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Strategický cíl F: Kriminalita páchaná 
dětmi a na dětech 

ČR sleduje vývoj kriminality páchané dětmi a na dětech a 
včasně reaguje vhodnými opatřeními, zvyšuje ochranu dětí 
před násilím a dalšími kriminálně rizikovými jevy, včas 
identifikuje ohrožené děti a realizuje potřebné intervence a 
rozvíjí funkční systém pátrání po pohřešovaných dětech 

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 

F.1  Zvýšit 
ochranu dětí 
před fyzickým či 
psychickým 
násilím a dalšími 
negativními jevy, 
včetně dopadu 
na jejich vývoj 

a) Implementace nových 
nástrojů a vytvoření 
materiálů uvedených 
v opatřeních včetně 
zahájení práce s nimi 
b) Existující a pilotovaný 
model Center pro 
ohrožené děti 

a) není  
b) není 

a) naplněna kritéria 
opatření 
b) ano 

F.1.1 Implementovat používání 
nástroje KID "karty" klíčovými 
profesemi pracujícími s dětmi 
(učitelé, zdravotníci apod.) 

Implementovat diagnostický nástroj pro identifikaci špatného zacházení s dětmi 
schválený na Radě vlády pro duševní zdraví. Zároveň začlenit diagram 
systémového mezioborového přístupu v oblasti ohrožených dětí, který vznikl v 
rámci plnění úkolu č. 45 Akčního plánu Strategie prevence kriminality v ČR 2016 
až 2020. 

2022 implementace 
KID karty 
2022–2023 začlenění 
diagramu 
2022–2027 používání 
implementovaných 
nástrojů 

Nástroje zařazeny 
do metodických 
materiálů;                                                                                                      
nástroje zařazeny 
do vzdělávání 
odborníků;                                                                                                      
realizována 
informativní 
kampaň a sdílení 
implementace 

MZ, MPSV, 
MŠMT, MSp, 
MV (vč. PČR) 

ÚV V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

F.1.2 Sestavit a šířit materiály 
"Desatero dítěte" a "Desatero 
správného rodiče" 

Tvorba instruktážních materiálů "Desatero dítěte", "Desatero správného rodiče" 
pro odbornou i laickou veřejnost.   Zorganizovat a uskutečnit seminář pro 
odbornou veřejnost (PPP apod.), který představí tyto materiály, jejich účel a 
vyjasní potřebu zprostředkování materiálů veřejnosti pro přerušení generačního 
přenosu nežádoucích vzorců chování jako prevence kriminality v blízkých 
vztazích. 

2022–2023 tvorba 
materiálů 
2023–2024 semináře 
pro odbornou 
veřejnost 
2023–2027 využívání 
materiálů v praxi 

Existující materiály 
a metodiky k nim; 
uspořádané 
semináře pro 
odbornou 
veřejnost; 
Materiály 
používány při práci 
se širokou 
veřejností včetně 
uspořádané 
informační 
kampaně 

ÚV (Výbor 
pro práva 
dítěte) 

MV, členové 
Výboru pro 
práva dítěte, 
ÚV, kraje, obce, 
NNO 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

F.1.3 Vytvořit materiály pro 
zlepšení rodičovských 
kompetencí – Program zdravé 
rodičovství jako prevence násilí 
v rodině a vytvořit vzdělávání 
k tomuto materiálu 

Vytvořit materiály a metodiku pro zlepšení rodičovských kompetencí, inspirovat 
se dobrou praxí například organizací, které se zabývají nápravou disfunkčích 
partnerských vztahů pocházejících z prostředí domácího násilí apod. Šířit 
materiály mezi profese pracující s ohroženými rodinami. 

2022 zřízení pracovní 
skupiny 
2022–2023 tvorba 
materiálu 
2024 tvorba metodiky 
2025–2027 
implementace do 
praxe 

Zřízená pracovní 
skupina; existující 
materiál a 
metodika k němu; 
materiály jsou 
využívány v praxi 

MPSV MV, kraje, obce, 
NNO 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

F.1.4 Zařazení Sexuální výchovy 
a výchovy ke zdravým 
partnerským a rodičovským 
vztahům do rámcového 
vzdělávacího plánu na ZŠ  

Doplnit sexuální výchovu a výchovu ke zdravým partnerským vztahům včetně 
problematiky zdravého rodičovství ve školách jako pevnou součást rámcového 
vzdělávacího plánu (RVP). Zdravými partnerskými a rodičovskými vztahy lze 
docílit přerušení sociálně patologických vzorů chování a sexualita do těchto 
vztahů určitě patří. Vytvořit materiál pro vzdělávání a metodiku pro pedagogy. 
Zahájit realizaci výuky na ZŠ, SŠ. Zařadit problematiku do vzdělávání pedagogů a 
budoucích pedagogů. 

2022–2027 Doplněno do RVP; 
vytvořen materiál 
pro vzdělávání a 
metodika pro 
pedagogy; 
realizovaná výuka 
na ZŠ, SŠ; zařazeno 
do vzdělávání 
pedagogů a 
budoucích 
pedagogů 

MŠMT  V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

F.1.5 Navrhnout model Center 
pro ohrožené děti k budoucímu 
vytvoření provázené sítě na 
území  ČR  

MV se v současnosti zapojuje do pilotního projektu Centra pro děti bez násilí. 
Poznatky z tohoto projektu a dále inspirace dobrou praxí ze zahraničí či jiných 
projektů a aktivit v ČR budou využity pro vytvoření modelu vzniku a fungování 
Center pro ohrožené děti – center, která poskytujících komplexní služby pro děti, 
které jsou obětmi fyzického a/nebo psychického násilí, působí na ně další 
negativní jevy ovlivňující jejich život, případně je třeba negativnímu působení 
předcházet. Základem fungování „dětských center“ bude multidisciplinární a 
meziresortní přístup, který je vstřícný k dětem. Účelem „dětských center“ bude 
také nabídnout každému dítěti koordinovanou a účinnou pomoc a předcházet 
traumatizaci a retraumatizaci během vyšetřování přestupků, trestných činů a 
soudních řízení. 
Na základě analýzy pilotního projektu a příkladů zahraniční a domácí praxe 
zpracovat analýzu a následně navrhnout vhodný model zřízení a fungování 
„dětských center“, který bude následně odpilotován v praxi. Zasazovat se o 
vytvoření modelu budoucího plošného pokrytí ČR alespoň v počtu 1 centrum v 
každém kraji. Hledat možnosti financování. Podporovat zřízení center v rámci 
zákona o sociálních službách.    

2022–2024 realizace 
pilotního projektu 
Centra pro děti bez 
násilí 
2024 analýza dobré 
praxe 
2025 navržení 
vhodného modelu 
Center pro ohrožené 
děti 
2026–2027 pilotní 
realizace navrženého 
modelu v praxi 
(opatření pak bude 
přesahovat do období 
následující Strategie 
prevence kriminality 
s cílem vybudovat síť 
Center pro ohrožené 
děti v rámci celé ČR – 
1 centrum na 1 kraj). 

Zapojení do 
pilotního projektu 
Centra dětství bez 
násilí; vytvořená 
analýza příkladů 
dobré praxe; 
navržená varianta 
modelu Center pro 
ohrožené děti; 
realizovaný pilotní 
projekt                                          

MPSV MV, MSp, 
MŠMT, MZ, ÚV 

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů a 
s využitím 
mimorozpočtových 
zdrojů (zejména 
fondů EU) 
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F.2 Plošná 
implementace 
Systému včasné 
intervence do 
práce 
s ohroženými 
dětmi v ČR 

a) Existující plošný systém 
spolupráce při identifikaci 
ohrožených dětí a pomoci 
těmto dětem (intervence) 
– SVI 
b) Existující SW 
nástroj/nástroje na 
podporu takové 
spolupráce 

a) ne, pouze 
lokálně 
b) ne, pouze 
lokálně 

a) ano 
b) ano 

F.2.1 Nastavit systém včasné 
mezioborové spolupráce na 
lokální a regionální úrovni (dle 
principů pilotního projektu SVI) 

S ohledem na osvědčenou a rovněž v rámci výzkumu IKSP prokázanou dobrou 
praxi s pilotním využíváním SVI v řadě obcí v ČR nastavit plošný systém 
spolupráce při identifikaci ohrožených dětí a následné pomoci (intervenci) těmto 
dětem. Přitom navázat na činnost a výstupy pracovní skupiny v rámci RVPPK 
vytvořené v předchozím období Strategie prevence kriminality v ČR na léta 
2016–2020. Definovat pojem ohroženého dítěte, který určí rozsah spolupráce a 
zapojené subjekty. Stanovit model SVI – okruh spolupracujících subjektů 
(obligatorních a fakultativních), okruh možných koordinátorů SVI, způsob sdílení 
informací a jejich ochranu, financování modelu ad. Přičemž je třeba pracovat se 
dvěma varianty: a) jednotného centrálního řešení, b) centrálně nastavených 
základních parametrů s možnostmi přizpůsobení dle místních osvědčených 
podmínek. Vytvořit metodiku SVI a uspořádat odbornou konferenci k zahájení 
šíření SVI a práce s ním. 

2022 definovat 
ohrožené dítě pro 
účely SVI 
2023 stanovit model 
SVI 
2024 vytvořit 
metodiku 
2025 uspořádat 
konferenci 
2025–2027 realizovat 
plošně SVI 

Vydefinovaný 
pojem ohroženého 
dítěte; stanovený 
model SVI (vč. 
okruh institucí pro 
spolupráci, 
koordinace, 
financování ad.); 
existující metodika; 
uspořádaná 
konference 

MPSV  MV (vč. PČR), 
MSp (vč. PMS, 
IKSP), MŠMT, 
MZ, ÚV, obce  

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

F.2.2 Vytvořit SW nástroj / 
definovat požadavky na SW 
nástroj poskytující podporu při 
práci s daty a informacemi 
v rámci SVI 

S ohledem na osvědčenou a rovněž v rámci výzkumu IKSP prokázanou dobrou 
praxi s pilotním využíváním SVI v řadě obcí v ČR včetně doprovodného SW 
nástroje, který je určen pro sdílení dat a informací mezi subjekty navzájem a 
v rámci OSPOD a může sloužit rovněž jako spisová služba OSPOD, vytvořit SW 
nástroj / definovat požadavky na SW nástroj poskytující podporu při práci s daty 
a informacemi v rámci SVI. Přičemž je třeba pracovat se dvěma varianty: a) 
jednotného centrálního řešení, b) centrálně nastavených základních parametrů 
s možnostmi přizpůsobení dle místních osvědčených podmínek.  

2024 Existující SW 
nástroj pro OSPOD 
na podporu 
(spolu)práce 
v rámci SVI 

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

V rámci vlastních 
rozpočtů resortů, 
případně se 
zapojením 
mimorozpočtových 
zdrojů (zejména 
fondů EU) 

F.3 Pružně 
reagovat na vývoj 
kriminality 
páchané dětmi a 
na dětech 

RVPPK průběžně sleduje 
vývoj a trendy 
v kriminalitě páchané 
dětmi a na dětech 

a) Materiály z let 
2014, 2016, 2018 
a 2020 
b) - 
 

a) Materiály v 
letech 2022, 2024 a 
2026 
b) 1 nový výzkum 
 

F.3.1  Monitorovat vývoj a 
trendy v kriminalitě páchané 
dětmi a na dětech (včetně 
kriminálně rizikových jevů) a 
průběžně aktualizovat a 
sledovat naplňování doporučení 
vyplývajících z materiálu Rozbor 
situace dětí a mladistvých 
ohrožených kriminalitou a 
kriminálně rizikovými jevy 
(RDM) 

Revidovat stávající souhrn opatření RDM a průběžně jej aktualizovat. Sledovat 
jeho naplňování. Shromažďovat a analyzovat podklady pro tvorbu informace pro 
RVPPK, která bude na základě dodaných podkladů zpracovávána ve 2letých 
intervalech a bude obsahovat rovněž aktuální poznatky z vývoje a trendů 
kriminality páchané dětmi a na dětech, kriminálně rizikových jevů.   

2022–2027 Revidovaná 
opatření RDM; 
existující a 
projednaná 
informace pro 
RVPPK v letech 
2022, 2024 a 2026                                                                                  

MV Členové RVPPK V rámci vlastních 
rozpočtů resortů 

F.3.2 Realizovat výzkumný 
projekt „Děti mladší patnácti let 
v systému soudnictví ve věcech 
mládeže“ 

Provést popis a zhodnocení situace v oblasti zacházení s dětmi mladšími patnácti 
let v systému soudnictví ve věcech mládeže, a to zejména, zda, případně do jaké 
míry, jsou naplňovány základní cíle a principy tohoto řízení, se zaměřením na 
rychlost řízení, aplikaci restorativních postupů, ukládání vhodných opatření na 
základě dostatečného zjištění poměrů dítěte či dodržování procesních práv 
dítěte. Zhodnotit trendy v rozsahu, struktuře a vývoji kriminality u dětí mladších 
patnácti let, včetně zmapování situace v oblasti trendů nárůstu závažnosti či 
brutality u závažných forem násilných činů jinak trestných. 

2020–2023 Výzkumná zpráva 
ke stavu systému 
zacházení s dosud 
trestně 
neodpovědnými 
dětmi v systému 
soudnictví ve 
věcech mládeže a 
návrh opatření. 

IKSP Okresní soudy, 
okresní státní 
zastupitelství, 
PMS, OSPOD 

V rámci vlastního 
rozpočtu IKSP 

F.4 Pokračovat 
v rozvoji projektu 
Speciálních 
výslechových 
místností 

Další rozvoj a inovace 
projektu Speciálních 
výslechových místností 
(SVM) 

Stávající stav SVM Proběhlý rozvoj a 
inovace 

F 4.1  Podpořit účelná opatření 
pro zrychlení a zefektivnění 
postupu při  využívání výslechů 
ze SVM  

Vybrat vhodnou variantu přepisů výslechů – převodu videozáznamů výslechů na 
písemnou formu do spisového materiálu pro potřeby OČTŘ – ve speciálních 
výslechových místnostech (např. významové přepisy výslechů s využitím 
nahrávky z výslechu pro státního zástupce a provádění důkazu přímo před 
soudem, či technické/softwarové řešení automatizovaného přepisu výslechů), 
nebo navrhnout jinou vhodnou variantu. Zabezpečit výběr a distribuci, alespoň 
na oddělení SKPV specializujících se na problematiku mládeže. 

2023 Vytvořený návrh 
variantních řešení; 
zvolené varianta 
k realizaci; 
vybavení 
potřebných útvarů 

PČR MV, MSp, NSZ V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

F.5 Zajistit 
pokračování a 
další rozvoj 
Národního 
koordinačního 
mechanismu 
pátrání po 
pohřešovaných 
dětech 
(NKMPPD) 

a) Pokračující / rozšířená 
spolupráce subjektů 
v rámci NKMPPD 
b) Realizované cílené 
kampaně 
c) Inovované nástroje pro 
zefektivnění pátrání po 
pohřešovaných dětech 

a) stávající 
principy a 
zapojené subjekty 
NKMPPD 
b) ano, nejméně 
1 x ročně 
c) současná 
varianta Aplikace 
ECHO a způsob 
jejího zapojení 
v rámci NKMPPD 

a) plné naplňování 
principů a 
spolupráce v rámci 
NKMPPD, příp. 
rozšíření forem 
spolupráce a 
zapojených 
subjektů 
b) ano, nejméně 1 x 
ročně 
c) revidovaná 
varianta Aplikace 
ECHO a způsob 
jejího zapojení 
v rámci NKMPPD 

F.5.1 Rozvíjet aktivity související 
s NKMPPD 

ČR využívá NKMPPD včetně každoročních kampaní k příležitosti Pomněnkového 
dne. Pro maximální využití potenciálu NKMPPD je třeba podporovat aktivity 
související s NKMPPD. Podílet se na medializaci Pomněnkového dne, prohlubovat 
spolupráci se zahraničními partnery a zintenzivnit spolupráci odpovědné 
instituce se spolupracujícími subjekty. Hledat další formy spolupráce, do které 
jsou zapojena i média, přičemž je třeba neustále pracovat na jejich rozvíjení. 
Návrhy na cílenou reklamu dle IP adresy, v dopravě, světelné tabule u dálnic, 
uvnitř veřejné dopravy, ECHO dle konkrétního pátrání v lokalitě pohřešování. 

2022–2027 Intenzivnější 
spolupráce mezi 
PČR a MV; včasné 
zapojování všech 
subjektů do 
společných aktivit; 
efektivní sdílení 
informací napříč 
zainteresovanými 
subjekty; nové 
formy zveřejňování 
informací o 
vyhlášeném pátrání 

MV, PČR Soukromé 
subjekty 
zapojené v 
NKMPPD 

V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 

F.5.2 Podporovat šíření a další 
rozvoj Aplikace ECHO 

Aplikace ECHO byla spuštěna koncem roku 2020. Ukazuje se, že by bylo vhodné 
zajistit její širší uplatnění. Za tímto účelem je třeba prohloubit spolupráci 
odpovědné instituce se spolupracujícím subjektem, komunikovat možnosti a 
potřeby sladění s jinými zdroji informací zveřejňovanými v souvislosti s pátráním 
po pohřešovaných dětech.  Šířit aplikaci ECHO. Pro další fungování je důležité 
vyhodnotit dosavadní přínos používání aplikace ECHO pro praxi a v případě 
potřeby provést patřičnou aktualizaci a revizi jejího zapojení v rámci NKMPPD. 

2022 vyhodnocení a 
případná revize 
aplikace 
2022–2027 podpora a 
šíření aplikace 

Provedené 
vyhodnocení 
dosavadního 
fungování aplikace 
ECHO v praxi; 
proběhlá diskuse 
specialistů PČR v 
oblasti pátrání, MV 
a vývojáři nad 
možnostmi 

PČR MV, NNO V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 
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vylepšení Aplikace 
ECHO; revidovaná 
verze Aplikace 
ECHO 

F.5.3 Rozvíjet mezinárodní 
spolupráci se subjekty 
zapojenými do pátrání po 
pohřešovaných zvlášť zranitelný 
osobách (děti, senioři, osoby se 
sníženou fyzickou či mentální 
soběstačností), jako jsou Amber 
Alert EU (AA EU) nebo PEN-MP 

Pokračovat v mezinárodní spolupráci v oblasti pátrání po pohřešovaných dětech 
včetně platforem Amber Alert EU, PEN-MP. Rozvíjet a prohloubit spolupráci a 
zefektivnit přenos informací mezi MV a PČR a zahraničními partnery. Podílet se 
na aktivitách a kampaních těchto organizací, vhodně je přenášet do cílených 
kampaní v rámci ČR. 

2022–2027 Pokračující členství 
v AA EU, PEN-MP; 
proběhlá 
spolupráce na 
mezinárodních 
kampaních (k 
Pomněnkovému 
dni apod.); 
prezentace 
organizací i 
kampaní na 
webech MV a PČR 

PČR MV V rámci vlastního 
rozpočtu resortu 
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