblast boje proti 
obchodování s 
lidmi 
 

a) Národní 
strategie boje proti 
obchodování 
s lidmi v ČR na 
období 2020–2023 
a na následující 
období 
b) Pokračující 
činnost 
Mezirezortní 
koordinační 
skupiny pro oblast 
boje proti 
obchodování s 
lidmi 

B.1.1 Realizovat, vyhodnotit a 
aktualizovat Národní strategii 
boje proti obchodování s lidmi 
v ČR 
 

Naplňovat úkoly Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR na 
období 2020–2023 a zajistit její aktualizaci, resp. přijetí nové strategie na 
následující období. Pomoc obětem obchodování s lidmi je jedním z hlavních cílů 
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR na období 2020–2023.  

2022–2027 
naplňování 
schválených strategií 
2023 předložení nové 
strategie na 
následující období  

Splnění úkolů 
stanovených aktuálně 
platnou strategií, její 
celkové vyhodnocení a 
předložení vládě ČR  
Národní strategii boje 
proti obchodování 
s lidmi na další období  

MV Členové 
Mezirezortní 
koordinační 
skupiny pro 
oblast boje proti 
obchodování s 
lidmi 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

B.2 Zajištění 
přímé pomoci a 
podpory pro 
oběti 
obchodování s 
lidmi 
prostřednictvím 
Programu 
podpory a 
ochrany obětí 
obchodování s 
lidmi 
 
 

a) Je poskytována přímá 
pomoc a podpora 
obětem obchodování 
s lidmi  
b) Efektivnější a 
jednoznačněji vymezené 
postupy Programu 
podpory a ochrany obětí 
obchodování s lidmi, 
reagující na aktuální vývoj 
a potřeby  
c) Zajištění podpory a 
ochrany obětí 
obchodování s lidmi pro 
dětské oběti 
obchodování s lidmi 

a) ano 
b) postupy 
vymezeny, ale již 
neaktuální, 
nedostatečné 
c) nelze 
jednoznačně říci, 
zda jsou zajištěny 
dostatečně 
potřeby dětských 
obětí 
obchodování s 
lidmi 

a) ano 
b) ano 
c) potřeby dětských 
obětí obchodování 
s lidmi zajištěny 
dostatečně 

B.2.1 Nadále realizovat a 
finančně zajišťovat Program 
podpory a ochrany obětí 
obchodování s lidmi  

Zajistit realizaci a financování programu během celého období strategie, včetně 
možnosti pružně reagovat na vývoj situace v oblasti obchodování s lidmi a 
potřeb obchodovaných osob.  

2022–2027 Realizovaný a finančně 
zajištěný Program;  
rozsah nabízených 
služeb v rámci programu 
podpory a ochrany obětí 
obchodování s lidmi 
odpovídá aktuálním 
potřebám 

MV PČR, 
spolupracující 
NNO 

V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

B.2.2 Aktualizovat metodický 
návod k Programu podpory a 
ochrany obětí obchodování 
s lidmi 

Aktualizovat metodický návod prvního náměstka ministra vnitra k Programu 
podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi s cílem jeho zefektivnění a 
upřesnění praktických postupů v reakci na zkušenosti z minulých let fungování 
programu a aktuální vývoj a potřeby v oblasti obchodování s lidmi. 

2022 Aktualizovaný 
metodický návod 

MV PČR, SUZ, 
spolupracující 
NNO 

V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

B.2.3 Provést analýzu služeb 
pro dětské oběti obchodování s 
lidmi a případné rozšíření 
programu pro dětské oběti 
obchodování s lidmi 

Provést analýzu nabízených služeb pro dětské oběti obchodování s lidmi a zjistit 
možnosti rozšíření Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi i pro 
dětské oběti. V případě potřeby (při zjištění, že některé služby nejsou 
realizovány jinak a není vhodnější je realizovat jiným způsobem) rozšířit program 
i pro dětské oběti obchodování s lidmi 

2022–2023 Provedená analýza; 
zjištěny možností a 
limity pro rozšíření 
Programu podpory a 
ochrany; v případě 
potřeby rozšířený 
program 

MV Členové 
Mezirezortní 
koordinační 
skupiny pro 
oblast boje proti 
obchodování s 
lidmi 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

B.3 Podpora 
ochrany obětí a 
snižování rizik 
spojených s 
extremismem a 
předsudečnou 
nenávistí a 
eliminace 
společenského 
napětí, které 
vyvolávají 
 

Existence Koncepce a 
Akčních plánů boje proti 
extremismu zaměřující se 
též na oběti a snižování 
společenského napětí 

ano Ano, každoročně 
aktualizované 
Akční plány 

B.3.1 Naplňovat Koncepci boje 
proti extremismu a 
předsudečné nenávisti na roky 
2021 až 2026 a její 
konkretizované dvouleté Akční 
plány, v rámci nich se 
zaměřovat i na problematiku 
ochrany obětí a snižování rizik 
spojených s extremismem a 
předsudečnou nenávistí a 
eliminace společenského 
napětí, které vyvolávají 

Naplňovat cíle a úkoly přijaté Koncepce boje proti extremismu a předsudečné 
nenávisti na roky 2021-2026 vládou ČR, dále pak Akční plány na roky 2021-2022, 
2023-2024 a 2025-2026. Každoroční vyhodnocování jejich plnění a aktualizace 
dle potřeb. 

2022–2026 (probíhá 
už od r. 2021) 

Schválená Koncepce a 
Akční plány; splněné 
úkoly jednotlivých 
Akčních plánů a 
Koncepce 

MV (vč. PČR) MF, MK, MO, 
MPSV, MŠMT, 
ÚV, MMR 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

B.4 Podporovat 
provoz linek na 
pomoc obětem 
trestné činnosti 

Poskytovaná finanční 
podpora na evropské 
asistenční a krizové linky 
116 xxx 

3 linky, 2 mil. Kč 4 linky, 3 mil. Kč B.4.1 Poskytovat dotace na 
provoz bezplatného volání na 
evropské asistenční a krizové 
linky 116 xxx  

V souladu s rozhodnutím ministra vnitra, Strategií prevence kriminality v ČR na 
léta 2016 až 2020 a Akčním plánem prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí na léta 2019–2022 poskytuje MV finanční dotace na 
zajištění bezplatného volání v rámci provozu evropských asistenčních a 
krizových linek 116 000, 116 111 a 116 006 poskytujících pomoc mj. obětem 
trestné činnosti, násilí, v rámci problematiky pohřešovaných dětí ad., a to ve výši 
2 mil. Kč ročně. 
Vedle pokračující podpory výše uvedeným linkám bude nutné zajistit finanční 
podporu také nově vzniklé lince 116 123 (Linka první psychické pomoci – oběti 
přepadení, znásilnění, domácího násilí, prevence sebevražd a vyhrožování 
vraždou …). V té souvislosti a k pokrytí zvýšených požadavků již podporovaných 
linek je třeba zajistit navýšení finanční podpory o 1 mil. Kč (viz opatření A.3.3). 

2022–2027 
pokračující podpora 
2022 navýšení 
finanční podpory a 
zapojení nové linky 
116 123 

Pokračující podpora 
provozu linek 116 000, 
116 111, 116 006; 
poskytována nová 
podpora linky 116 123 

MV MF V rámci vlastního 
rozpočtu resortu, 
navýšení je však 
závislé na plnění 
opatření A.3.3 

B.5 Zjišťovat stav 
a vývoj 
problematiky 
obětí trestných 

a) Realizování výzkumu 
obětí trestné činnosti, 
který navazuje na 
předchozí výzkumy    

a) periodické 
opakování 
výzkumu obětí 
trestné činnosti  

a) realizovaný 
výzkum – zjištění 
míry viktimizace 
obyvatel, získání 

B.5.1 Realizace výzkumu obětí 
trestné činnosti  
 

Výzkumy obětí kriminality vznikly v šedesátých letech 20. století ke zkoumání 
latentní kriminality a v průběhu času se začaly orientovat i na širší spektrum 
problémů, souvisejících s kriminalitou. Jejich největší přínos spočívá v tom, že 
mohou poskytnout široké spektrum informací o kriminalitě a jejím vývoji, 

2022–2023 (probíhá 
už od r. 2021) 
 
 

Závěrečná zpráva 
z výzkumu; odborná 
monografie z výzkumu 
 

IKSP  V rámci vlastního 
rozpočtu instituce 
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činů b) Realizování 
kriminologického 
výzkumu pachatelů a 
obětí domácího a 
genderově motivovaného 
násilí v ČR 

b) kriminologický 
výzkum v oblasti 
systémového 
přístupu 
doposud nebyl 
proveden 

podrobnějších 
informací 
souvisejících s 
prožitou 
viktimizací, získání 
informací o 
zkušenostech 
s viktimizací, 
získání informací o 
praxi poskytovatelů 
služeb 
b) realizovaný 
výzkum a seznam 
doporučení 
systémového 
přístupu vycházející 
z provedeného 
výzkumu 

nezatížených nedostatky oficiálních dat. Výzkum viktimizace tvoří i stabilní 
součást práce IKSP. Aktuální projekt je pokračováním tradice českých výzkumů 
viktimizace. Přidaná hodnota viktimizačních studií souvisí zejména s možností 
srovnání dat v čase a zkoumání trendů kriminality. Je proto nutné zabezpečit 
jejich periodické opakování se stejnou metodologií. Projekt proto bude z velké 
části vycházet z výzkumu předchozího a navazovat na již získané poznatky. 
Primárním cílem výzkumu je zjištění míry viktimizace obyvatel sledovanými 
trestnými činy a tím získání komplementárního zdroje informací o rozsahu a 
struktuře kriminality v České republice včetně její latentní části. Dalšími dílčími 
cíli výzkumu je: 
- získání podrobnějších informací souvisejících s prožitou viktimizací (např. 
oznámení resp. důvody neoznámení incidentu policii, dopady viktimizace…), 
jakož i dalších názorů a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou 
kriminality, 
- získání informací o zkušenostech s viktimizací a kriminalitou u dalších 
vybraných cílových skupin nepokrytých dotazníkovým šetřením a to z pohledu 
odborníků, kteří s touto klientelou pracují, 
- získání informací o praxi poskytovatelů služeb pro vybrané skupiny obětí 
včetně dopadů pandemie na práci s touto klientelou. 

 

B.5.2 Realizace 
kriminologického výzkumu 
pachatelů a obětí domácího a 
genderově motivovaného násilí 
v ČR   

Předmětem výzkumného projektu je systém zacházení s pachateli a s tím 
související podpora obětí v případech domácího a genderově podmíněného 
násilí (DGPN) v ČR. Domácí násilí představuje významný společenský problém. 
Zároveň jde o problém značně komplikovaný a jeho řešení vyžaduje opatření ze 
strany více orgánů. Tato opatření by měla vést především k zajištění bezpečí 
obětí a odpovědnosti pachatele. Prevenci a potírání domácího násilí je 
přisuzován velký význam a doposud bylo přijato mnoho opatření a strategií, 
které mají za cíl situaci zlepšit. V ČR nicméně dosud neexistuje jednotný systém 
zacházení s pachateli domácího. Hlavním cílem projektu je, na základě 
dosažených poznatků, navrhnout účinná opatření k vytváření odpovídajícího 
systému zacházení s pachateli DGPN, který povede ke zlepšení situace obětí 
DGPN, a to prostřednictvím omezování újmy působené násilnými osobami. 
Výsledky projektu by měly sloužit relevantním institucím zodpovědným za 
tvorbu politiky a účinných strategií v oblasti DGPN. Projekt je zařazen do 
finančního mechanismu Norských fondů 2014–2021 a jako tzv. předem 
definovaný projekt (PDP7) a byl iniciován odborem rovnosti žen a mužů Úřadu 
vlády ČR. 

2022–2023 (probíhá 
už od r. 2020) 

Závěrečná zpráva 
z výzkumu; odborná 
monografie z výzkumu 
 

IKSP PMS, MV (OPK, 
OBP), PČR, NNO 
(zejména ty, 
které poskytují 
programy pro 
původce DN, 
intervenční 
centra apod.), ÚV 
(odbor rovnosti 
žen a mužů), 
státní 
zastupitelství, 
soudy 

 

B.6 Usilovat o 
snížení latence 
trestné činnosti 
prostřednictvím 
včasné 
identifikace 
zvlášť 
zranitelných 
obětí (ZZO) a 
motivace 
k oznamování 
protiprávních 
činů 

a) Zajištění vstřícného  a 
citlivému přístupu k ZZO 
trestných činů (tzv. 
proklientský přístup 
policie) prostřednictvím 
systému vzdělávání 
policistů 
b) Systémové zapojení 
PČR do vzdělávání 
seniorů jako ZZO k 
prevenci kriminality 
c) Šíření dobré praxe a 
manuálu pomoci obětem 
domácího násilí do 
interní firemní kultury a  
péče o zaměstnance  

a) 20% 
proškolených 
policistů 
b) dílčí projekty 
c) nezjištěno 
 

a) 80% 
proškolených 
policistů 
b) systémové 
nastavení  
c) vytvoření 
manuálu a 
evidence počtu 
zaměstnavatelů, 
kteří s ním pracují 
 

B.6.1 Prostřednictvím zlepšení 
komunikačních dovedností 
policie vůči veřejnosti zvýšit 
proklientský přístup zejména k 
obětem trestných činů a 
oznamovatelům 

Vytvořením systémového vzdělávání policistů za účelem zlepšení komunikačních 
dovedností a proklientského přístupu policie vůči veřejnosti, zejména ZZO 
prostřednictvím školení policistů v komunikaci, oblasti psychologie a 
viktimologie, a to ve spolupráci s policejními psychology. Zařazení vzdělávání do 
celoživotního i specializovaného vzdělávání policistů (ZOP, specializační služební 
příprava pro ÚSKPV, ŘSPP, operační střediska atd.). 

2022–2027 Problematika zařazena 
do ZOP; vytvořen e-
learning,; policisté 
periodicky proškolováni 
1x/2 roky; 1x/1 rok 
téma projednáváno na 
poradě ředitelů KŘP 

PČR  MV V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

B.6.2 Podporovat a zapojovat 
se do projektů zaměřených na 
průběžné zvyšování právního 
povědomí seniorů („Obezřetný 
senior“, „Senior akademie“)  
 

Navázáním na dobrou praxi senior akademie rozšířit vzdělávání seniorů v oblasti 
zákona o obětech trestných činů, motivace k oznamování protiprávních činů, v 
rámci kyber prostoru a prevence násilí páchaného na seniorech. Spolupráce 
policie a krajských, městských a obecních úřadů, včetně městské a obecní 
policie. Implementování aktuálních témat podle dat z map kriminality. 

2022–2027 Existující možnost 
finanční podpory a 
zapojení Policie ČR do 
realizace projektů 
„senior akademie“ 
v jednotlivých krajích; 
vyhodnocení dopadů 
realizace projektů 
cílovou skupinu seniorů 
(snížení kriminality 
obecně–páchané na 
seniorech, vyšší 
informovanost, vyšší 
motivace k oznamování 
trestných činů atd.) 

MV, PČR Kraje, obce (vč. 
obecních policií) 

V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

B.6.3 Zapojení specialistů PČR 
do šíření dobré praxe a 
manuálu pomoci obětem 
domácího násilí do interní 
firemní kultury a péče o 
zaměstnance 

Na základě dlouhodobé spolupráce s Nadací Vodafone a dalšími subjekty 
participovat na tvorbě manuálu pomoci obětem domácího násilí jeho šíření do 
firemní kultury, jako jednoho z nástrojů pomoci zaměstnancům s nelehkou 
životní situací v domácím prostředí. Spolupráce s personalisty a psychology. 

2022–2027 Vytvořený manuál; 
manuál je šířen mezi 
zaměstnavatele; 
zástupci PČR se účastní 
proškolování k manuálu 
(cestou hromadných 
školení školitelů 
zaměstnavatelů)  

PČR Hospodářská 
komora, 
odborové a 
zaměstnavatelské 
svazy, kraje, 
obce, všechny 
resorty 

V rámci vlastního 
rozpočtu resortu a 
partnerů 

B.7 Realizovat 
opatření vedoucí 
ke snížení 
sekundární 
viktimizace obětí  

a) Důvěra občanů v PČR 
při práci s obětí 
b) Metodika pro 
identifikaci ZZ obětí – 
plošná implementace v 

a) nesleduje se 
b) nová 
metodika 
c) výchozí stav 
2020 

a) sledováno, 
reagováno na vývoj 
b) metodika 
implementována 
na všech KŘP 

B.7.1 Zvyšovat důvěru PČR při 
práci s obětí – využívat novou 
metodiku pro identifikaci obětí, 
v maximální možné míře 
využívat SVM při práci s ZZO, 

Využívání nové metodiky pro identifikaci obětí s cílem plošného rozšíření do řad 
Policie ČR a metodického proškolování. Se zaměřením na odbourání obav k 
oznamování latentní trestné činnosti. Informování veřejnosti o postupech OČTŘ 
při práci s obětí. Při práci se zvlášť zranitelnou obětí v maximální možné míře 
využívat v přípravném řízení výslechy ve speciálních výslechových místnostech 

2022–2027 Je sledována důvěra 
občanů v PČR při práci 
s obětí; metodika 
využívána v rámci celé 
PČR; policisté 

PČR  MV V rámci vlastního 
rozpočtu resortu a 
IKSP 
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PČR 
c) Modernizace 
vybudovaných 
speciálních výslechových 
místností (SVM) 
d) Legislativní úprava  a 
navazující opatření pro 
zajištění bezpečnosti 
osob poškozených v 
rámci přestupkového 
řízení  
e) Poučení oběti – videa 
f) Kladení otázek ZZ oběti 
– legislativní změna, 
promítnutí do práce 
OČTŘ 

d) ne 
e) poučení oběti 
v tištěné podobě 
f) ne 
 

c) počet 
modernizovaných 
SVM dle finančních 
možností 
d) ano  
e) poučení oběti v 
podobě videa 
f) ano, včetně 
evaluace vnímání 
změny ze strany 
obětí 

informovat veřejnost o práci 
policie s obětí 

proškolenými specialisty, přičemž nevyužití SVM u ZZO bude muset být vždy 
odůvodněno. 

proškolováni v jejím 
využívání; realizované 
informační aktivity o 
práci policie s obětí; 
nevyužívání SVM u ZZO 
pouze ve zvlášť 
odůvodněných 
případech 

B.7.2 Pokračovat v modernizaci 
vybudované sítě speciálních 
výslechových místností (SVM) 

Prostřednictvím dotačních titulů Programu prevence kriminality na místní úrovni 
a Programu MV v oblasti prevence kriminality podporovat modernizaci 
vybudované sítě SVM, zejména a v oblasti audio – video techniky a PC vybavení. 

2022–2027 Proběhlá modernizace 
SVM dle finančních 
možností dotačních 
programů MV; 
zkvalitnění výstupů 
z SVM 

PČR MV V rámci vlastního 
rozpočtu resortu; 
počet 
modernizovaných 
SVM odvisí od 
plnění opatření 
A.3.4 (navýšení 
resortního 
programu MV) 

B.7.3 Zvýšit podporu a ochranu 
osob poškozených 
v přestupkovém řízení 

Legislativní cestou i formou konkrétních opatření zamezit / snížit možnosti 
kontaktu osoby poškozené přestupkem s pachatelem přestupku, zejména 
v případech domácího násilí a rasově motivovaných protiprávních činů. 

2022–2023 
předložení a 
schválení novelizace 
zákona o přestupcích 
vč. její účinnosti 
2023–2026 konkrétní 
opatření k naplňování 
novely 

Předložená a schválená 
novela zákona o 
přestupcích; realizovaná 
opatření přestupkových 
orgánů v rámci 
přestupkových řízení 

MV Obce, kraje V rámci vlastních 
rozpočtů resortu a 
přestupkových 
orgánů 

B.7.4 Vytvořit a zpřístupnit 
video s poučením oběti podle 
zákona o obětech trestných 
činů 

Vytvořit video s poučením pro oběti trestných činů (i ZZO), v 
laicky srozumitelném jazyce, se simultánním překladem do znakové řeči. Videa 
budou přístupná pro oběti online na webových stránkách policie, i na policejních 
recepcích. Existence videa bude propagována. Video bude možné pustit oběti i 
před úkonem.   

2022 vytvoření a 
zpřístupnění videa 
2023–2027 
propagace a 
využívání videa 

Vytvořené video 
s poučením podle ZOTČ 
v laicky srozumitelném 
jazyce a se 
simultánním  překladem 
do znakové řeči; video 
zpřístupněno online na 
webových stránkách 
policie; video 
propagováno a aktivně 
policií využíváno 

PČR MV V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

B.7.5 Snižovat sekundární 
viktimizaci při kladení otázek 
zvlášť zranitelným obětem 
v přípravném řízení trestním 
prostřednictvím orgánu 
činného v trestním řízení 
(OČTŘ) 

S cílem snížit riziko vzniku sekundární viktimizace, zejména aby se zamezilo 
pokládání necitlivých otázek, znevěrohodnění oběti či vyvolání pocitu viny, 
předložit novelizaci trestního řádu, v jejímž důsledku budou moci být svědkovi, 
který je současně zvlášť zranitelnou obětí, kladeny v přípravném řízení otázky 
pouze prostřednictvím orgánu činného v trestním řízení.      

2022–2023 
předložení novelizace 
trestního řádu 
 

Předložená novela 
trestního řádu; 
promítnutá novela do 
praxe OČTR;  

MSp MV (vč. PČR)  V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

B.8 Zvýšit 
povědomí 
veřejnosti 
v oblasti boje 
proti násilí 

Zvýšení povědomí 
veřejnosti o problematice 
násilného chování 
 

Nesleduje se 
 

Je sledováno, je 
zaznamenáno 
zvýšení povědomí 
v souvislosti s 
kampaní 

B.8.1 Realizovat 
celorepublikovou osvětovou 
kampaň proti násilí NE násilí 

Realizovat celorepublikovou osvětovou kampaň NE násilí, zaměřenou na násilí 
na znevýhodněných skupinách osob (zejména děti, senioři, tělesně či mentálně 
znevýhodnění, domácí a postpartnerské násilí, genderovně podmíněné násilí). 
Kampaň bude spojena s celonárodní diskusí v médiích, na školách, v sociálních 
zařízeních, zdravotnických zařízeních ad., kde bude prostor věnovat tématu větší 
pozornost a zajistit dlouhodobější působení. 

2022 příprava 
kampaně 
2023–2024 hlavní 
působení kampaně 
2025–2027 využívání 
výstupů z kampaně 
pro dlouhodobou 
práci 

Realizovaná kampaň 
s využitím široké spektra 
komunikačních kanálů; 
realizované aktivity 
celonárodní diskuse 
 

ÚV MV (vč. PČR), 
MPSV, MŠMT, 
MZ, MSp, kraje, 
obce, NNO 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

B.9 Podporovat 
rozvoj služeb pro 
oběti trestných 
činů 

a) počet realizovaných 
dotačních programů 
b) výše finančních 
prostředků alokovaných 
na dotační program 

a) 1 v roce 2021 
b) 9,1 mil. Kč 
v roce 2021 

a) min. 1 
b) min. 9, 1 mil. Kč. 

B.9.1 Realizovat dotační 
program Rozvoj služeb pro 
oběti trestné činnosti 
poskytovaných na základě 
zákona č. 45/2013 Sb., o 
obětech trestných činů 

Realizovat programy, jejichž náplní je poskytování služeb obětem trestných činů 
na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Dotace je určena na 
subjekty, které mají na poskytování právních informací a restorativní programy 
platnou akreditaci Ministerstva spravedlnosti dle tohoto zákona. Výše finanční 
alokace v roce 2021 činila 9,1 mil. Kč. 

2022–2027 Realizovaný dotační 
program s finanční 
alokací 9,1 mil. Kč 

MSp  V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 
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