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Strategický cíl C: Práce s pachateli 
trestné činnosti, prevence recidivy 

ČR se zaměřuje na boj proti recidivě, na včasnou a 
koordinovanou resocializaci pachatelů a podporuje práci 
s násilnou osobou. 

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 

C.1 České 
vězeňství se 
koncepčně 
zaměřuje na 
nápravu 
odsouzených za 
účelem 
předcházení 
recidivě a na 
propojení 
s prevencí 
kriminality a 
postpenitenciární 
péčí s cílem 
směřovat 
k reintegraci 
pachatelů 

a) naplňování cílů 
Koncepce vězeňství do 
roku 2025 
b) přijetí nové Koncepce 
vězeňství 2026+ 

a) vytýčeno 17 
strategických cílů 
b) - 

a) splněno 17 
strategických cílů 
b) schválená 
Koncepce vězeňství 
2026+ 

C.1.1 Naplňovat strategické cíle 
Koncepce vězeňství do roku 
2025 a přijmout novou 
Koncepci vězeňství 2026+, která 
bude odrážet potřeby prevence 
recidivy, resocializace pachatelů 
a práce s násilnými osobami  

Koncepční činnost v oblasti vězeňství je zaměřená na budování vězeňství 
propojeného s prevencí kriminality, postpenitenciární péčí, sociální sférou a 
vzdělávacím systémem, směřujícího k reintegraci pachatelů trestné činnosti do 
společnosti. Plní úkoly nápravy odsouzených osob na základě individuálních 
postupů za účelem předcházení recidivě kriminálního chování. Zaměřuje na 
programy práce s násilnou osobou. Přitom klade důraz mj. na zvýšení 
zaměstnávání vězněných osob, snížení jejich zadluženosti, vzdělávání a 
praktickou přípravu pro vyšší uplatnění na svobodě. Přistupuje individuálně a 
s využitím analytických postupů a nástrojů k definování problémů a potřeb 
pachatelů za účelem stanovení individuálních plánů zacházení, přičemž využívá 
standardizované programy, jejichž efektivita byla ověřena. Spolupracuje se 
subjekty mimo věznice s cílem připravit vězněné osoby na jejich propuštění a 
zajistit tak jejich resocializaci a reintegraci do společnosti. 

a) 2022–2025 
naplňování cílů 
Koncepce vězeňství 
do roku 2025 
b) 2026 přijetí nové 
Koncepce vězeňství 
2026 + 

a) splněné cíle 
Koncepce vězeňství 
do roku 2025 
b) schválená 
Koncepce vězeňství 
2026+ 

MSp (VS) Členové RVPPK V rámci rozpočtu 
MS, resp. VS 

C.2 Probační a 
mediační služba 
se při práci 
s pachateli 
koncepčně 
zaměřuje na 
odklon pachatele 
od kriminální 
kariéry a jeho 
integraci do 
společnosti 

a) naplňování cílů 
Koncepce rozvoje probace 
a mediace do roku 2025 
b) přijetí nové Koncepce 
rozvoje probace a 
mediace 2026+ 

a) vytýčeny 2 
strategické cíle a 
8 specifických cílů 
pro práci s 
pachatelem 
b) - 

a) splněny 2 
strategické cíle a 8 
specifických cílů pro 
práci s pachatelem 
b) schválená nová 
Koncepce rozvoje 
probace a mediace 
2026+ 

C.2.1 Naplňovat strategické a 
specifické cíle Koncepce rozvoje 
probace a mediace do roku 
2025 a přijmout novou 
Koncepci rozvoje probace a 
mediace 2026+, která bude 
odrážet potřeby prevence 
recidivy, resocializace pachatelů 
a práce s rizikovými, 
zejména násilnými osobami  

Koncepční činnost v oblasti rozvoje probace a mediace při práci s pachateli 
trestné činnosti je zaměřená na odklon pachatele od kriminální kariéry (prevenci 
recidivy) v rámci výkonu alternativních trestů a odklonů či při přípravě na 
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a na integraci pachatele zpět do 
života v úzké spolupráci a koordinaci s relevantními subjekty. Soustředí se na 
přímou práci s pachatelem a jeho rodinou. Přistupuje individuálně a s využitím 
analytických postupů a nástrojů k definování problémů a potřeb pachatelů za 
účelem stanovení individuálních plánů práce, přičemž využívá standardizované 
programy, jejichž efektivita byla ověřena. Zvláštní důraz klade na práci 
s rizikovými pachateli, zejména s násilnou osobou. 

a) 2022–2025 
naplňování cílů 
Koncepce rozvoje 
probace a mediace do 
roku 2025 
b) 2026 přijetí nové 
Koncepce rozvoje 
probace a mediace 
2026 + 

a) splněné cíle 
Koncepce rozvoje 
probace a mediace 
do roku 2025 
b) schválená 
Koncepce rozvoje 
probace a mediace 
2026+ 

MSp (PMS) Členové RVPPK V rámci rozpočtu 
MS, resp. PMS 

C.3 Upevňovat 
pozice sociálního 
pracovníka a 
sociálního 
kurátora v rámci 
penitenciární a 
postpenitenciární 
péče 

a) udržení financování 
výkonu činnosti sociální 
práce 
b) realizace dalšího 
akreditovaného 
vzdělávání sociálních 
pracovníků 
c) poskytování metodické 
podpory 
d) vytváření 
koordinačních pracovních 
skupin 
e) ukotvení pozice a 
činností sociálních 
pracovníků ve veřejné 
správě 

a) 487,5 mil. Kč 
b) ano 
c) ano 
d) ano 
e) zákon č. 
108/2006 Sb., o 
sociálních 
službách a zákon 
č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné 
nouzi 
 

a) 1 mld. Kč 
b) ano 
c) ano 
d) ano 
e) zpřesnění 
činností a podmínek 
pro výkon sociální 
práce ve veřejné 
správě včetně jejich 
odměňování 

C.3.1 Zajistit každoroční 
financování výkonu sociální 
práce 

Každoroční poskytování účelové dotace na výkon sociální práce krajům, hl. m. 
Praze, obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem. 

2022–2027 Každoročně 
poskytované 
dotace v min. výši 
487,5 mil. Kč 

MPSV  V rámci rozpočtu 
MPSV 

C.3.2 Poskytovat další 
vzdělávání (akreditované) 
sociálním pracovníkům se 
zaměřením na pachatele 
trestné činnosti,  propuštěné 
z výkonu trestu a v oblasti 
postpenitenciární péče 

Realizovat akreditační řízení, na jehož základě akreditační komise rozhodne o 
akreditování vzdělávacích kurzů / programů, které zajistí adekvátní a 
garantované další vzdělávání pro sociální pracovníky se zaměřením na pachatele 
trestné činnosti,  propuštěné z výkonu trestu a v oblasti postpenitenciární péče. 
Dále realizovat osvětu v rámci výběru témat při žádání o akreditaci vzdělávacích 
kurzů / programů, které jsou nabízeny, vydávat odborné články či publikace 
v rámci činnosti koncepce sociální práce a vzdělávání. 

2022–2027 Realizovaná 
akreditační řízení, 
proběhlé vzdělávací 
kurzy, proškolení 
pracovníci 

MPSV  V rámci rozpočtu 
MPSV 

C.3.3 Poskytovat metodickou 
podporu a konzultace sociálním 
pracovníkům a metodikům 

Pravidelné setkávání MPSV se  sociálními pracovníky dotčených systémů (sociální 
kurátoři, sociální pracovníci věznice, úřadů práce, OSPOD, pracovníci PMS, 
pracovníci prevence a metodické podpory …) k poskytování konzultací a 
metodické podpory formou diskusí, příp. vydávání stanovisek pro řešení 
konkrétních záležitostí. 

2022–2027 Realizovaná 
setkávání, 
poskytovaná 
metodická podpora 
a konzultace 

MPSV Kraje, obce, ÚP, 
VS, PMS 

V rámci rozpočtu 
MPSV 

C.3.4 Vytvářet/účastnit se 
pracovních meziresortních / 
mezioborových skupin za 
účelem koordinované 
spolupráce 

Pracovníci MPSV a sociálních pracovníci dotčených systémů (sociální kurátoři, 
sociální pracovníci věznice, úřadů práce, OSPOD, pracovníci PMS …) zakládají či 
se účastní pracovních skupin na odpovídající úrovni (národní, regionální, lokální) 
k zajištění koordinované spolupráce v problematice prevence kriminality, práce 
s pachateli trestné činnosti, penitenciární a postpenitenciární péče. 

2022–2027 Existující 
koordinovaná 
spolupráce v rámci 
meziresortních / 
mezioborových 
pracovních skupin 

MPSV, kraje, 
obce, ÚP, VS, 
PMS 

 V rámci vlastních 
rozpočtů resortů / 
institucí 

C.3.5 Ukotvení pozice a činností 
sociálních pracovníků ve 
veřejné správě 

Realizovat meziresortní jednání s cílem dohodnout a ukotvit jasné vymezení 
pozice a činností sociálních pracovníků ve veřejné správě. 

2023 Uskutečněná 
meziresortní  
jednání, ukotvená a 
vymezená pozice a 
činnosti sociálních 
pracovníků ve 
veřejné správě 

MPSV MV, MS (vč. VS a 
PMS), ÚV, ÚP, 
kraje, obce 

V rámci rozpočtu 
MPSV 

C.4 Podporovat 
prevenci 
domácího násilí 
ve vztazích 
prostřednictvím 
práce s násilnou 
osobou a 
osobami jí 

a) koordinovaná 
spolupráce navazující na 
mezinárodní platformy 
b) realizace dotačního 
programu 
c) výše finančních 
prostředků alokovaných 
na dotační program 

a) ne 
b) ano 
c) 2 mil. Kč 
d) 8 (v roce 2020) 
e) individuálních 
klientů 287, 
skupin (násilná 
osoba + osoby 

a) ano 
b) ano 
c) min. 4 mil. Kč od 
roku 2022 
d) min. 14 
e) individuálních 
klientů 400, skupin 
(násilná osoba + 

C.4.1 Podpořit prevenci a 
eliminaci vzniku domácího násilí 
ve vztazích prostřednictvím 
práce s násilnou osobou a 
osobami jí  blízkými  

Metodicky podporovat práci s násilnou osobou a jejími osobami blízkými 
prostřednictvím spolupráce mezi státním a neziskovým sektorem, zastřešení 
činnosti stávající neformální skupiny do formální, navázání na dobrou praxi 
evropské sítě pracovníků s násilnou osobou a vytvoření jednotného nástroje 
aplikovatelného v systému práce s násilnou osobou a jejími osobami blízkými. 
Odborná konference k představení činnosti pracovní skupiny a vytvořených 
jednotných postupů a jejich promítnutí do praxe. 

2022–2027 metodická 
podpora, spolupráce 
2022 zastřešení 
činnosti pracovní 
skupiny 
2023 jednotné 
postupy 
2024 odborná 

Existence 
koordinované 
spolupráce v rámci 
pracovní skupiny 
propojené s 
výstupy dobré 
praxe evropské sítě 
pracovníků s 

ÚV MV, NNO, APIC V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 
(příp. zvážit 
možnost zapojení 
mimorozpočtových 
zdrojů, např. 
Norských fondů) 
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blízkými, rozšířit 
dostupnost 
terapeutických 
služeb  

d) počet organizací – 
příjemců podpory 
dotačního programu 
e) počet násilných osob 
(vč. osob nezvládajících 
agresi ve vztazích) a jejich 
osob blízkých, kterým byla 
poskytnuta 
prostřednictvím 
dotačního programu 
podpora 
f) propagace služeb a 
jejich dostupnosti 

blízké) 10 skupin 
/ rok 2020 
f) ne 
(z nedostatku fin. 
prostředků) 

osoby blízké) 30 
skupin / rok 
f) ano 

konference násilnou osobou, 
vydaný jednotný 
nástroj 
aplikovatelný 
v systému práce 
(nejedná se o 
minimální 
standardy),  
uspořádaná 
odborná 
konference  

C.4.2 Realizovat a navýšit 
dotační Program prevence 
sociálně patologických jevů se 
zaměřením na prevenci a 
eliminaci domácího násilí 
prostřednictvím práce 
s násilnými osobami a osobami 
nezvládajícími agresi ve vztazích 

V souladu s Akčním plánem domácího a genderově podmíněného násilí na léta 
2019–2022 a Strategií pro rovnost žen a mužů na léta 2021–2030 navýšit dotační 
program min. o 2 mil. Kč (na min. 4 mil. Kč) a tím vytvořit prostor pro rozšíření 
terapeutických služeb (případně rozšíření systémového rámce programů, 
koncepce a metodiky pro práci s násilnými osobami či rozšíření dostupnosti a 
kvality vzdělávání, výcviku, ale i osvěty v této oblasti, které je možné z dotačního 
programu rovněž podporovat) pro práci s násilnými osobami a osobami 
nezvládajícími agresi ve vztazích. Viz též opatření A.3.2. 

2022–2027 Realizace 
dotačního 
programu, 
navýšená finanční 
alokace dotačního 
programu, 
terapeutické služby 
poskytovány 
většímu množství 
osob 

MV MF Viz opatření A.3.2 – 
na navýšení 
dotačních 
prostředků je 
závislé plnění 
indikátorů c) až f) 

C.5 Podporovat 
rozvoj 
probačních a 
resocializačním 
programů pro 
pachatele a pro 
práci s jejich 
rodinami  

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

a) 3 v roce 2021 
b) 5,5 mil. Kč 
v roce 2021 

a) min. 3 
b) min. 5,5 mil. Kč 

C.5.1 Realizovat dotační 
program Rozvoj probačních a 
resocializačních programů pro 
mladistvé delikventy 

Jedná se o probační programy ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 
věcech mládeže. Tyto programy svým obsahem reagují na konkrétní potřeby 
mladistvých v daném regionu a jejich cílem je snížení rizika opakování trestné 
činnosti. Jde o programy sociálního výcviku, psychologického poradenství, 
terapeutické programy, programy zahrnující obecně prospěšnou činnost, 
vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiné vhodné programy k rozvíjení 
sociálních dovedností a osobnosti mladistvých, které směřují k tomu, aby se 
mladiství vyhnuli chování, které by bylo v rozporu se zákonem a vedly k podpoře 
vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi mladistvými delikventy a 
poškozenými. Výše finanční alokace v roce 2021 činila 1,5 mil. Kč. 

2022–2027 Realizovaný dotační 
program s finanční 
alokací min. 1,5 mil. 
Kč 

MSp  V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

C.5.2 Realizovat dotační 
program Rozvoj probačních a 
resocializačních programů pro 
dospělé 

Předmětem dotačního programu je podpora poskytování probačních a 
resocializačních programů pro dospělé formou specifického a strukturovaného 
způsobu práce s pachatelem, jemuž byla podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního 
zákoníku, uložena přiměřená povinnost: podrobit se vhodnému programu 
sociálního výcviku a převýchovy, nebo podrobit se vhodným programům 
psychologického poradenství. Do programu lze zařazovat také pachatele, kteří 
splňují vstupní podmínky poskytovatele programu, aniž by jim povinnost 
absolvovat program byla uložena soudem.  
Účelem programu obecně je úspěšná resocializace klientů a jejich začlenění 
do společnosti, podpora procesu desistence (tj. ukončení kriminálního chování) a 
následné snížení recidivy. Cílovou skupinou mohou být pachatelé trestných činů 
v dopravě, pachatelé trestných činů vůči fyzickým osobám, pachatelé násilných 
trestných činů, pachatelé domácího a genderově podmíněného násilí, pachatelé 
ve VTOS, kteří se připravují na pevný výstup nebo na podmíněné propuštění. 
Výše finanční alokace v roce 2021 činila 2 mil. Kč. 

2022–2027 Realizovaný dotační 
program s finanční 
alokací min. 2 mil. 
Kč 

MSp  V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

C.5.3 Realizovat dotační 
Program podpory práce s 
rodinami osob odsouzených k 
výkonu trestu odnětí 
svobody 

Cílem projektů v tomto dotačním titulu je pomoci odsouzeným ve VTOS udržovat 
vztahy s jejich rodinnými příslušníky a osobami blízkými. Projekty jsou 
realizovány jak ve věznici, při kontaktu neziskových organizací s odsouzenými, 
tak mimo věznici, v rámci spolupráce NNO s jejich rodinnými příslušníky. 
Předmětem aktivit je zajišťování práce s rodinami odsouzených ve VTOS, včetně 
ekonomické a provozní dotace kontaktů s rodinou; udržení, případně i posílení 
rodičovské role u osoby ve VTOS, která je rodičem; snižování nepříznivého 
dopadu věznění některého z rodičů na děti; podpora funkčních vztahů a 
rodinného zázemí uvězněných osob před nástupem, během výkonu a po 
propuštění z VTOS. Výše finanční alokace v roce 2021 činila 2 mil. Kč. 

2022–2027 Realizovaný dotační 
program s finanční 
alokací min. 2 mil. 
Kč 

MSp  V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

C.6 Zvýšit počet 
krajů, v nichž jsou 
realizovány 
projekty na 
prevenci recidivy 
pachatelů trestné 
činnosti v rámci 
Programu 
prevence 
kriminality na 
místní úrovni  
 

Počet krajů s  
podpořenými a 
realizovanými projekty 
zaměřenými na prevenci 
recidivy pachatelů trestné 
činnosti v rámci Programu 
prevence kriminality na 
místní úrovni  
 

1 v roce 2021 Min. 5 C.6.1 Sdílet příklady dobré 
praxe na realizaci projektů 
prevence recidivy pachatelů 
trestné činnosti a motivovat 
kraje, případně obce k realizaci 
takových projektů za využití 
finanční podpory Programu 
prevence kriminality na místní 
úrovni 

V rámci dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni je možné 
podporovat projekty krajů a obcí zaměřené rovněž na prevenci recidivy 
pachatelů trestné činnosti. Dlouhodobě takové projekty realizuje Středočeský 
kraj, a to ve spolupráci s neziskovou organizací Rubicon Centrum, z.ú. Tyto 
projekty mají u pachatelů zapojených do jejich realizace vysokou účinnost. Je 
proto na místě motivovat i ostatní kraje, případně obce k realizaci obdobných 
projektů a poskytnout jim k tomu ze strany MV finanční i metodickou podporu. 

2022–2027 Realizované 
projekty (min. v 5 
krajích) prevence 
recidivy pachatelů 
trestné činnosti s 
finanční podporou 
Programu prevence 
kriminality na 
místní úrovni 

MV PMS, kraje, 
obce, NNO 

V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

C.7. Podpořit 
výzkumnou 
činností 

Počet nových výzkumných 
projektů zaměřených na 
efektivitu práce 

-  3 C.7.1. Realizovat výzkumný 
projekt „Institut podmíněného 
propuštění v aplikační praxi“  

Výzkum se zaměří na působení probačních pracovníků při odborném vedení a 
podpoře při přípravě odsouzených na přechod z vězeňského prostředí do 
společnosti a současně na jejich činnost v přípravě podkladů pro rozhodnutí 

2021–2023 Závěrečná zpráva 
z výzkumu s návrhy 
na opatření 

MSp (IKSP) PMS V rámci vlastního 
rozpočtu IKSP 
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efektivitu práce s 
propuštěnými 
pachateli 

s propuštěnými pachateli soudu o podmíněném propuštění, Cílem výzkumu bude dále analyzovat poznatky 
o rozhodování soudů o podmíněném propuštění. 
Budou formulovány návrhy na zlepšení stávající praxe a na případné změny 
právní úpravy. 

C.7.2. Realizovat penologický 
výzkum přípravy odsouzených 
na propuštění 

Předmětem výzkumu bude systém přípravy odsouzených na propuštění 
v podmínkách českého vězeňství, jehož těžištěm jsou programy zacházení. 
Výzkum se zaměří na práci s odsouzenými v průběhu pobytu ve výkonu trestu 
odnětí svobody. 
Bude provedeno vyhodnocení, jak jsou definovány cíle přípravy odsouzených na 
propuštění a ověření, jak realizované programy zacházení uvedené cíle naplňují. 

2020–2023 Závěrečná zpráva 
z výzkumu s návrhy 
na opatření 

MSp (IKSP) VS V rámci vlastního 
rozpočtu IKSP 

C.7.3. Realizovat výzkum 
návaznosti penitenciární a 
postpenitenciární péče o 
odsouzené uživatele drog  

Účinek terapeutických programů ve VTOS je zásadně oslabován nedostatečnou 
návazností na adiktologické služby na svobodě, takže absolventi programů po 
propuštění ve velké míře selhávají a pokračují v kriminální kariéře.  
Hlavním cílem výzkumu bude zmapovat protidrogové služby pro uživatele drog 
ve VTOS a po propuštění z výkonu trestu, a zhodnotit jejich návaznost ve smyslu 
možnosti a efektivity kontinuální práce s vězněnými a následně propuštěnými 
uživateli drog. 
Na základě výsledků výzkumu budou formulována doporučení pro penitenciární 
a postpenitenciární praxi v této oblasti v ČR. 

2021–2023 Závěrečná zpráva 
z výzkumu a 
formulace 
doporučení 

MSp (IKSP) VS ČR a 
poskytovatelé 
adiktologických 
služeb 
 

V rámci vlastního 
rozpočtu IKSP 

 


		2021-10-05T11:02:48+0000
	Not specified




