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Strategický cíl E: Situační prevence 
kriminality a nové přístupy 

ČR rozvíjí a podporuje situační prevenci kriminality, posiluje 
odolnost míst proti trestné činnosti, zvyšuje povědomí 
veřejnosti o možnostech ochrany a přitom podporuje a 
implementuje nové přístupy a technologie 

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 

E.1 Podporovat 
nové přístupy a 
inovace 
v prevenci 
kriminality 

a) Sledují se počty nových 
inovativních či 
inovovaných projektů / 
přístupů 
b) Sleduje se šíření již 
existujících inovativních či 
inovovaných projektů / 
přístupů s cílem zvyšování 
počtu realizovaných 
projektů 

a) vyskytují se, ale 
neeviduje se 
b) probíhá, ale 
neeviduje se 

a) eviduje se, 
průběžně jsou 
realizovány 
inovativní či 
inovované projekty 
/ přístupy 
b) eviduje se, roste 
počet zapojených 
realizátorů 
inovativních či 
inovovaných 
projektů / přístupů 

E.1.1 Vyhledávat inovativní 
projekty a přístupy či inovace již 
realizovaných projektů a 
přístupů, a to v rámci ČR i 
zahraničí, a šířit je do praxe 

Aktivně vyhledávat mezi realizovanými projekty, aktivitami, přístupy v oblasti 
prevence kriminality v ČR i zahraničí (např. cestou EUCPN, Norských fondů, 
bilaterální spolupráce apod.) inovativní / inovované projekty a přístupy, zejména 
ty, které jsou vyhodnocené a ověřené, případně se zakládají na ověřených 
teoriích a východiscích. Mezi inovativní trendy patří mj. i oblast komunitní 
prevence kriminality, resp. prevence kriminality na úrovni lokality/místní 
komunity (blíže viz A.7.6). Tyto inovace pak prostřednictvím informačních, 
vzdělávacích, metodických, konzultačních aktivit, příkladů dobré praxe apod. šířit 
mezi další subjekty působící v oblasti prevence kriminality. 

2022–2027 Probíhá aktivní 
vyhledávání a šíření 
inovací, inovace 
jsou v projektech a 
přístupech 
uplatňovány 

Členové 
RVPPK 

Kraje, obce, 
NNO 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů / 
institucí 

E.1.2 Podporovat realizaci 
inovativních / inovovaných 
projektů a přístupů v prevenci 
kriminality 

Zahrnovat rovněž inovativní projekty a přístupy do metodicky a finančně 
podporovaných aktivit (ať již v rámci podpory vlastních aktivit prevence 
kriminality, tak dotační podpory jiným subjektům), inovace v rámci hodnocení 
projektů zvýhodňovat (např. body navíc, jde-li o inovativní projekt). Stejně tak 
činit i v rámci pořádaných cen prevence kriminality, databází příkladů dobré 
praxe apod. 

2022–2027 Inovace finančně 
podporovány, 
v rámci hodnocení 
projektů jsou 
inovace 
zvýhodněny 

Členové 
RVPPK 

Kraje, obce, 
NNO 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů / 
institucí 

E.2 Rozvíjet 
situační prevenci 
kriminality, 
zvyšovat 
povědomí 
odborné i široké 
veřejnosti a 
posilovat 
odolnost míst 
proti trestné 
činnosti a jiným 
deliktům 

a) Počty inovací, nových 
aktivit a materiálů 
v oblasti situační prevence 
kriminality a posilování 
odolnosti míst proti 
trestné činnosti a jiným 
deliktům 
b) Soukromé subjekty se 
aktivně podílejí na rozvoji 
situační prevence 
kriminality a nových 
přístupů v rámci 
Poradního sboru MV pro 
situační prevenci 
kriminality 
c) ČR se zapojuje 
každoročně do 
mezinárodních iniciativ a 
kampaní 
d) Výše vynaložených 
finančních prostředků 
z dotací MV 
e) zvýšené povědomí o 
možnostech ochrany osob 
a majetku 

a) stávající stav 
b) ano, nicméně 
statut Poradního 
sboru je již 
zastaralý 
c) ano 
d) stávající stav 
e) sleduje se 
částečně 

a) min. 10 nových 
b) ano, složení a 
působnost 
Poradního sboru 
odpovídají 
aktuálním 
potřebám 
c) ano 
d) min. + 10 mil. Kč 
ročně v oblasti 
investic navíc 
e) sleduje se 
(včetně vývoje) 
v rámci průzkumu, 
dochází ke 
zvyšování povědomí 

E.2.1 Rozvíjet projekty 
Bezpečná země, Bezpečná 
lokalita, Bezpečné bydlení 
zaměřené na situační prevenci 
kriminality 

Ve spolupráci s partnery (obce, kraje, členové Poradního sboru MV pro situační 
prevenci kriminality …) pokračovat v realizaci, podpoře a dalším rozvoji 
komplexních projektů Bezpečná země, Bezpečná lokalita, Bezpečné bydlení, 
které jsou zaměřené na situační prevenci kriminality a rámci nich informovat 
odbornou i širokou veřejnost o legálních způsobech a možnostech ochrany osob 
a majetku včetně bezpečnosti veřejnosti přístupných míst. Ve vazbě na vývoj a 
trendy v oblasti zejména majetkové kriminality aktualizovat vydávané materiály, 
rady a doporučení. 

2022–2027 Pokračující 
projekty; 
realizované nové 
aktivity; vydané 
nové materiály 

MV Kraje, obce, 
členové 
Poradního 
sboru, příp. další 
soukromé 
subjekty 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů / 
institucí (kraje, 
obce s možností 
dotační podpory 
MV) 

E.2.2 Pokračovat v projektu 
„Zabezpečte se“ zaměřeném na 
prevenci proti vloupání 

Pokračovat v realizaci komplexního projektu zaměřeného na prevenci proti 
vloupání do objektů „Zabezpečte se“, a to jak v oblasti rozvoje a aktualizací 
inovativních nástrojů prevence kriminality (zejména mobilní aplikace), tak 
v oblasti informačních a osvětových aktivit. Zabývat se, po vzoru již osvědčených 
projektů ze zahraničí, možností poskytovat objektům zabezpečeným v souladu 
s doporučeními známku / certifikát příslušné autority, dokládající tuto 
skutečnost. 

2022–2027 Aktualizovaná 
aplikace; 
realizované 
kampaně; závěry 
k možnosti vydávat 
certifikáty 

PČR MV, členové 
Poradního sboru 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů / 
institucí 

E.2.3 Pokračovat v činnosti 
Poradního sboru MV pro 
situační prevenci kriminality, 
zapojovat do jeho práce i 
soukromé subjekty s poznatky 
z praxe a využívat inovativní 
nástroje a přístupy ze soukromé 
sféry i pro veřejný sektor 

Nadále rozvíjet činnost Poradního sboru MV pro situační prevenci a aktualizovat 
jeho statut tak, aby odpovídal svým složením, působností a úkoly členů 
současným potřebám pro rozvoj situační prevence kriminality. Do činnosti 
Poradního sboru aktivně zapojovat i soukromé subjekty (zejména asociace firem 
působících v oblasti bezpečnosti a zabezpečení) a využívat jejich poznatků 
z praxe a zkušeností s novými technologiemi, nástroji a postupy i pro rozvoj 
situační prevence kriminality ve veřejném sektoru. 

2022 aktualizace 
statutu Poradního 
sboru 
2022–2027 fungování 
Poradního sboru 

Aktualizovaný 
statut Poradního 
sboru; soukromé 
subjekty zapojené 
do jeho činnosti; na 
Poradním sboru 
projednávány 
inovace v oblasti 
situační prevence 

MV Členové 
Poradního sboru 
(PČR, obce – 
obecní policie, 
soukromý 
sektor) 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů / 
institucí 

E.2.4 Aktivně se podílet na 
mezinárodních iniciativách a 
kampaních v oblasti situační 
prevence kriminality, zejména 
organizované majetkové 
trestné činnosti a vloupání do 
obydlí 

Aktivně se nadále zúčastňovat a realizovat aktivity na národní i lokální úrovni 
v rámci Evropského dne proti vloupání pod patronací EUCPN. V rámci EUCPN se 
podílet i na dalších aktivitách zaměřených zejména na majetkovou trestnou 
činnost včetně té organizované (v rámci EMPACT). Zajímat se též o aktivity 
mezinárodní policejní spolupráce proti kapesním krádežím a v případě vhodnosti 
se do nich rovněž zapojovat. Sledovat i další podobné aktivity a v případě 
vhodnosti a kapacitních možností se do nich zapojovat. 

2022–2027 Zapojení se do 
mezinárodních 
kampaní, zejména 
v rámci EUCPN 

MV PČR, kraje, obce, 
členové 
Poradního sboru 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů / 
institucí  

E.2.5 Posilovat odolnost 
veřejných / veřejnosti 
přístupných prostranství či 
budov, hromadných dopravních 
prostředků proti trestné 
činnosti a jiným deliktům 

Prostřednictvím aktivit v oblasti situační prevence kriminality, technických norem 
prevence kriminality na národní i mezinárodní úrovni, ve spolupráci se členy 
Poradního sboru MV pro situační prevenci kriminality se zaměřovat rovněž na 
posilování odolnosti veřejných / veřejnosti přístupných prostranství či budov, 
hromadných dopravních prostředků proti trestné činnosti a jiným deliktům. Jako 
vzor lze uvést ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při 
plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení a aktivity spojené 
s informovaností o této normě, s její implementací do praxe škol a školských 
zařízení, přenesení normy na evropskou úroveň cestou CEN/TC 325. 

2022–2027 Vydané odborné 
materiály či 
realizované 
projekty; 
uspořádané 
semináře; počet 
podpořených 
projektů v této 
oblasti 

MV PČR, kraje, obce, 
členové 
Poradního sboru 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů / 
institucí  

E.2.6 Realizovat informační a 
osvětové aktivity směrem 
k odborné i široké veřejnosti 
zaměřené na situační prevenci 
kriminality 
 
 
 
 

Realizovat informační a osvětové aktivity směrem k odborné i široké veřejnosti 
zaměřené na situační prevenci kriminality, informovat v jejich rámci odbornou i 
širokou veřejnost o legálních způsobech a možnostech ochrany osob a majetku 
včetně bezpečnosti veřejnosti přístupných míst. Účastnit se konferencí, 
odborných seminářů, výstav a veletrhů z oboru stavebnictví, rozvoje měst, 
ochrany majetku a osob. Spolupracovat se členy Poradního sboru MV pro 
situační prevenci kriminality a dalšími relevantními subjekty. Využívat k tomu i 
vhodné mezinárodní iniciativy a kampaně. 

2022–2027 Realizované 
informační a 
osvětové aktivity; 
účast na 
konferencích, 
seminářích, 
veletrzích 

MV PČR, kraje, obce, 
členové 
Poradního sboru 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů / 
institucí  
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E.2.7 Finančně podporovat 
oblast situační prevence 
kriminality, a to jak v oblasti 
neinvestiční, tak v oblasti 
investic 

Pokračovat v metodické a finanční podpoře situační prevence kriminality 
v krajích a obcích cestou dotačního Programu prevence kriminality na místní 
úrovni (v oblasti investiční i neinvestiční), navýšit rozpočet Programu v souladu s 
opatřením A.3.1.  

2022–2027 Existující dotační 
program, 
poskytovaná 
podpora na tuto 
obalst 

MV MF V rámci vlastního 
rozpočtu resortu + 
navýšení viz 
opatření A.3.1 

E.3 Podporovat a 
rozvíjet tvorbu a 
využívání 
technických 
norem prevence 
kriminality 

a) Jsou přijímány a 
implementovány 
technické normy 
prevence kriminality 
b) ČR předsedá a aktivně 
vede CEN/TC 325 
c) Je zvyšováno povědomí 
o existenci a využitelnosti 
technickým norem 
prevence kriminality 

a) ano 
b) ano 
c) ano 

a) ano 
b) ano 
c) ano (počet 
účastníků, počet 
vydaných materiálů) 

E.3.1 Podílet se na tvorbě 
technických norem v oblasti 
prevence kriminality na národní 
i mezinárodní úrovni  

Podílet se na činnosti Technické normalizační komise č. 148 Prevence kriminality 
a ochrana obyvatel při ČAS. Podílet se na činnosti evropské technické 
normalizační komise CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při plánování 
městské výstavby a navrhování budov a jejích pracovních skupin. Podporovat 
předsednictví ČR v CEN/TC 325 a s tím související zajištění činnosti sekretariátu. 

2022–2027 Aktivní účast v TNK 
č. 148 a v CEN/TC 
325; poskytovaná 
podpora 
předsednictví 
v CEN/TC 325 

MV MPO (ÚNMZ, 
resp. ČAS) 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů / 
institucí  

E.3.2 Šířit povědomí o existenci 
a užitečnosti technických 
norem prevence kriminality a 
příkladech jejich vhodného 
využití v praxi 

Zvyšovat povědomí o normách prevence kriminality mezi odbornou i širokou 
veřejností a tím zvyšovat jejich využívání v praxi. Za tím účelem realizovat 
odborné konference a semináře, vydávat materiály, které s existujícími i 
připravovanými normami budou seznamovat odbornou i širokou veřejnost. 

2022–2027 Uspořádané 
konference / 
semináře; vydané 
materiály o 
normách 

MV MPO (ÚNMZ, 
resp. ČAS) 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů / 
institucí  

E.4 Efektivně 
rozvíjet využívání 
městských 
kamerových a 
dohlížecích 
systémů (MKDS) 
za účelem 
zvyšování 
bezpečnosti a 
prevence 
kriminality 

a) Další rozvoj probíhá na 
základě auditu stávajícího 
stavu a koncepce dalšího 
rozvoje MKDS 
b) Je podporováno 
využívání MKDS při 
respektování pravidel 
ochrany osobních údajů a 
lidských práv 
 

a) ne 
b) ano 
 

a) ano 
b) ano, pokračující 
podpora 
 

E.4.1 Provést přehled 
stávajícího řešení a využívání 
MKDS 

Provést přehled stávajících MKDS v ČR, zejména vybudovaných v rámci dotační 
podpory Programu prevence kriminality na místní úrovni, a to jak z pohledu 
technického a technologického, tak z pohledu funkcionalit a věcného využití / 
zaměření. Zaměřit se také na využívání moderních analytických SW a funkcí 
MKDS a na propojení MKDS se systémy PČR. 

2022–2023  Realizovaný 
přehled 

MV PČR, obce, kraje, 
členové 
Poradního sboru 
MV pro situační 
prevence 
kriminality 

V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

E.4.2 Zpracovat koncepci 
dalšího rozvoje a podpory 
MKDS z veřejných zdrojů za 
účelem zvyšování bezpečnosti a 
prevence kriminality 

Na základě výsledků přehledu (viz opatření E.4.1) zpracovat koncepci dalšího 
rozvoje MKDS v rámci podpory z veřejných zdrojů, zejména Programu prevence 
kriminality na místní úrovni, zaměřit se např. na kvalitu výstupů, minimální 
technické parametry, propojení MKDS se systémy Policie ČR, na jakou kriminalitu 
je využívat, jak zaměřit podporu ve velkých městech x malých obcích, priority 
dotační podpory ad.  

2024 Zpracovaná 
koncepce 

MV PČR, obce, kraje, 
členové 
Poradního sboru 
MV pro situační 
prevence 
kriminality 

V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

E.4.3 Podporovat finančně a 
metodicky projekty na pořízení 
a modernizaci MKDS 

Pokračovat v metodické a finanční podpoře rozvoje MKDS v obcích v ČR cestou 
dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni, navýšit rozpočet 
Programu v oblasti investic o 10 mil. Kč (viz opatření A.3.1). Při podpoře MKDS 
klást v podmínkách důraz na ochranu osobních údajů a lidských práv při 
využívání MKDS a nových analytických SW / funkcí. Po vytvoření koncepce 
rozvoje MKDS směřovat podporu v souladu s touto koncepcí. 

2022–2027 (od roku 
2025 dle nové 
koncepce rozvoje) 

Realizované aktivity 
či projekty 
prevence 
kriminality 

MV MF V rámci vlastního 
rozpočtu resortu + 
souvisí 
s požadavkem viz 
opatření A.3.1 

E.4.4 Šířit dobrou praxi a 
inovace ve využívání MKDS 
mezi obce 

V rámci každoročních konferencí / seminářů zaměřených na situační prevenci 
kriminality šířit také příklady dobré praxe a využívání inovací v rámci MKDS mezi 
obce v ČR. 

2022–2027 Každoroční 
konference / 
seminář 

MV PČR, obce, kraje, 
členové 
Poradního sboru 
MV pro situační 
prevence 
kriminality 

V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

E.5 Nadále 
rozvíjet a 
rozšiřovat 
využívání 
forenzního 
identifikačního 
značení (FIZ) jako 
efektivního 
zabezpečení 
proti krádežím 

a) Celorepublikové 
zapojení Policie ČR do 
projektu FIZ a přístupu do 
registru REFIZ 
b) Zvýšený počet obcí 
zapojených do projektu 
FIZ 
c) Pokračuje podpora 
projektu FIZ s dotační 
podporou MV 

a) ne 
b) 71 v roce 2020 
c) ano 

a) ano 
b) min. 100 obcí 
c) ano 

E.5.1 Zajistit celorepublikové 
zapojení Policie ČR do projektu 
FIZ, přístup PČR jako celku do 
REFIZ a vybavení PČR nástroji 
k identifikaci označených 
předmětů 

Forenzní identifikační značení je efektivní nástroj k prevenci krádeží nejrůznějších 
předmětů, v současnosti se nejvíce využívá ke značení jízdních kol a 
kompenzačních pomůcek, případně městského mobiliáře, ale jeho využití je 
mnohem širší. Označení předmětu syntetickou DNA (což je často doprovázeno 
samolepkou s upozorněním, že předmět je označen) odrazuje pachatele od 
krádeže těchto předmětů, znesnadňuje jeho další prodej a pomáhá identifikovat 
odcizené předměty. Do projektu se aktivně zapojují obecní policie v celé ČR (v 
roce 2000 jich bylo více než 70), které vkládají označené předměty do národního 
(resp. mezinárodního) registru REFIZ. Přístup do registru má i místní pracoviště 
PČR. Pro co nejefektivnější účinnost projektu je však důležité, aby do něj byla 
zapojena PČR napříč celou ČR, byla schopná v rámci celé ČR identifikovat 
odcizené předměty a měla přístup do REFIZ, kde může odcizené předměty 
ztotožnit a dohledat jejich majitele. Za tím účelem bude vhodné uzavřít 
memorandum o spolupráci mezi PČR a provozovatelem REFIZ a zajistit PČR 
napříč ČR vybavení potřebné k identifikaci označených předmětů (UV světla, lupy 
či malé mikroskopy).   

2022–2023 Podepsané 
memorandum o 
spolupráci; PČR 
celorepublikově 
zapojena do 
projektu; PČR 
vybavena zařízením 
k identifikaci 
označených 
předmětů 

PČR MV V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

E.5.2 Podporovat finančně a 
metodicky projekt FIZ v obcích 
ČR 

Pokračovat v metodické a finanční podpoře projektu FIZ v obcích v rámci 
dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni. 

2022–2027 Realizované aktivity 
či projekty 
prevence 
kriminality 

MV Obce V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

E.5.3 Šířit dobrou praxi a 
inovace v projektu FIZ 

Informovat o projektu a dobrých příkladech jeho využití na konferencích, 
vzdělávacích seminářích a dalších vhodných akcích a nadále rozšiřovat jeho 
využití v rámci celé ČR. Informovat též o novinkách, inovativních a efektivních 
způsobech využití. 

2022–2027 Každoroční 
konference / 
semináře; zvýšený 
počet realizátorů 
projektu (min. 100) 

MV Obce V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

E.6 Využívat 
moderní 
technologie a 
analytické 
nástroje v boji 
proti graffiti a 

a) Vytvoření vhodného 
legislativního prostředí 
b) Existence databáze (s 
interními i externími 
podněty) graffiti 
c) Využívání analytického 

a) ne, zejména 
pro práci policie 
s externími 
podněty 
b) ne, pouze 
pilotně lokálně 

a) ano 
b) ano, využívání 
interních i externích 
podnětů 
c) ano, v rámci celé 
PČR 

E.6.1 Vytvořit vhodné 
legislativní prostředí pro 
operativní práci Policie ČR 
v oblasti boje a předcházení 
graffiti 

Navrhnout změnu právních předpisů, která umožní Policii ČR efektivněji a 
operativněji pracovat s graffiti a využívat databáze a analytické nástroje 
v operativně pátrací činnosti. 

2022 Příslušná 
novelizace právních 
předpisů 

MV PČR V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

E.6.2 Vybudovat národní Po vzoru úspěšného pilotního projektu TagBust realizovaného městem a 2022–2023 Existující databáze PČR MV V rámci vlastního 
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k prevenci 
tohoto deliktu  

nástroje k porovnávání 
graffiti v databázi 
 

c) ne, pouze 
pilotně lokálně 

 databázi graffiti, ve které jsou 
shromažďovány graffiti 
vyfocené jak při operativní 
činnosti PČR, tak zasílané ze 
strany dalších subjektů 

městskou policií v Břeclavi, v rámci kterého se podařilo zjistit pachatele několika 
případů graffiti a tento delikt prakticky na území města eliminovat, vytvořit 
v rámci Policie ČR národní databázi graffiti, ve které budou shromažďovány 
graffiti a) v první fázi vyfocené při operativní činnosti PČR, b) v další fázi pak i ty 
zasílané ze strany dalších subjektů (např. pracovníků obce, technických služeb, 
případně i veřejnosti), ideálně pomocí pro tento účel vytvořené mobilní aplikace. 

vybudování databáze, 
interní plnění 
(pokračuje až do r. 
2027) 
2024 externí plnění 
(pokračuje až do r. 
2027) 

a) naplňována 
interně, b) 
naplňována 
externě  

rozpočtu resortu 

E.6.3 Vytvořit a využívat 
analytický nástroj / SW 
k porovnávání graffiti v databázi 
za účelem určení shody 
autorství 

Vytvořit a následně využívat analytických nástroj / SW (může jít o rozšíření již 
existujícího nástroje Policie ČR Reliéf zaměřeného na drogovou kriminalitu, 
využívání osvědčeného SW TagBust z Břeclavi apod.) k porovnávání graffiti 
v databázi za účelem určení shody autorství. Tento nástroj pomůže identifikovat 
a ve spolupráci s příslušným znalcem poté i usvědčit pachatele graffiti. 

2022–2023 vytvoření 
analytického nástroje 
2023–2027 využívání 
analytického nástroje 

Existující a 
využívaný 
analytický nástroj 

PČR MV V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

E.6.4 Rozvíjet mezinárodní 
spolupráci v oblasti boje a 
předcházení graffiti 

Na úrovni mezinárodní policejní spolupráce i v rámci EUCPN rozvíjet mezinárodní 
spolupráci jak v rovině boje proti graffiti, včetně organizovaných případů 
s mezinárodním prvkem, tak v rovině sdílení poznatků a zkušeností s efektivními 
preventivními projekty, postupy a nástroji proti graffiti 

2022–2027 Existující 
mezinárodní 
spolupráce 

PČR, MV  V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 
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