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Strategický cíl G: Prevence 
kybernetické kriminality 

ČR aktivně, systémově a koordinovaně posiluje prevenci 
kybernetické kriminality a rizikového chování v kyberprostoru 
a poskytuje pomoc a podporu obětem v kyberprostoru 

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 

G.1 Nastavit 
systém 
spolupráce a 
vzdělávání 
v oblasti 
prevence 
kybernetické 
kriminality na 
národní úrovni 

Existující systémová 
koordinace a spolupráce 
v oblasti prevence 
kybernetické kriminality 

ne ano  G.1.1  Vytvořit pracovní 
skupinu / komisi v rámci RVPPK 
ke koordinaci aktivit a 
spolupráce v prevenci 
kybernetické kriminality 

V rámci RVPPK vytvořit pracovní skupinu / komisi, která bude aktivně 
koordinovat oblast prevence kybernetické kriminality. Bude se podílet se na 
tvorbě a naplňování strategických dokumentů, zprostředkovávat dobrou praxi 
na všech úrovních působnosti (vertikální i horizontální). Podporovat silná a 
strategická partnerství, participativní formu spolupráce v oblasti prevence 
kybernetické kriminality na národní úrovni. Zabývat se, jak působit efektivně 
v oblasti vzdělávání a osvěty na všechny cílové skupiny s důrazem na odbornou 
veřejnost a skupiny zvlášť zranitelné v kyberprostoru. 

2022 vznik pracovní 
skupiny / komise) 
2022–2027 její 
působení 

Existující pracovní 
skupina 

MV 
 

členové RVPKK 
(vč. NÚKIB), 
DigiKoalice, 
ÚV ČR NNO 

V rámci vlastních 
rozpočtů 

G.1.2  Spolupracovat na 
vzdělávání i profesním rozvoji 
odborníků v oblastech 
zvyšování digitálních 
kompetencí, 
kyberbezpečnostních návyků; 
posilovat digitální vědomí 
společnosti v oblasti wellbeingu  
 

Ve spolupráci se zapojenými subjekty vytvářet kvalitní odborné vzdělávací 
materiály zaměřené na profesní vzdělávání osob, které přichází do kontaktů 
s rizikovými skupinami (mj. policisté, učitelé, sociální pracovníci, pracovníci 
v justici, zaměstnanci veřejné správy, pracovníci NNO ad.). Vytvořit tak prostor 
pro kvalitní dlouhodobou práci těchto profesních skupin s rizikovými skupinami 
v oblasti prevence kybernetické kriminality.  
Vytvořit jednotnou platformu a postup pro oblast vzdělávání v kybernetické 
bezpečnosti tak, aby bylo dosaženo zvýšení odbornosti u pracovníků působících 
v oblasti prevence kybernetické kriminality a řešení nápadu i dopadu 
kybernetické kriminality. Spolupracovat na vzdělávání i profesním rozvoji 
odborníků v oblasti prevence kybernetické kriminality. U cílové skupiny širší 
veřejnosti podporovat osvětu i zvyšování digitálních kompetencí, posilovat 
digitální (digitálně-právní) vědomí společnosti, zvyšovat bezpečné chování 
koncových uživatelů v kyberprostoru. 

2022–2027 Existující 
spolupráce, 
vydávané 
vzdělávací 
materiály, 
existence jednotné 
platformy 

NÚKIB Členové RVPPK, 
DigiKoalice,  
ÚV ČR - 
NNO 

V rámci vlastních 
rozpočtů 
 

G.1.3  Vytvořit provázaný  
ekosystém na bázi bilaterální 
spolupráce v oblasti prevence 
kybernetické kriminality 

Sdílet poznatky a dobrou praxi, sdílet případové studie z místní lokální praxe, 
přenášet ji do národního měřítka. Podporovat kooperaci v rámci sítě odborníků a 
komunit odborníků působících v oblasti prevence a vzdělávání v kyberprostoru. 

2022–2027 Existující bilaterální 
spolupráce 

Členové 
RVPPK 

Kraje, obce, 
NNO 

V rámci vlastních 
rozpočtů 

G.2. Nastavit a 
podporovat 
systém policejní 
práce v oblasti 
řešení 
kybernetické 
kriminality / 
kriminality 
páchané 
prostřednictvím 
informačních 
technologií 
v rámci PČR 

Existující funkční systém 
práce a vzdělávání na 
úrovni ÚSKPV PP ČR a KŘP 

ne ano G.2.1   Nastavit a koordinovat 
systém v oblasti řešení 
kybernetické kriminality / 
kriminality páchané 
prostřednictvím informačních 
technologií, zejména na úrovni 
ÚSKPV PP ČR a KŘP 
 

Bude vytvořen fungující, provázaný systém řešení kriminality páchané 
prostřednictvím informačních technologií v rámci PČR na celorepublikové i 
lokální úrovni. Fungující systém podpoří nejen činnost policistů, ale bude působit 
i ve vztahu k práci PČR s oběťmi a potenciálními oběťmi. Operativní a 
kvalifikované řešení případů bude mít vliv na snižování takového druhu 
kriminality a bude působit i preventivně. Správné nastavení jednání s obětí bude 
zvyšovat důvěru k policii, pocit bezpečí, a tím bude docházet ke zvyšování 
motivace oznamovat páchání těchto trestných činů. Poznatky z řešených případů 
a práce s oběťmi budou přenášeny do tvorby metodických a vzdělávacích 
materiálů a preventivních aktivit Policie ČR. Poznatky budou také dále sdíleny 
s partnery (RVPPK, samosprávy apod.). Příslušníci PČR budou průběžně 
vzděláváni.  
 
  
 

2022 nastavení 
systému 
2022–2026 fungování 
systému 

Existující systém 
policejní práce a 
vzdělávání v této 
oblasti, vytvořená 
metodika postupu, 
existující 
koordinace 
systému vzdělávání 
a profesního 
rozvoje PČR 

PČR  V rámci vlastních 
rozpočtů 

G.2.2 Posílit personální 
kapacity Policie ČR v oblasti 
řešení kybernetické kriminality 
/ kriminality páchané 
prostřednictvím informačních 
technologií v rámci PČR na 
úrovni ÚSKPV a KŘP  

Navýšit počty pracovníků (příslušníků) Policie ČR v oblasti řešení kybernetické 
kriminality / kriminality páchané prostřednictvím informačních technologií 
v rámci PČR, v souladu s již schválenými materiály vlády ČR. 

2022 navýšené počty 
pracovníků 

PČR  V rámci vládou ČR 
již schválených 
počtů navýšení 
příslušníků Policie 
ČR 

G.2.3 Realizovat školení v rámci 
Policie ČR zaměřené na 
genderově podmíněné 
kybernásilí 

Na základě projektu nastavit systém vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků 
Policie ČR v problematikách  genderově podmíněného kybernásilí, a to a) pro 
metodiky a metodičky domácího násilí v rámci  pořádkové a kriminální policie o 
tzv. nových formách sexuálního násilí v online prostoru; b) pro liniové vedení 
policie bude vytvořeno školení pro zvyšování odborných kompetencí policistů 
v uvedených problematikách kybernásilí, šíření dobré praxe, prevence, 
vzdělávání a osvěty mezi příslušníky PČR. 

2022 zahájení a 
realizace projektu 
(samotné zahájení 
možné již 2021) 
2024 vytvoření 
systému vzdělávání 
2024–2027 realizace 
vzdělávání jako 
součást systému PČR 

Realizovaný 
projekt, vytvořená 
vzdělávání (2 typy), 
realizovaná školení 

ÚV ČR 
(realizace 
projektu), 
PČR 
(promítnutí 
výstupů 
projektu do 
systému 
vzdělávání) 

MV V rámci vlastních 
rozpočtů, realizace 
pilotního projektu 
s podporou 
Norských fondů 

G.3 Aktivně 
působit v oblasti 
prevence a 
osvěty 
kybernetické 
kriminality na 
všechny cílové 
skupiny 

a) Počet realizovaných 
kampaní a vzdělávání 
b) Existující celonárodní 
kampaň zahrnující též 
problematiku vlastní 
prezentace dětí v on-line 
prostoru 
c)Posílená 

a) neeviduje se 
b) ne 
c) nevyhovující stav 

a) vedený přehled, 
zapojení všech 
relevantních 
subjektů 
b) ano 
c) naplnění kritérií 
opatření G.3.4 

G.3.1 Posílit prevenci 
rizikového chování 
v kyberprostoru u zvlášť 
zranitelných skupin obyvatel 
zejména dětí, mládeže a také 
seniorů 

Systematicky a dlouhodobě působit v oblasti prevence a osvěty prostřednictvím 
nástrojů s masivním informačním dopadem. Působit také e-learningovými 
nástroji a sociálními platformami. Proškolovat odbornou veřejnost i širší 
veřejnost kurzem Bezpečně v kyber! a dalšími e-learningovými nástroji 
s celorepublikovým dopadem. Podporovat projekty zaměřené na prevenci 
rizikového chování a v kyberprostoru a prevenci sextingu i dalších nebezpečných 
online projevů dětí a mládeže v kyberprostoru (i s důrazem na jeho genderové 
aspekty, např. online sexuální násilí). Podporovat osvětové kampaně 

2022–2027 Realizované 
preventivně-
vzdělávací a 
osvětové kampaně 

Členové 
RVPPK (vč. 
NÚKIB) 

 V rámci vlastních 
rozpočtů 
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s důrazem na 
skupiny zvlášť 
zranitelné 
v kyberprostoru, 
zejména děti a 
mládež 

kyberbezpečnost na 
školách 

s celorepublikovým dopadem v oblasti bezpečného chování na internetu, včetně 
genderově specifických hrozeb (online sexuální násilí, sexistické nenávistné 
projevy, pořizování, zveřejňování a šíření intimních vizuálních materiálů bez 
souhlasu zobrazených osob, aj.). 

G.3.2 V rámci preventivních, 
vzdělávacích a osvětových 
aktivit v oblasti prevence 
kybernetické kriminality se 
zaměřit i na prevenci 
potenciálního páchání 
kriminality a nežádoucího 
chování, zejména cestou 
zvyšování právního vědomí. 

V rámci prevence kybernetické kriminality je nutné vedle potenciálních obětí se 
zaměřovat také na potenciální pachatele kybernetické kriminality a dalšího 
nežádoucího chování v kyberprostoru. Výzkumy ukazují, že lidé často ani nemají 
tušení (nebo jen velmi slabé povědomí), že svým jednáním v kyberprostoru 
mohou páchat něco nezákonného či si vůbec neuvědomují, jak velké a negativní 
dopady může jejich jednání mít na druhé. Proto je nutné předcházet 
kyberkriminalitě i cestou zvyšování právního vědomí či upozorňováním na 
dopady nevhodného chování v kyberprostoru na ostatní, včetně genderových 
aspektů této problematiky (online sexuální násilí, sexistické nenávistné projevy 
na internetu, pořizování, zveřejňování a šíření intimních vizuálních materiálů bez 
souhlasu zobrazených osob, ad,) 

2022–2027 Realizované 
preventivně-
vzdělávací a 
osvětové kampaně 

Členové 
RVPPK (vč. 
NÚKIB) 

 V rámci vlastních 
rozpočtů 

G.3.3 Vytvořit kampaň 
zaměřenou na prevenci a 
zvyšování povědomí o online 
sexuálním zneužívání i nátlaku 
na děti a mladistvé 
v kyberprostoru. Kampaň se 
zaměří konkrétně také na 
problematiku zvýšení 
povědomí u cílové skupiny dětí 
a mladistvých o rizicích při 
jejich vlastní sebeprezentaci na 
internetu a v online prostoru a 
jak těmto rizikům předcházet. 
Rovněž podporovat kampaně 
s takovým zaměřením 
realizované jinými subjekty. 

Vytvoření kampaně v problematice zvyšování povědomí i v oblasti prevence 
sexuálního online zneužívání a nátlaku, v důsledku rizikových komunikací a 
sextingu, jímž čelí děti a mladiství pořizující a následně sdílející vlastní intimní 
materiály – fotografie, videa. Uvedená kampaň bude sloužit také jako podpora 
wellbeingu a zvyšování povědomí u dětí a mladistvých i jako osvěta u širší 
veřejnosti v oblasti zvyšování digitálních kompetencí. Zejména jako prevence 
rizikového chování dětí a mládeže, a to specificky i při jejich vlastní prezentaci na 
internetu, a jako prevence online sexuálního zneužívání. 
Také v rámci existujících dotačních programů či formou odborné spolupráce 
podporovat obdobně zaměřené projekty realizované jinými subjekty. 

2022–2027 Realizace 
preventivní 
kampaně „Jak se 
vidím na internetu 
a v online světě“, 
podpora dalších 
obdobně 
zaměřených aktivit 

ÚV, MV MŠMT, NÚKIB, 
PČR, NNO 

V rámci vlastních 
rozpočtů, případně 
s využitím 
mimorozpočtových 
zdrojů (fondů EU, 
Norských fondů 
apod.) 

G.3.4 Vytvořit systém zajištění 
infrastruktur zabezpečení ICT 
ve školách. Posílit bezpečnost 
ve školách v oblasti prevence 
kybernetické kriminality a 
kybernetické bezpečnosti. 
Koordinovat systém 
kyberbezpečnostních auditů ve 
školách. 

Posílit kyberprevenci i kyberbezpečnost v oblasti vzdělávání a bezpečnosti dětí a 
mládeže – Nastavit systém kybernetické bezpečnosti a prevence kybernetické 
kriminality ve všech školách v ČR. Posílit tím prevenci i detekci v oblasti 
kybernetické kriminality u zvlášť zranitelné skupiny obyvatel – dětí a mládeže. Po 
vzoru bezpečnostních auditů na školách (realizovaných také v metodickou a 
finanční podporou MV) vypracovat systém kyberbezpečnostních auditů ve 
školách. Navázat na zajištění bezpečnosti ve školách školeními odborné 
veřejnosti a dlouhodobou vzdělávací i osvětovou kampaní pro odbornou i širší 
veřejnost k posilování digitálního vědomí a digitálních dovedností i důvěry jako 
součásti prevence před kybernetickou kriminalitou a součásti prevence 
bezpečného chování v online prostředí i pro zvýšení efektivity procesu 
digitalizace školství. 

2022–2027 Vytvoření 
minimálního kyber 
bezpečnostního 
standardu pro 
školy, rámce 
zabezpečení ICT 
infrastruktur, 
systému vzdělávání 
v online prostoru 
na školách jako 
součást prevence 
před kybernetickou 
kriminalitou a 
rizikovým 
chováním. 
Osvětová kampaň 
na školách na 
podporu prevence 
před rizikovým 
chováním v online 
prostředí. 

MŠMT MPO, MV vč. 
PČR, NÚKIB, 
MPSV, další 
členové RVPKK, 
DigiKoalice 

V rámci vlastních 
rozpočtů 

G.4 Podporovat 
oběti 
kybernetické 
kriminality 
 

a) Počet poradenských 
pracovišť 
b) Existující metodika pro 
práci a pomoc obětem 
kybernetické kriminality 
c) Míra latence 
kybernetické kriminality 

a) 1 pracoviště (navíc 
lokální) 
b) ne 
c) není známo 

a) 14 krajských 
pracovišť 
b) ano 
c) zaveden systém 
pravidelného 
sledování latence 

G.4.1 Podpořit vznik sítě 
krajských poradenských a 
informačních center 

Finančně a odborně podpořit vytvoření provázané sítě poradenských a 
informačních center na krajích, kde bude dostupný informační servis a 
poradenství (lze realizovat např. formou odborníků pomáhajících na telefonních 
linkách, mailech apod.) obětem kybernetické kriminality, kyberagrese a 
kybernetického násilí. Kraje mohou realizovat samostatně, vhodná by se ale 
jevila koordinace např. prostřednictvím MV podporovaného projektu KPBI.  

2022–2027, z toho 
dobudování sítě do 
konce roku 2025 

Podpora pro 14 
nově zřízených 
krajských center 

MV vč. PČR, 
MSp, MPSV 

Kraje (zřízení 
center), ÚV, 
členové RVPPK 
(odborná, 
případně 
finanční pomoc) 

V rámci stávajících 
rozpočtů 

G.4.2 Na základě analýzy 
viktimnosti v oblasti 
kyberkriminality vytvořit 
metodiku pro práci a pomoc 
obětem kybernetické 
kriminality s cílem snižovat 
latenci kybernetické kriminality 

Vytvořit metodiku pro práci v oblasti pomoci obětem kybernetické kriminality, 
zejména se zaměřením na kybernetické násilí a kybernetickou agresi. Vytvořit 
doporučení postupu pro oběti kybernásilí, kyberagrese a kybernetické 
kriminality.  
Při tom vycházet z analýzy (např. z viktimologického výzkumu) v oblasti latence 
kybernetické kriminality, pocitu bezpečí a dostupnosti pomoci u obětí 
kybernetické kriminality, zvláště u tematik kybernásilí a stalkingu. 

2022–2027 2023 analýza 
2025 metodika 

MV vč. PČR, 
IKSP 

ÚV, další 
členové RVPKK, 
kraje, NNO 

V rámci vlastních 
rozpočtů 

G.5 Zajistit 
důsledné 
zohledňování 
problematiky 
genderově 
podmíněného 

a) Počet rezortních 
materiálů zohledňující 
problematiku genderově 
podmíněného kybernásilí 
b) Počet výzkumů 
zohledňující problematiku 

a) 2 
b) 0 
c) 0 
 

a) 7 
b) 3 
c) 5 
 

G.5.1 Zahrnout problematiku 
genderově podmíněného 
kybernásilí v rezortních 
materiálech 

V rámci rezortních strategických, koncepčních a metodických materiálů 
pravidelně a důsledně zohledňovat problematiku genderově podmíněného 
kybernásilí. 

2022–2027 Výčet koncepčních, 
strategických a 
metodických 
dokumentů, 
v nichž byla 
problematika 

ÚV ČR MV, MPSV, 
MŠMT, MSp 

V rámci vlastních 
rozpočtů 
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kybernásilí v 
rámci koncepční 
činnosti, sběru 
dat a legislativy 

genderově podmíněného 
kybernásilí 
c) Počet ročních přehledů 
statistik kriminality 
zohledňujících 
problematiku genderově 
podmíněného kybernásilí 
 

zohledněna 
G.5.2 Zohledňovat 
problematiku genderově 
podmíněného kybernásilí 
v rámci výzkumu 

Zařadit téma genderově podmíněného kybernásilí do výzkumů v oblasti trestní 
politiky a prevence kriminality, pachatelů a obětí domácího a genderově 
podmíněného násilí, trendů kyberkriminality a navrhnout účinná opatření k 
vytváření odpovídajícího systému zacházení s pachateli genderově podmíněného 
kybernásilí. Již ve stávajících výzkumech bude toto téma dle možností 
zohledněno, širší uplatnění je však možné až na základě návrhu nového 
Střednědobého plánu výzkumných úkolů, jehož realizace bude probíhat od roku 
2024. 

2022–2027 Výzkumná zpráva 
zohledňující 
problematiku 

MSp IKSP V rámci vlastních 
rozpočtů 

G.5.3 Zohledňovat 
problematiku genderově 
podmíněného násilí v rámci 
sběru statistických údajů 
kriminality v ČR 

V rámci statistik kriminality zavést kategorie za účelem získání statistických údajů 
o trestných činech souvisejících s genderově podmíněným kybernásilím (např. 
kategorie pohlaví, kategorie, zda byl čin spáchán online formou) a zvážit jejich 
pravidelné zveřejňování. 

2022–2027 Statistiky 
kriminality 
obsahující 
statistické údaje o 
genderově 
podmíněném 
kybernásilí 

MV, MSp PČR V rámci vlastních 
rozpočtů 
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