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1. Úvod 

Dne 25. ledna 2016 schválila vláda ČR usnesením č. 66 Strategii prevence kriminality v České 
republice na léta 2016 až 2020 (dále jen „Strategie“). Materiál definuje pro oblast prevence 
kriminality 5 strategických cílů (hlavních priorit), které jsou dále rozvedeny do celkem 98 
specifických cílů, čeho by Česká republika v oblasti prevence kriminality mezi léty 2016 až 
2020 měla dosáhnout. 

Těmito hlavními prioritami (strategickými cíli) jsou: 

1. Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetencí a kapacit 
relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení dobrovolníků při zajišťování 
bezpečnosti a veřejného pořádku, s důrazem na využívání rovněž mezinárodní 
spolupráce a vědeckých poznatků. 

2. Poskytování pomoci a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením 
na skupiny zvlášť zranitelných obětí a další rozšiřování a zkvalitňování této pomoci 
a poradenství. 

3. Při práci s pachateli zaměření na narůstající problém kriminální recidivy, na účinnější 
resocializaci pachatelů a prevenci kriminality dětí a mládeže. 

4. Uplatňování komplexního přístupu k řešení zvýšené kriminality v lokalitách, kde i její 
příčiny jsou hluboké a vícezdrojové (typicky sociálně vyloučené lokality). 

5. Reakce na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku 
(kyberkriminalita, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, 
kriminalita cizinců a na cizincích) a aplikace nových efektivních přístupů k jejich 
předcházení. 

Na Strategii pak navazuje Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020 (dále jen 
„Akční plán“), který vláda schválila na své schůzi dne 27. července 2016 usnesením č. 705.  

Usnesení vlády ČR ke Strategii i Akčnímu plánu obsahuje úkol každoročně, vždy k 31. květnu 
následujícího kalendářního roku, počínaje rokem 2017, po projednání v Republikovém 
výboru pro prevenci kriminality (dále jen „RVPPK“), předkládat vládě zprávu o naplňování 
cílů a úkolů vyplývajících ze Strategie a Akčního plánu za předchozí kalendářní rok, a jejich 
případnou aktualizaci. Pro rok 2020 je na základě usnesení vlády ČR č. 652 ze dne 15. června 
2020 předložení této zprávy uloženo k 30. září 2021 společně s novou Strategií prevence 
kriminality na další období. Tato zpráva má obsahovat též informaci o množství a způsobu 
vynaložení finančních prostředků vyčleněných na prevenci kriminality v rozpočtových 
kapitolách Ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, vnitra, obrany a školství, mládeže 
a tělovýchovy. Cíle Strategie nejsou termínované konkrétními roky, ale váží se na platnost 
celé Strategie (tj. do roku 2020 včetně), proto jsou jednotlivá roční vyhodnocení zaměřená 
primárně na plnění dílčích úkolů stanovených Akčním plánem. Plnění cílů Strategie pak bude 
vyhodnoceno na konci období Strategie v souvislosti s tvorbou strategie prevence kriminality 
na další období.  

První vyhodnocení Akčního plánu proběhlo za rok 2016 a bylo schváleno vládou dne 
14. června 2017 usnesením č. 447. Na základě vyhodnocení za rok 2016 došlo k aktualizaci 
Akčního plánu. Konkrétně bylo aktualizováno 10 úkolů (úkoly č. 17, 19, 25, 39, 43, 45, 46, 50, 
57 a 69) a byl doplněn jeden nový úkol (č. 78). Aktualizovaný Akční plán pro rok 2017 
obsahoval 78 úkolů. 
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Druhé vyhodnocení Akčního plánu proběhlo za rok 2017 a bylo schváleno vládou dne 
19. června 2018 usnesením č. 400. Na základě vyhodnocení za rok 2017 došlo k aktualizaci 
Akčního plánu. Konkrétně bylo aktualizováno 6 úkolů (úkoly č. 7, 9, 15, 20, 39, 76) a byly 
doplněny dva nové úkoly (úkoly č. 13A, 79). Aktualizovaný Akční plán pro rok 2018 obsahoval 
80 úkolů. Akční plán pro další roky byl také aktualizován ve smyslu organizačních změn na 
MV, kde došlo 1. ledna 2018 k rozdělení odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality 
na dva odbory a gesce nad problematikou prevence kriminality přešla na odbor prevence 
kriminality MV. 

Třetí vyhodnocení Akčního plánu proběhlo za rok 2018 a bylo schváleno vládou dne 
17. června 2019 usnesením č. 439. Na základě vyhodnocení za rok 2018 došlo k aktualizaci 
Akčního plánu. Konkrétně bylo aktualizováno 14 úkolů (úkoly č. 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 
36, 45, 55, 60, 67 a 69, přičemž úkol č. 69 je navržen ke zrušení). Aktualizovaný Akční plán 
pro rok 2019 obsahoval 79 úkolů. 

Čtvrté vyhodnocení Akčního plánu proběhlo za rok 2019 a bylo schváleno vládou dne 
15. června 2020 usnesením č. 652. Na základě vyhodnocení nedošlo k další aktualizaci 
Akčního plánu.  

Nyní je předkládáno páté závěrečné vyhodnocení, a to za rok 2020. Toto vyhodnocení je 
součástí podkladů nové Strategie prevence kriminality na další období.  

Vyhodnocení úkolů Akčního plánu je provedeno v tabulkách, které u každého úkolu, který 
byl v daném roce (nyní v roce 2020) dle stanoveného harmonogramu relevantní, obsahuje 
sdělení o stavu plnění.  

Pokud jde o informaci o množství a způsobu vynaložení finančních prostředků vyčleněných 
na prevenci kriminality v rozpočtových kapitolách Ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, 
vnitra, obrany a školství, mládeže a tělovýchovy, pak tyto prostředky jsou vynakládány 
zejména prostřednictvím dotačních programů jednotlivých resortů na prevenci kriminality, 
v rámci Ministerstva vnitra i na vlastní aktivity resortu (včetně prostředků vyčleňovaných na 
prevenci kriminality Policií ČR). Jednotlivé dotační programy a vynaložené finanční 
prostředky jsou podrobně uvedeny v rámci popisu plnění dílčích úkolů, které jsou k těmto 
dotačním programům uloženy. Shrnutí vyčleněných finančních prostředků včetně shrnutí 
plnění úkolů Akčního plánu je pak uvedeno také v kapitole 4. Shrnutí. 
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2. Vývoj kriminality v roce 2020 

Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu Policie ČR v roce 
2020 stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2020 k závažnému 
narušení veřejného pořádku. Z hlediska dlouhodobého vývoje pokračuje trend, kdy 
evidovaná kriminalita postupně klesá, převažuje majetková trestná činnost a páchání 
kriminality se stále více přesouvá do kyberprostoru. V roce 2020 do celé společnosti výrazně 
zasáhla pandemie onemocnění covid-19, jejíž výskyt si vyžádal prosazování celé řady 
mimořádných opatření. Omezená mobilita obyvatelstva výrazně podpořila pokles 
registrované trestné činnosti na nejnižší úroveň v novodobé historii. Druhou příčinou poklesu 
kriminality je od října platná novela trestního zákoníku, která posunula výši hranice škody a 
následků trestných činů, což v důsledku znamenalo další (umělé) snížení kriminality. 
Pandemie s sebou přinesla i nová rizika a problémy, které jsou zaznamenávány celosvětově, 
jako např. vyšší počet volání na krizové a intervenční linky s problematikou domácího násilí, 
více času tráveného v on-line prostředí a s tím spojená rizika, včetně zvýšeného ohrožení 
rizikových skupin jako jsou děti a senioři, či podvody se zdravotnickým materiálem.  

V roce 2020 bylo registrováno celkem 165 525 trestných činů, což je o 33 696, tj. o 16,9 %, 
méně než v roce 2019. Zatímco na začátku roku 2020 byl ještě patrný mírný nárůst, od 
března se jednalo již o velmi znatelný pokles. Z toho bylo objasněno 77 786, což je o 15 416, 
tj. o 16,5 %, méně. Objasněnost trestné činnosti se mírně zvýšila na 47 % (+0,2 %). Počet 
dodatečně objasněných trestných činů se zvýšil na 15 354 (+2 562, +20 %). Počet stíhaných 
osob se snížil na 75 405 (-10 804, -12,5 %). Škody způsobené trestnou činností se snížily o cca 
1,76 mld. Kč na částku cca 22,5 mld. Kč. V roce 2020 dosáhla výše zajištěného majetku z 
trestné činnosti (podle trestního řádu) v rámci PČR cca 6,3 mld. Kč. 

Registrováno Policií ČR: 
Celková kriminalita – počet registrovaných skutků 165 525 (-33 696, -16,9 %) 
Počet objasněných skutků 77 786 (-15 416, -16,5 %) 
Objasněnost 47 % (+0,2 %) 
Počet dodatečně objasněných skutků 15 354 (+2 562, +20 %) 
Počet objasněných skutků celkem 93 140 (-12 854, -12,1 %) 
Počet stíhaných osob 75 405 (-10 804, -12,5 %) 
Výše zjištěných škod 22,5 mld. Kč (-1,76 mld. Kč, -7,3 %) 
Výše zajištěného majetku 6,3 mld. Kč (+1 mld. Kč, + 18,9 %) 

Pokles registrovaných trestných činů byl v roce 2020 zaznamenán u všech druhů kriminality. 
Nejvýraznější poměrný, ale malý kvantitativní pokles zaznamenaly vojenské a protiústavní 
trestné činy (19, -29, -60,4 %), další poměrný pokles je patrný u krádeží prostých (45 638,  
-14 212, -23,7 %). Vysoké poměrné poklesy byly evidovány u ostatních majetkových 
trestných činů (15 817, -4 308, -21,4 %) a zbývající kriminality (24 946, -3 736, -13 %). Poklesy 
u ostatních druhů kriminality se pohybují v rozsahu 4,7-10 %, přičemž nejmenší poměrný 
pokles byl zaznamenán u mravnostní kriminality (2 605, -128, -4,7 %) a nejmenší početní u 
vražd (130,  
-13, -9,1 %). 

Rozložení kriminality je vidět na následujícím grafu. Nejvíce je zastoupena majetková 
kriminalita (krádeže vloupáním, prosté krádeže, ostatní majetkové činy), která se na celkové 
podílí 49,6 % (82 116 reg. skutků), za ní následuje ostatní kriminalita s 15,1 % (25 013 reg. 
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skutků) a zbývající kriminalita s 15,1 % (24 946 reg. skutků), hospodářská kriminalita s 11,2 % 
(18 528 reg. skutků), násilná kriminalita s 7,4 % (12 247 reg. skutků) a mravnostní kriminalita 
s 1,6 % (2 605 reg. skutků). 

 
V roce 2020, podobně jako v předchozích letech, mělo nejvyšší podíl na celkové kriminalitě 
celorepublikového nápadu hlavní město Praha s 23 % (-2 %1), následuje Moravskoslezský 
kraj s 11,9 % (-0,1 %), Středočeský kraj s 10,9 % (+0,6 %), Jihomoravský kraj s 10,3 % (+0,4 %), 
Ústecký kraj s 9 % (+0,4 %), Plzeňský kraj s 5,4 % (+0,2 %) a Olomoucký kraj s 5,1 % (+0,2 %). 
Ostatní kraje se podílejí méně než 5 procenty. Nejnižší podíl na celkové kriminalitě měl 
Karlovarský kraj s 2,7 % (-0,2 %).  

 
Pokles kriminality byl zaznamenán ve všech krajích, největší kvantitativní pokles byl 
registrován v hlavním městě Praze (38 059, -11 804, -23,7 %), Moravskoslezském kraji (19 

                                                       
1 Jedná se o snížení/zvýšení podílu na celkové kriminalitě celorepublikového nápadu. 
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635, -4 250, -17,8 %) a Jihomoravském kraji (16 985, -2 772, -14 %), nejmenší pokles byl 
zaznamenán v krajích Vysočina (4 835, -703, -12,7 %) a Zlínském kraji (5 452, -733, -11,9 %). 

Počet stíhaných nebo vyšetřovaných osob za rok 2020 klesl na 75 405 (-10 804, -12,5 %) 
osob. Z tohoto počtu tvořili muži ve věku 18 a více let 83,1 % a ženy 16,4 %. Počet pachatelů 
z řad nezletilých (1-14 let) se oproti roku 2019 snížil na 1 636 (-243, -12,9 %) a mladistvých 
(15–17 let) bylo stíháno nebo vyšetřování 2 060 (-348, -14,5 %). Podíl mladistvých na 
celkovém počtu stíhaných nebo vyšetřovaných osob činil 2,7 %, nezletilých 2,2 %. 

V roce 2020 bylo zahájeno trestní stíhání celkem 396 (-83, -17,3 %) právnických osob., 
z nichž je stíháno 90,4 % pro hospodářskou trestnou činnost. 

Opakovaně trestané osoby spáchaly 37 205 (-5 646, -13,2 %) trestných činů, tedy 47,8 % 
(+1,8 %) objasněných trestných činů. Stíháno bylo 30 070 (-3 527, -10,5 %) opakovaně 
trestaných osob, jejich podíl na celkovém počtu stíhaných osob je 39,9 % (+0,9 %). 

Cizinci spáchali 6 350 (-1 847) trestných činů, tedy 8 % (-0,7 %) objasněných trestných činů. 
Z celkového počtu 75 405 trestně stíhaných osob se jednalo o 6 367 (-1 755) cizinců, což 
představuje 8,4 % (-1 %) z počtu stíhaných osob. 

Kriminalita mládeže v roce 2020 zaznamenala oproti roku 2019 znatelný pokles (2 781 
skutků, -580, -17,2 %). Nezletilí (1–14 let) spáchali 1069 skutků (-217, -20,2 %) a mladiství 
(15–17 let) 1 817 skutků (-346, -15,9 %).2 Nejvíce byla zastoupena ostatní kriminalita, 
konkrétně sprejerství (202, -45, -18,2 %), výtržnictví (147, -42, -22,2 %), maření výkonu 
úředního rozhodnutí (239, +52, +27,8 %) a významně též nedovolená výroba a držení 
psychotropních látek a jedů pro jiného (134, -15, -10,1 %). Z majetkové trestné činnosti jsou 
nejvíce zastoupeny krádeže v jiných objektech (154, -50, -24,5 %) a poškozování cizí věci 
(104, -26,  
-20 %), ostatní druhy trestné činnosti dětí se pohybovaly pod hranicí 100 skutků. 

Majetková trestná činnost má v celkové kriminalitě na území ČR největší zastoupení – 49,6 
% z celkové kriminality (82 116 skutků, -20 020, -19,6 %, objasněnost 27,5 %. Krádeže 
vloupáním tvoří z počtu nápadu majetkové trestné činnosti více než jednu čtvrtinu (25,2 %), 
krádeže prosté více než jednu polovinu (55,6 %). K mírnému nárůstu došlo u krádeží jízdních 
kol na 5 258 (+152, +2,98 %).  Klesl počet registrovaných skutků krádeží vloupáním, a to na 
20 661  
(-1 500, -6,8 %). U vloupání do rodinných domů byl zaznamenán pokles na 2 199 (-549, -20 
%), do bytů na 1 861, (-283, -13,2 %), do chat soukromých subjektů na 1 452 (-181, -11,1 %) a 
do ostatních objektů na 12 064 (-216, -1,8 %). Stejně tak se snížil počet registrovaných skutků 
krádeží prostých na 45 638 (-14 212, -23,7 %). K poklesu došlo zejména u krádeží kapesních 
na 4 900 (-5 103, -51 %), dále pak u krádeží věcí z automobilů na 9 695 (-2 167, -18,3 %) či 
dvoustopých motorových vozidel na 2 526 (-507, -16,7 %). 

Násilná trestná činnost činí z celkové kriminality 7,4 %. V roce 2020 bylo registrováno 12 247 
skutků (pokles o 1 359, -10 %), objasněnost 66,6 %. Došlo ke spáchání celkem 130 (-13, -9,1 
%) vražd. Objasněno bylo 120 (-8, -6,3 %) vražd, celkem, včetně dodatečně objasněných, 123 
(-11) vražd. Na úseku loupeží došlo ke snížení nápadu, bylo spácháno 1 240 (-187, -13,1 %) 

                                                       
2 Počet skutků spáchaných dětmi není součtem počtu skutků spáchaných nezletilými a mladistvými, skutek 
mohl být spáchán více dětmi různého věku.   
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loupeží. Počet loupeží spáchaných na finančních ústavech a jejich pobočkách činil 8 (-4, -33,3 
%) skutků. Zaznamenány byly případy loupeží spáchaných na osobách přímo v jejich obydlí. 
Motivace pachatelů vražd vykazuje stále obdobné rozložení jako v předchozích letech, 
nejvíce bylo spácháno z osobních vztahů, nejčastější zbraní je kuchyňský nůž, častým 
podtextem je nesoulad v partnerských nebo rodinných vztazích. Velký počet vražd se 
působení vyznačuje brutálním způsobem spáchání. Oběti vražd byly tvořeny ze dvou třetin 
muži a z jedné třetiny ženami. Z hlediska pachatelů je registrován pokles podílu cizinců o 16,8 
% a dětí (nezletilí, mladiství) o 0,8 %. Je patrný mírný nárůst podílu opakovaně trestaných 
osob na násilné trestné činnosti (+2,5 %). Spadá sem také problematika požárů a výbuchů, 
pokud dojde ke škodě převyšující 10 mil. Kč. V roce 2020 bylo šetřeno 33 (+4) těchto případů, 
nejvíce se vyskytovaly požáry skladovacích hal – 11 případů (+6) a požáry výrobních objektů – 
13 (-1). Jako příčina byla technická závada zjištěna u 10 (-1) případů, nedbalost při práci u 3 
(0) případů, úmyslné zapálení se potvrdilo v 1 (-4) případě. Počet mrtvých osob při všech 
požárech se zvýšil na 136 (+17). 

Mravnostní trestná činnost v roce 2020 poklesla na 2 605 (-128, -4,7 %), objasněnost se 
snížila na 58,7 % (-9,1 %). Nejčastějšími trestnými činy byly ostatní mravnostní trestné činy 
(647, -81, -11,1 %), znásilnění (639, -44, -6,4 %) a pohlavní zneužívání ostatní (624, -48, -7,1 
%). K největšímu početnímu nárůstu došlo u klasifikace ostatní pohlavní úchylky (§ 358 
trestního zákoníku), a sice 309, +137, +13,6 %. Páchání mravnostní trestné činnosti za 
využívání moderních informačních technologií je stále aktuální a bude převládat i v dalších 
letech. 

V oblasti hospodářské kriminality je registrován pokles na 18 528 (-6 061, -24,6 %) trestných 
činů a objasněnost 43,5 % (-4,9 %). Celková způsobená škoda v oblasti hospodářské trestné 
činnosti činila 15,83 (-1,47) mld. Kč. Největší podíl připadá na trestné činy zkrácení daně se 
škodou 5,25 mld. Kč a podílem 33,2 % na celé hospodářské trestné činnosti, podvod se 3,39 
mld. Kč a podílem 21,44 % na celé hospodářské trestné činnosti a zpronevěra se škodou 2,05 
mld. Kč s podílem 12,9 % na celé hospodářské trestné činnosti. Dominantní postavení 
zaujímají trestné činy neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (5 
662,  
-1 778, -23,9 %), trestné činy úvěrový podvod (2 643, -761, -22,4 %), podvod na právnických 
osobách (2 032, -591, -22,5 %), poškození a zneužití záznamu na nosiči informací (1 287, 
+195, +17,9 %) a zpronevěry na právnických osobách (947, -470, -33,2 %). 

V oblasti primární drogové kriminality byl v roce 2020 evidován pokles na 4 232 
registrovaných skutků (-643, -13,2 %), na celkové kriminalitě tvoří 2,5 %. Podíl cizinců 
páchajících drogovou trestnou činnost se i nadále pohybuje okolo 10 % všech pachatelů 
registrované trestné činnosti v ČR. Cizí státní příslušníci zpravidla ovládají obchod 
v nejzávažnějších formách, čeští občané se převážně zapojují do distribučních i produkčních 
úrovní a často jsou také najímáni jako kurýři pro převoz drog. Nejvyšší podíl trestných činů 
v roce 2020 představovala drogová kriminalita spojená s metamfetaminem a konopnými 
látkami, kdy je stále patrná trvalá orientace vymáhání práva na snižování nabídky nelegálních 
drog v ČR, zejména v úrovni výroby, distribuce dovozu a vývozu nelegálních drog. Obchod 
s omamnými a psychotropními látkami se více stáhl z veřejného prostoru do ústraní nebo do 
kyberprostoru. Pokračovaly trendy roku 2019 související zejména s přesunem části 
velkoobjemové produkce metamfetaminu za hranice ČR, zapojením etnicky podmíněných 
zločineckých uskupení, organizováním mezinárodní přepravy, obchodu s léčivy, 
obchodováním v kyberprostoru a s tím spojené zvyšování dostupnosti drog. 
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Kybernetická kriminalita, tedy trestná činnost spáchaná prostřednictvím internetu i jiných 
sítí, zaznamenala v roce 2020 pokles na 8 073 skutků (-344, -4,1 %). Nejčastěji byly tímto 
způsobem spáchány podvody mezi soukromými osobami (3 368, -45, -1,3 %), poškození a 
zneužití záznamu na nosiči informací (1 160, +230, +24,7 %), úvěrové podvody (709, -112, -
13,6 %) a nezanedbatelnou měrou též ostatní mravnostní trestné činy (524, -87, -14,2 %). Do 
srpna 2020 je evidován nárůst trestné činnosti, pokles se projevil zejména v posledním 
čtvrtletí roku 2020 a je zřejmě odůvodněn změnou výše škody z 5 na 10 tisíc Kč při určování, 
kdy je spáchán přestupek a kdy se již jedná o trestný čin. V případě kybernetických útoků na 
počítačové systémy pachatelé mimo jiné zaměřili svou pozornost do oblasti zdravotnictví, 
kde bylo provedeno několik kybernetických útoků na nemocniční zařízení. V budoucnu je 
také stále možné předpokládat zvýšený zájem o průnik zájmových entit ze zahraničí do 
systémů kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů. Je 
zadokumentováno, že například výrazně vzrostl počet registrací domén, spojených s názvem 
„COVID“ či např. „Koronavirus“, kdy lze předpokládat, že budoucí uživatelé těchto domén je 
mohou využit k šíření různých informací o problematice viru SARS-CoV-2 a mohou být 
využívány vlivovými skupiny k šíření zpráv, které budou negativně ovlivňovat širší skupinu 
obyvatelstva. Dále nelze vyloučit i využití uvedených domén k prodeji ochranných pomůcek 
určených k preventivní ochraně vůči viru s označením covid-19 a to včetně nabídky 
očkovacích látek, kde nelze vyloučit podvodné podvržení účinné látky v nabízeném produktu.  
Dále již lze detekovat v prostoru tzv. temného webu, tedy darkwebu, nabídky k prodeji 
očkovacích látek, kdy nelze žádnou běžnou metodou prověřit, zda jde o podvodné jednání 
neznámého subjektu, nebo zda jde o pravou vakcínu, která má certifikaci od státních autorit. 
Také jsou zvýšeným způsobem často využívány anonymizační nástroje při nátlaku na 
představitele státu, kteří mají v rámci nouzového stavu na starosti na vládní či ministerské 
úrovni řešení krizové situace v České republice. 

Na úseku dopravní nehodovosti byl v roce 2020 zaznamenán pokles počtu dopravních 
nehod o 11,9 % (94 794, -12 778). Usmrceno bylo při dopravních nehodách 460 osob, což činí 
pokles o 15,9 %. K poklesu došlo také u těžce zraněných osob o 14,4 % (1 807, -303) a lehce 
zraněných osob o 12,8 % (20 880, -3 055). Počet osob usmrcených a těžce zraněných při 
dopravních nehodách na pozemních komunikacích byl za rok 2020 nejnižší od roku 1961 
(začátek statistického sledování nehodovosti). 

V ČR stále platí první stupeň ohrožení terorismem (od útoku na bruselském letišti Zaventem 
v březnu 2016). Z hlediska prověřování a vyšetřování trestné činnosti zůstává obecně 
problematickou výzva k účasti osob z ČR v konfliktních oblastech a jejich aktivní zapojení do 
bojových operací v rámci ozbrojených skupin jednotlivých stran ozbrojených konfliktů 
(region Blízkého Východu, oblast východní Ukrajiny). Po novelizaci trestního zákoníku v roce 
2018 a zavedení pojmů teroristická skupina, teroristický trestný čin a nových kvalifikovaných 
skutkových podstat dochází k nárůstu počtu stíhání zejména v souvislosti s trestnými činy 
podpora a propagace terorismu (§ 312e) a vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 
312f). V průběhu roku 2020 bylo zaznamenáno několik případů v souvislosti s mobilními 
aplikacemi a komunikačními platformami.  V oblasti teroristických trestných činů se v roce 
2020 nepatrně snížil počet vedených trestních řízení na 66 (-8) řízení. Podstatně však stoupl 
počet trestních věcí, které se nacházejí ve stadiu řízení před soudem (z 6 na 25), jakož i 
pravomocně odsouzených obviněných (z 2 na 18) a zároveň významněji klesl počet věcí 
nacházejících se ve fázi prověřování (ze 43 na 15). Vzrostl počet verbálních trestných činů 
spočívajících ve vyhrožování teroristickým trestným činem podle § 312f trestního zákoníku. 
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Od počátku roku 2017 se MV intenzivně zabývá problematikou bezpečnostních aspektů 
zaměstnávání cizinců, a to zejména v souvislosti s bezpečnostní situací v průmyslových 
zónách v Královéhradeckém, Plzeňském a Středočeském kraji, kde se objevil zvýšený výskyt 
protiprávní činnosti, zejména přestupků ze strany cizinců (proti veřejnému pořádku, 
občanskému soužití, majetku), konflikty ve vzájemném soužití s místními obyvateli, 
přestupky v oblasti dopravy, prostituce, drogy. V těchto lokalitách byla v letech 2017–2020 
realizována celá řada opatření, což přispělo k významnému zlepšení bezpečnosti a veřejného 
pořádku v těchto krajích.  

Extremistickou a xenofobní scénu výrazně ovlivnila koronavirová pandemie. Velmi silně v ní 
rezonovaly kritika vládních opatření a různé dezinformace a konspirační teorie. Internet se 
stal místem pro šíření nenávistných projevů. Primárně bylo útočeno na muslimy, imigranty 
a Romy. Nadále bylo možné vysledovat agresivní obsahy namířené proti politickým 
protivníkům pro jejich názory či proti zástupcům lidskoprávních organizací. Spektrum osob, 
které se stávají terčem výhrůžek, se stále rozšiřuje. V roce 2020 bylo Policií ČR zjištěno 134 
trestných činů s nenávistným podtextem. V meziročním srovnání došlo k poklesu zjištěných 
nenávistných činů o 36.  Objasněno bylo 45,5 % tj. 61. Za rok 2020 bylo evidováno celkem 92 
stíhaných osob u skutků s nenávistným podtextem.  
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3. Vyhodnocení plnění úkolů Akčního plánu prevence 
kriminality na léta 2016 až 2020 

I. Systém prevence kriminality v České republice 
Strategický cíl 1: Česká republika rozvíjí vybudovaný systém prevence kriminality, 
posiluje spolupráci, kompetence a kapacity relevantních partnerů, rozšiřuje prostor 
pro působení dobrovolníků při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku, přičemž 
se opírá rovněž o mezinárodní spolupráci a vědecké poznatky. 

 

Úkol č. 1: Posilovat spolupráci subjektů v oblasti prevence kriminality na úrovni 
Republikového výboru pro prevenci kriminality 

Gesce, spolugesce MV; členové RVPPK (MF, MO, MPSV, MŠMT, MZd) 

Harmonogram 4/2016–12/2016 

Celkové plnění úkolu Splněno v 2016 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V reakci na plnění úkolů Republikového výboru vyplývajících ze Strategie 
prevence kriminality a z Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 
2020 a z důvodu organizačních změn na MV, byl zpracován nový Statut 
a Jednací řád Republikového výboru, který byl schválen dne 16. listopadu 
2016 usnesením vlády ČR č. 1007. V rámci rozšíření zastoupení v 
Republikovém výboru byly rozeslány žádosti ministra vnitra o jmenování 
nových členů. Osloveni byli policejní prezident PP ČR, ministr pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu ÚV ČR (kvůli zapojení Agentury pro 
sociální začleňování), předsedkyně Asociace krajů a předseda Svazu měst 
a obcí ČR. Od 1. ledna 2017 bylo jmenováno do Republikového výboru 6 
nových členů, kteří se aktivně zapojili do jeho činnosti. 

Naplňování cílů úkolu Rozšířením zastoupení na Republikovém výboru o nové členy dochází ke 
zkvalitnění spolupráce a koordinační činnosti Republikového výboru při 
vytváření koncepcí preventivních orgánů na úrovni vyšších územně 
správních celků i ke zlepšení koordinace a spolupráce v oblasti sociálního 
začleňování. To se projevilo již při prvních jednáních RVPPK v roce 2017 
a při přípravě materiálů koordinovaných v rámci RVPPK. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

• Aktualizovaný Statut a Jednací řád RVPPK s účinností od 1. 1. 2017. 
• Zvýšení počtu členů RVPPK o 6 nových členů (1 AK ČR, 1 SMO, 1 ASZ, 

1 MV, 2 PČR). 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Užší spolupráce a koordinace mezi jednotlivými členy RVPPK, získání nových 
kontaktů a informací.  

 

Úkol č. 2: Aktualizovat dokumenty a priority pro prevenci kriminality v rezortu Ministerstva 
obrany, upravit koordinaci a spolupráci s dalšími rezorty a subjekty 

Gesce, spolugesce MO; MV, MS 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno  
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Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Ministr obrany schválil 3. 1. 2020 Koncepci primární prevence rizikového 
chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období let 2020–2027 
(dále jen „Koncepce 2020–2027“). V návaznosti na ni schválil státní 
tajemník v MO dne 6. 3. 2020 Akční plán na období 2020–2021 k realizaci 
Koncepce 2020–2027. 
Sekce státního tajemníka MO zabezpečila k realizaci úkolů prevence 
rizikového chování 2 novely vnitřního předpisu Rozkazu ministra obrany 
č. 56/2015 Věstníku MO, Primární prevence rizikového chování personálu 
rezortu Ministerstva obrany. 
Vojenská policie (VP) spolupracovala v oblasti prevence kriminality s Policií 
ČR, Celní správou ČR, Vězeňskou službou ČR, Národní protidrogovou 
centrálou, Generální inspekcí bezpečnostních sborů, orgány veřejné správy, 
jednotlivými samosprávnými celky a dalšími mimorezortními institucemi.  
V oblasti vzdělávání VP spolupracovala s Policejní akademií ČR v souvislosti 
se vzájemným poskytováním lektorů při přednáškové činnosti. V rámci 
výměny zkušeností v oblasti prevence kriminality VP spolupracovala s VP 
Ukrajiny. 
Rezortní komise pro prevenci (RK), která je kolektivním, poradním, 
koordinačním a iniciujícím orgánem ministra obrany k řešení otázek 
prevence rizikového chování (P-RCH) v rezortu MO, stanovila priority 
v oblasti P-RCH.  
Sekce státního tajemníka MO zabezpečila zastupování MO v Republikovém 
výboru pro prevenci kriminality, aktualizovala úkoly prevence kriminality 
vyplývající pro MO z  mezirezortního zastoupení a zabezpečila zpracování 
požadovaných vyhodnocení pro Ministerstvo vnitra. 
Agentura personalistiky AČR (AP AČR) zveřejňovala na intranetových 
stránkách Prevence rizikového chování aktuální informace a dokumenty 
k prevenci kriminality, zabezpečovala aktualizaci dokumentů potřebných 
k zabezpečení realizace rezortního Programu sociální prevence a prevence 
kriminality. 

Naplňování cílů úkolu Schválením Koncepce 2020–2027 a Akčního plánu na období 2020–2021 
k realizaci Koncepce 2020–2027 byly vytvořeny předpoklady 
k systémovému zabezpečení rezortní P-RCH v rezortu MO. 
RK zabezpečila přijímáním usnesení jednotný postup organizačních celků 
rezortu MO při realizaci úkolů stanovených v oblasti prevence kriminality. 
RK projednala analýzy výskytu rizikového chování personálu rezortu MO 
realizovaných vzdělávacích aktivit, které zpracovala AP AČR. Jednotlivé 
analýzy byly zveřejněny na intranetových stránkách Prevence rizikového 
chování.   
Mezi vzdělávací témata pro personál rezortu MO v roce 2021 byla na 
základě výskytu rizikového chování doporučena témata Látkové a nelátkové 
závislosti, Problémové užívání psychoaktivních léčivých přípravků, rizikové 
chování v dopravě a Základy chování v kybernetickém prostoru. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

AP AČR zpracovala analýzy výskytu rizikového chování personálu rezortu 
MO a realizovaných vzdělávacích aktivit. Předložila je k projednání RK 
a zveřejnila je na intranetových stránkách Prevence rizikového chování. VP 
zpracovala zprávu o situaci v oblasti bezpečnosti a pořádku v rezortu 
Ministerstva obrany za rok 2020. Průběžně byl doplňován fond odborné 
literatury k P-RCH. 
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Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Zabezpečení koordinace jednotného postupu všech subjektů realizujících 
úkoly prevence kriminality směrem k  personálu rezortu MO.  
Seznamování realizátorů úkolů P-RCH s aktuálním stavem výskytu 
rizikového chování personálu, s požadavky a úkoly ke zvýšení efektivity 
v oblasti prevence kriminality.  
Zvýšení odpovědnosti vedoucích organizačních celků rezortu MO 
k vlastnímu personálu při zabezpečování úkolů prevence kriminality. 

 

Úkol č. 3: Vyčleňovat rozpočtové prostředky a realizovat rezortní projekty prevence 
kriminality v rezortu Ministerstva obrany 

Gesce, spolugesce MO 

Harmonogram 1/2016–12/2020 (každoroční vyčleňování) 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V rozpočtu rezortu MO byly na rok 2020 vyčleněny rozpočtové prostředky 
k zabezpečení realizace Programu sociální prevence a prevence kriminality.  
Prostředky byly rozepsány na jednotlivé organizační celky rezortu MO.  
AP AČR provedla aktualizaci dokumentů potřebných k realizaci Programu 
sociální prevence a prevence kriminality a zveřejnila je na intranetových 
stránkách Prevence rizikového chování. 
V rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality bylo realizováno 
54 projektů prevence kriminality zaměřených na cílové skupiny personálu 
rezortu MO s vyšší mírou rizikového chování. Čerpání rozpočtových 
prostředků vyčleněných na realizaci těchto projektů bylo průběžně 
sledováno gestory prevence a AP AČR.  
AP AČR zpracovala analýzu využití rozpočtových prostředků vyčleněných na 
realizaci projektů prevence kriminality v roce 2019 a 2020 a v květnu 2020 
projednala RK návrhy na podporu projektů prevence kriminality pro rok 
2021. 
Rozpočtové prostředky k zabezpečení realizace Programu sociální prevence 
a prevence kriminality v roce 2021 budou rozepsány na jednotlivé 
organizační celky rezortu MO. 

Naplňování cílů úkolu Na realizaci 54 projektů prevence kriminality zaměřených na cílové skupiny 
personálu rezortu MO s vyšší mírou RCH bylo v rozpočtu MO vyčleněno 
celkem 6 526 326 Kč. Prostředky byly čerpány na realizaci centrálně 
zabezpečovaného Projektu vzdělávání v oblasti kriminality na rok 2020, na 
nákup majetku a služeb souvisejících se zabezpečením jednotlivých 
preventivních aktivit, odborných přednášek, seminářů a školení, na 
příspěvky a náhrady k zabezpečení sportovních a kulturních činností, na 
nákup odborných knih, učebních pomůcek, sportovního a tělovýchovného 
nářadí k zabezpečení volnočasových aktivit personálu s vyšší mírou 
rizikového chování apod.  
Koordinaci realizace projektů prevence kriminality zabezpečovali u svých 
podřízených organizačních celků stanovení gestoři prevence. Vlastní 
realizaci projektů prevence kriminality zabezpečovali a garantovali vedoucí 
organizačních celků. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Rozpočtové prostředky určené na realizaci Programu sociální prevence 
a prevence kriminality má rezort MO naplánované ve střednědobém 
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horizontu. Výše finančních prostředků vynaložených na realizaci projektů 
prevence kriminality činila v roce 2020 celkem 6 526 326 Kč. Projekty 
prevence kriminality byly zaměřeny na cílové skupiny personálu s vyšší 
mírou rizikového chování. 
RK projednala analýzu rozpočtových prostředků vynaložených na realizaci 
projektů prevence kriminality v roce 2019. V květnu 2020 projednala RK 
návrh na podporu projektů prevence kriminality v roce 2021. Na prvním 
zasedání RK v roce 2021 bude projednána analýza čerpání rozpočtových 
prostředků vyčleněných na realizaci projektů prevence kriminality v roce 
2020. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Zabezpečení koordinace jednotného postupu všech subjektů prevence při 
realizaci projektů prevence kriminality. Orientace personálu s vyšší mírou 
rizikového chování ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního 
sociálního chování, psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových 
situací. Volba a realizace jednotlivých aktivit na základě provedené zájmové 
orientace stanovených skupin personálu s vyšší mírou rizikového chování. 
Ovlivnění kvality života personálu rezortu MO prostřednictvím 
realizovaných projektů. 

 

Úkol č. 4: Realizovat dotační programy Ministerstva zdravotnictví zaměřené na prevenci 
rizikového chování a prevenci kriminality 

Gesce, spolugesce: MZd 

Harmonogram: 1/2016–12/2020 – každoroční vyhlašování 

Celkové plnění úkolu Splněno částečně  

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Prevence kriminality se stala v roce 2020 jednou z priorit programu 
Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče. Vyhlášena 
byla aktivita: 
• Připravit a uskutečnit vzdělávací kurzy pro lékaře a další pracovníky ve 

zdravotnictví se zaměřením na dovednost identifikovat oběť násilí 
• Prevence dětských úrazů se zaměřením na úmyslné poškození svého 

zdraví 
Bohužel žádný projekt nebyl v rámci těchto aktivit realizován. 

Naplňování cílů úkolu Bohužel, žádný projekt v rámci těchto aktivit nebyl realizován. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

• Existuje priorita v dotačním programu MZ týkající se prevence 
kriminality. 

• Aktivity byly zaměřeny na prevenci úmyslného sebepoškozování 
a rozvíjení dovedností zdravotníků identifikovat oběti násilí. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Žádný projekt nebyl v rámci těchto aktivit v roce 2020 realizován. 

 

Úkol č. 5: Prohlubovat vzdělání v oblasti prevence kriminality, boje proti extremismu 
a terorismu, ochrany lidských práv a aktuálních kriminálně rizikových jevů v rezortu 
Ministerstva obrany 

Gesce, spolugesce MO; MV, MS, PA ČR 
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Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

AP AČR zabezpečila centrálním způsobem Projekt vzdělávání v oblasti 
prevence kriminality na rok 2020 nákupem odborné literatury k aktualizaci 
Informačních pramenů AP AČR, které slouží jako rezortní odborná knihovna 
specializovaná na oblast P-RCH. Další plánované aktivity, kterými byly např. 
nákup služeb externích lektorů na odborné přípravy P-RCH nebo účastnické 
poplatky na mezinárodní konferenci primární prevence rizikového chování, 
nebyly z důvodu mimořádných proti epidemiologických opatření covid-19 
realizovány.  
V oblasti vzdělávání bylo v roce 2020 provedeno celkem 95 vzdělávacích 
aktivit zaměřených na prevenci kriminality. V případě 62 přednášek využily 
k jejich realizaci jednotlivé organizační celky rezortu MO rezortní odborníky 
ze své působnosti. Na provedení 33 vzdělávacích aktivit s aktuální 
problematikou prevence kriminality včetně témat doporučených RK 
(Rizikové chování v dopravě, Kázeňské přestupky a jejich řešení) se podíleli 
odborníci služeb rezortu MO – humanitní, duchovní, psychologické, 
zdravotní, ekonomické, právní, lektoři P-RCH, příslušníci VP, pedagogičtí 
pracovníci vojenských škol a vrchní praporčíci. 17 přednášek na téma 
Rizikové chování v dopravě zabezpečili vojenští policisté. Ve vlastní gesci VP 
provedla dalších 105 přednášek zaměřených na rozbor dopravní 
nehodovosti v rezortu MO a chování řidičů u dopravní nehody. 
Vzdělávací aktivity byly realizovány v  souladu s požadavky jednotlivých 
organizačních celků rezortu MO a byly koordinovány AP AČR jako odborně 
a metodicky řídícím subjektem P-RCH. AP AČR prezentovala RK analýzu 
vzdělávání realizovaného v oblasti P-RCH v roce 2019.  
Přehled centrálně zabezpečovaných vzdělávacích aktivit byl zveřejněn 
a průběžně aktualizován na intranetových stránkách Prevence rizikového 
chování. Na těchto stránkách byly zveřejňovány i prezentace z jednotlivých 
realizovaných aktivit s možností jejich dalšího využití v rámci rezortu MO. 
Z důvodu mimořádných proti epidemiologických opatření covid-19 nebyly 
prezenčně realizovány plánované odborné přípravy výkonných orgánů  
prevence, soustředěné odborné přípravy lektorů prevence,  celorezortní 
seminář s problematikou prevence kriminality, seminář pro nově příchozí 
zaměstnance s tematikou P-RCH ani účast lektorů prevence na Mezinárodní 
konferenci primární prevence rizikového chování. Prezentace a informace 
k nerealizovaným výše uvedeným aktivitám byly vždy zveřejněny na 
intranetových stránkách Prevence rizikového chování. 

Naplňování cílů úkolu Realizace vzdělávacích aktivit přispěla k posilování právního vědomí 
personálu rezortu MO. Průběžně byly posilovány kompetence personálu 
rezortu MO, který se podílí na realizaci úkolů v oblasti P-RCH. Zapojení 
odborných služeb rezortu MO přispělo ke kvalitě vzdělávacího procesu 
personálu rezortu MO. 
Informace z oblasti prevence kriminality a kriminálně rizikových jevů 
zveřejňované na intranetových stránkách Prevence rizikového chování 
přispěly ke zvýšení informovanosti personálu rezortu MO a  realizátorů 
jednotlivých úkolů P-RCH. 
AP AČR zpracovala analýzy vzdělávání v P-RCH realizovaného v roce 2019 
a 2020. RK zařadila do priorit P-RCH pro rok 2021 např. realizaci 
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vzdělávacích témat Závislostní chování spojené s nadužíváním moderních 
technologií, Rizikové chování v dopravě, Kázeňské přestupky a jejich řešení. 
Schválena byla realizace celorezortního semináře na téma Prevence 
rizikového chování v dopravě a aktuálních kriminálně rizikových jevů 
v rezortu MO. 
Součástí priorit na rok 2021 je také dokončení projektu e-learningového 
vzdělávání v oblasti P-RCH a jeho zavedení do praxe. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Prohlubování odborných kompetencí subjektů P-RCH i veškerého personálu 
rezortu MO bylo z důvodu mimořádných protiepidemiologických opatření 
covid-19 realizováno formou samostudia dokumentů a prezentací 
zveřejňovaných na intranetových stránkách Prevence rizikového chování. 
Ke zjištění kvality provedených vzdělávacích aktivit v oblasti P-RCH byla 
provedena zpětná vazba cestou elektronicky podávaných hlášení 
organizačních celků rezortu MO na AP AČR.  
RK projednala analýzy vzdělávání v oblasti P-RCH realizovaného v rezortu 
MO v roce 2019 a 2020. Schválila Projekt vzdělávání v oblasti prevence 
kriminality na rok 2021 zpracovaný AP AČR. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Zvýšení odborných kompetencí výkonných orgánů pro prevenci a lektorů 
prevence. Průběžné informování personálu rezortu MO o aktuálních 
otázkách prevence kriminality a kriminálně rizikových jevů. Zabezpečení 
informační podpory veškerého personálu rezortu MO v oblasti prevence 
kriminality prostřednictvím rezortních intranetových stránek Prevence 
rizikového chování. 

 

Úkol č. 6: Změnit výukový program Specializačního kurzu pro tiskové mluvčí a pracovníky 
prevence. Vyprofilovat vzdělávací modul v oblasti prevence kriminality i pro další policisty 
na všech úrovních 

Gesce, spolugesce MV (PČR) 

Harmonogram 9/2016–12/2017 

Celkové plnění úkolu Splněno v 2017 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Příslušný vzdělávací program byl schválen a zaregistrován na OBVV MV. 

Naplňování cílů úkolu Vzdělávací program byl již jedenkrát realizován a v roce 2018 bude 
realizován dvakrát. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Nová podoba vzdělávacího programu, spolupráce s OTP PP nastavena. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Získání požadované kvalifikace. 

 

Úkol č. 7: Přijmout Koncepci pracovišť tisku a prevence Policie ČR 

Gesce, spolugesce MV (PČR) 

Harmonogram 9/2016–12/2019 

Celkové plnění úkolu Splněno jinak 
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Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Interní dokument (původně koncepce, nyní metodické doporučení) vznikl 
v roce 2017, proběhl připomínkovým řízením a schvalovací proces u vedení 
PP ČR nebyl dokončen. Dokument byl termínově odložen. Aktuálně je 
finalizována forma metodického doporučení, která popisuje 3 prioritní 
oblasti (digitální bezpečnost, bezpečnost v silničním provozu a vybudování 
systému primární protidrogové prevence).  Metodiky pro 3 prioritní 
problematiky byly jednotlivým KŘP poskytnuty v lednu 2020. 

Naplňování cílů úkolu Posilování úlohy prevence, oddělení či vyčlenění pracovníků výhradně na 
prevenci (od 1. 6. 2019 dochází k oddělování činnosti, byl podán návrh na 
změnu katalogu činností a vytvoření pozici preventisty). Dne 21. 12. 2020 
vláda projednala a schválila změnu nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým 
se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, s účinností novely od 
1. 1. 2021. Tato změna zakotvila funkci policejního preventisty v katalogu 
činností a vymezila výkon jeho práce. V souvislosti s touto změnou může 
v podmínkách policie nastat očekávaná a připravovaná profesionalizace 
pracovníků prevence. 
Na tyto změny také navazuje transformace vzdělávání. Ve spolupráci 
s Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy je připravován 
specializační kurz pro policejní preventisty. Kurz bude zaměřen zejména na 
profesionální osvětu a předávání preventivních doporučení široké 
veřejnosti, dále na právní aspekty ochrany osobních údajů v souvislosti 
s pořizováním audiovizuálních záznamů při preventivní činnosti, nákupy 
materiálu a služeb pro preventivní činnost, tvorbu preventivních projektů 
a zajišťování finančních prostředků k jejich realizaci. 
• Posilování financování prevence z interních zdrojů, od ledna 2020 

navýšena interní položka na prevenci kriminality na 0,2 % z provozních 
výdajů pro každé KŘP a PP ČR. Totéž bylo vyčleněno i pro rok 2021. 

• Vymezení jasné úlohy preventisty, oprostit se od kumulování funkcí 
tiskového mluvčího, preventisty a zodpovídání dotazů podle zákona 
č.  106/1999 Sb. Vyřešeno návrhem na změnu katalogu činností. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Metodické doporučení vyhotoveno, nahrazuje i koncepci pro pracoviště 
prevence PČR. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Posilování pozice prevence kriminality v činnosti práce Policie ČR, nastolení 
preventivní politiky napříč službami Policie ČR. 

 

Úkol č. 8: Podporovat zapojení dobrovolníků do prevence kriminality a zajišťování 
bezpečnosti a veřejného pořádku v obcích v rámci dotačního programu MV „Bezpečnostní 
dobrovolník“ 

Gesce, spolugesce MV; obce 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Od roku 2018 již není Bezpečnostní dobrovolník vyhlašován jako 
samostatný dotační program, ale je jako specifický projekt podporován 
v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni. 

Naplňování cílů úkolu Realizací dotačního programu ze strany MV a jednotlivých projektů ze 
strany obcí jsou naplňovány cíle stanovené Akčním plánem. 

Plnění stanovených MV obdrželo v roce 2020 žádost z města Stříbro (podpořeno ve výši 82 500 
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indikátorů Kč) a obce Dolní Podluží (podpořeno ve výši 73 120 Kč). 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Dotační program umožňuje obcím za finančního přispění MV realizovat 
projekty, které aktivně zapojují občany obcí do místních záležitostí 
bezpečnosti a veřejného pořádku, pomáhají ke zlepšení situace v této 
oblasti v obcích, ke zvýšení pocitu bezpečí a posilují důvěru občanů 
v orgány obce a bezpečnostní složky. 

 

Úkol č. 9: Vytvořit typový program zapojení dobrovolníků do poskytování postpenitenciární 
péče a prevence recidivy pachatelů trestné a přestupkové činnosti 

Gesce, spolugesce MV; MS (vč. PMS), MPSV, nevládní neziskové organizace 

Harmonogram 1/2017–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno částečně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V roce 2018 založena pracovní skupina pod vedením OPK MVČR, složená ze 
zástupců státní a veřejné správy, NNO a expertů.   
Průběžně se konzultuje tvorba metodiky realizace typového programu se 
členy pracovní skupiny. Metodika se bude opírat o zahraniční analýzu, která 
byla publikována v roce 2018 a o dobrou praxi organizací, jejichž členové 
jsou zapojeni do pracovní skupiny. V roce 2020 se pracovní skupina kvůli 
pandemii nemoci covid-19 nesešla.  
Plnění úkolu muselo být odloženo z důvodu jiných priorit – realizace 
projektu „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“ (reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724), který je zásadní pro tvorbu budoucí 
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR a v jehož rámci jsou v krajích zřízena 
Regionální dobrovolnická centra. Dále se Ministerstvo vnitra intenzivně 
v průběhu roku 2020 zabývalo dopady pandemie nemoci covid-19 na 
dobrovolnictví a tvorbou stanovisek a odpovědí k této problematice. 

Naplňování cílů úkolu Plněno částečně, úkol trvá a bude s ním počítáno v rámci nové Strategie 
prevence kriminality v ČR na léta 2021–2026. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Zatím není vytvořena typová metodika pro typový program. Úkol trvá do 
dalšího období. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Zatím nelze hodnotit. Úkol trvá do dalšího období. 

 

Úkol č. 10: Zajišťovat činnost Poradního sboru ministra vnitra pro situační prevenci 
kriminality a využívat schopnosti a možnosti jeho členů při přípravě a tvorbě výstupů 
v oblasti situační prevence kriminality 

Gesce, spolugesce MV; zástupci subjektů zapojených do činnosti Poradního sboru 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V roce 2020 proběhlo dne 16. 1. již 21. zasedání Poradního sboru. 
Vzhledem k situaci v roce 2020, kdy i ČR postihla pandemie covid-19, se 
neuskutečnilo další připravované jednání Poradního sboru v listopadu 2020 
a i většina připravovaných seminářů, konferencí či vzdělávacích kontaktních 
aktivit na úrovni obcí či krajů k problematice kamerových systémů, 
forenzního identifikačního značení, mechanických zábranných prostředků, 
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elektronického zabezpečení, bezpečného bydlení atd. 
V roce 2018 se začal realizovat nový celorepublikový preventivní projekt 
„Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“; v roce 2019 
projekt pokračoval svou další etapou č. II. Aktivity byly rozšířeny o oblast 
mechatroniky a trezorů včetně doplnění a úpravy mobilní aplikace a v roce 
2020 byly podniknuty přípravné práce na dalším rozšíření mobilní aplikace 
o etapu III. elektronického zabezpečení. Vzhledem k situaci covid-19 se 
v roce 2020 nepodařilo III. etapu plně dokončit (předpokládá se dokončení 
v průběhu prvního pololetí roku 2021). 
Ve spolupráci s jednotlivými subjekty Poradního sboru a s Asociací 
bezpečná škola a s ÚNMZ pokračovala úspěšná aplikace do bezpečnostní 
praxe nové normy ČSN 73 4400 k zabezpečení škol a školských zařízení.  
I přes přísná hygienická a protiepidemická opatření se podařilo v létě 
uspořádat kampaň k zabezpečení majetku – v rámci Evropského dne proti 
vloupání (17. 6.) a v rámci největšího stavebního veletrhu v ČR FOR ARCH 
(září 2020). Bylo tak možné bezprostředně občanům předávat informace 
k zabezpečení majetku a prevenci proti vloupání (domů, bytů, sklepů, chat 
atd.). 
Realizace veletržních aktivit resortu MV ve spolupráci se subjekty 
Poradního sboru, účast na 1 mezinárodním bezpečnostním veletrhu v ČR. 

Naplňování cílů úkolu V rámci aktivit Poradního sboru probíhala i v roce 2020 velmi aktivní 
a úspěšná spolupráce mezi zástupci veřejného i soukromého sektoru, což je 
základním cílem existence a činnosti Poradního sboru. 
Poradenství a informační aktivity byly v nepříznivém období realizovány 
zejména na internetových platformách. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Uskutečnilo se jedno zasedání poradního sboru. 
Nový katalog doporučených certifikovaných výrobků v rámci projektu 
Bezpečná země (zpracován Cechem mechanických a zámkových systémů). 
Další pokračování celorepublikového preventivního projektu – Zabezpečte 
se, chraňte majetek sobě i svým sousedům III. etapa. 
Aplikace nové Metodiky k normě ČSN 73 4400 – Prevence kriminality – 
řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. 
Účast MV na 1 veletrhu a realizace 5 vzdělávacích akcí. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Cílovým skupinám se dostalo odborné pomoci a poradenství k legálním 
možnostem ochrany majetku a osob. 

 

Úkol č. 11: Realizovat dotační Program prevence kriminality na místní úrovni na podporu 
preventivních aktivit a projektů obcí a krajů 

Gesce, spolugesce MV; členové RVPPK, obce, kraje 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně (za rok 2020 splněno) 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České 
republice na léta 2016 až 2020“ (dále jen „Strategie“; usnesení vlády 
č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra byl dne 10. prosince 2019 
vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 (dále 
jen „Program PK“). 
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Podmínky pro podávání žádostí byly součástí „Zásad pro poskytování dotací 
ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence 
kriminality na místní úrovni na rok 2020“ (dále jen „Zásady“). Nejdůležitější 
podmínky byly zachovány z předchozích let (soulad se Strategií, pracovní 
skupina prevence kriminality, manažer prevence kriminality, víceletá 
strategie PK na místní úrovni, bezpečnostní analýza ad.). 
Výzvou na rok 2020 byla zvýšena podpora na mzdu APK na 22 000 Kč 
na os/měs. U trvajících víceletých projektů APK s vydaným rozhodnutím 
v r. 2018 či 2019 mohl příjemce dotace písemně požádat o navýšení dotace 
od roku 2020 dle finančního limitu uvedeného v předchozí větě, a to 
nejpozději do 15. 2. 2020 prostřednictvím datové schránky MV.  
Nově byly v Zásadách zavedeny limity na počet podpořených APK, a to 
na max. 4 APK, u statutárních měst max. 6 APK. 
Zásadami MV umožnilo žadatelům poprvé předkládat i projekty 
protidrogové prevence, a to v souladu s Národní strategií prevence 
a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027“ 
schválenou usnesením vlády ČR č. 329 ze dne 13. května 2019, tzn. byly 
podporovány aktivity krajů a obcí, jako jsou tvorba analýz, síťování partnerů 
a vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblasti protidrogové prevence 
vztahující se k jejich území. 
Nové, vyšší limity byly stanoveny také u rozšíření, modernizace 
a reprodukce městských kamerových a dohlížecích systémů a osvětlení 
rizikových míst pro obce, které řeší problémy s bezpečností 
a zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách v rámci krajů, které mají 
s MV uzavřené Memorandum o spolupráci (případně o uzavření před 
vyhlášením Programu požádaly), a to ve výši max. 650.000 Kč pro obce 
a nestatutární města a 1 000 000 Kč pro statutární města. 
Nadále platila možnost podávat žádosti na víceleté projekty (max. tříleté), 
a to na projekty Asistent prevence kriminality (APK) a Domovník – 
preventista. 
Žadatelem o dotaci z Programu PK mohly být standardně kraj, obec (nebo 
několik obcí či krajů, v případě že žádost podá jeden/a z nich) a též 
dobrovolný svazek obcí (DSO). Faktickým realizátorem dílčího 
preventivního projektu však může být kromě samosprávy také Policie ČR, 
nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další osoby, se 
kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.  
Po zveřejnění výzvy k podávání žádosti na internetových stránkách MV byla 
zpřístupněna webová aplikace RISPF – webový portál Žádosti 
https://isprofin.mfcr.cz/rispf (dále jen „webová aplikace“). Žádost musela 
být podána pouze elektronicky prostřednictvím webového formuláře ve 
webové aplikaci pro každý projekt zvlášť.  
Po vyplnění všech povinných náležitostí a připojení všech povinných příloh 
ve webové aplikaci si žadatel po „elektronickém odeslání žádosti“ nechal 
programem vygenerovat „formulář Žádosti“, na kterém bylo potvrzeno 
vyplnění a přiložení všech povinných náležitostí a příloh, které zahrnovaly 
celkové náklady vč. požadované dotace na projekt. Formulář Žádosti musel 
být odeslán do datové schránky MV nejpozději do 15. února 2020. 
Odbor prevence kriminality MV (OPK) shromáždil žádosti, provedl kontrolu 
formálních náležitostí, úplnosti a správnosti žádostí podle předem 
stanovených a zveřejněných kritérií. Pokud v Žádosti byly shledány formální 

https://isprofin.mfcr.cz/rispf
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nedostatky, byla vyřazena a projekt nebyl dále posuzován. V případě, 
že Žádost nevykazovala nedostatky, MV nejpozději do 1. března 2020 
zpřístupnilo žádosti prostřednictvím webové aplikace krajským manažerům 
prevence kriminality a kraj provedl do 15. března 2020 externí hodnocení 
projektů a bodování podle předem stanovených a zveřejněných kritérií 
přijatelnosti.  
Takto obodované žádosti byly předány k hodnocení „Komisi Republikového 
výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence 
kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu na 
rok 2020“. Žádosti vyřazené z formálních důvodů byly Komisi dány na 
vědomí.  
Komise posuzovala 203 žádostí 115 žadatelů (obcí, měst, krajů; žádný DSO 
nepodal v roce 2020 žádost), z toho 16 žádostí 9 krajů. Současně byly 
komisi podány informace o 40 loni a předloni schválených „víceletých“ 
projektech, které pokračují i v roce 2020, a se kterými je potřeba v dotacích 
na rok 2020 již počítat.  
Celkové požadavky na dotaci včetně víceletých projektů uplatněných 
v r. 2020 (na léta 2020 až 2022) byly ve výši 88 343 681 Kč. Z toho jen na 
rok 2020 se jednalo o částku 57 453 269 Kč, a z toho bylo 25 684 287 Kč 
na investice, 31 868 982 Kč na neinvestice. Z těchto neinvestičních 
požadavků činily nové víceleté projekty 13 773 190 Kč na r. 2020. Celkově 
(včetně víceletých projektů podpořených v letech 2018 a 2019 a požadavků 
na navýšení platů APK v nich – viz odstavce níže) požadavky na neinvestiční 
dotace na r. 2020 činily 54 487 664 Kč. S investičními požadavky se tak 
celkově jednalo o požadavek na 80 071 951 Kč na rok 2020. 
Již schválené víceleté projekty z r. 2018 a 2019, které budou realizovány 
i v roce 2020 (a na něž musí být finanční prostředky na základě již 
závazného rozhodnutí z předchozích let uvolněny) činily 22 618 682 Kč.  
Dále MV umožnilo realizátorům projektu Asistent prevence kriminality 
(„APK“) požádat o navýšení mzdových prostředků pro APK do 22 000 
Kč/os/měs. dle limitu letošních Zásad, a to i u těch projektů, které jsou jako 
víceleté realizovány od roku 2018 či 2019. Této možnosti využilo 25 
žadatelů již realizovaných víceletých projektů s požadavkem ve výši 
1 495 473 Kč. Komise doporučila tyto žádosti podpořit a navýšení mzdových 
prostředků pro APK schválit. 
MV disponovalo částkou 55 793 035,54 Kč, ve skladbě 18 315 641 Kč 
investičních prostředků a 37 477 394,54 Kč neinvestičních prostředků. 
V neinvestičních prostředcích je nutno odečíst částku 22 618 682 Kč 
v minulých letech schválených víceletých projektů s částkou na r. 2020. 
Pro nové žádosti na rok 2020 tak MV disponovalo částkou ve výši 
14 858 712,54 Kč neinvestičních prostředků, společně s investicemi celkem 
33 174 353,54 Kč.  
Celkově tak požadavky na dotaci převyšovaly prostředky, které byly 
k dispozici, o 24 278 915,46 Kč. O tyto prostředky bylo nutné požadavky 
krátit/nepodpořit. 
Do schvalování žádostí již zasáhla jarní vlna koronaviru. MV tak podpořilo 
zejména projekty, které mohly přispět ke zvládání této mimořádné situace, 
jako jsou asistenti prevence kriminality, domovníci – preventisté či městské 
kamerové a dohlížecí systémy určené na dohled nad veřejným 
prostranstvím. Naopak vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti 
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s nákazou koronavirem a nejistou prognózou ohledně jejich trvání 
a rozsahu, nebyly podpořeny akce, u kterých se počítá se shromažďováním 
většího počtu osob či s přímou prací s rizikovými skupinami osob. Jednalo 
se zejména o nejrůznější pobytové akce (včetně táborů), vzdělávací akce, 
konference, volnočasové či skupinové aktivity. 

Naplňování cílů úkolu Ministerstvo vnitra disponovalo částkou 55 793 035,54 Kč, ve skladbě 
18 315 641 Kč investičních prostředků a 37 477 394,54 Kč neinvestičních 
prostředků. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Do schvalování žádostí již významně zasáhla jarní vlna koronaviru (viz výše).  
Ministerstvo vnitra podpořilo celkem 94 projektů prevence kriminality 
(z toho 7 krajských) v součtu: 55 628 154 Kč, z toho 17 803 876 Kč 
investičních projektů a 37 824 278 Kč na neinvestiční projekty.   
Nejvyšší dotace byly přiděleny v rámci Středočeského, Ústeckého 
a Moravskoslezského kraje, z toho Středočeský kraj celkem 4 628 770 Kč, 
Ústecký kraj celkem 4 426 300 Kč a Moravskoslezský kraj celkem 3 814 923 
Kč. 
Asistenti prevence kriminality (APK) 

Rok Počet 
podpořených obcí Počet APK Celková výše přiznané 

dotace 
2019 45 129 25 389 508,44 Kč 
2020 51 109 29 912 662 Kč 

(2020 – jednoleté projekty APK – 23 APK v 11 obcích v celkové částce 
5 798 507 Kč + 40 víceletých projektů s 86 APK) 
Domovník – preventista (DP) 

  Rok Počet 
podpořených obcí Počet D-P Celková výše přiznané 

dotace 
2019 8 24 1 594 783 Kč 
2020 14 34 1 918 880 Kč 

Od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2020 bylo zaměstnáno dalších 30 Domovníků v 10 
obcích z projektu OPK MV podporovaného z ESF OPZ „Domovník – 
preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně 
situační prevence v obci“, reg. č. CZ. 03.2.63/0.0./0.0/15_029/0003723, 
jehož výstupem je rovněž Metodika výběru, činnosti a přípravy DP, jako je 
tomu u APK, viz https://www.mvcr.cz/clanek/erdf-operacni-program-
zamestnanost-domovnik-preventista.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d. 
Na základě zpracování a uvedení do praxe těchto metodik a standardů 
došlo v rámci Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy 
kvalifikací (NSK) k úpravám profesní kvalifikace „Správce objektu“ 
definováním konkrétních kritérií pro profesní kvalifikaci této pozice – 
„Domovník-preventista“ – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/spravce-
objektu ID 101053, která umožní osobám pocházejícím a žijícím v SVL nalézt 
své uplatnění na trhu práce, získat novou kvalifikaci, platnou po celé ČR 
a snadněji se začlenit mezi majoritu. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Ministerstvo vnitra podpořilo celkem 94 projektů prevence kriminality 
(z toho 7 krajských). 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/erdf-operacni-program-zamestnanost-domovnik-preventista.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d
https://www.mvcr.cz/clanek/erdf-operacni-program-zamestnanost-domovnik-preventista.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d
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Úkol č. 12: Realizovat dotační Program prevence kriminality v rámci resortu MV 
na podporu preventivních aktivit a projektů Policie ČR a útvarů a organizací MV 

Gesce, spolugesce MV 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně (za rok 2020 splněno) 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V listopadu 2019 vyhlášen Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence 
kriminality na rok 2020. Na základě doporučení hodnoticí komise schválil 
ministr vnitra přidělit částku Kč 2 121 370 na celkem 18 projektů. 
Ekonomický odbor požádal MF o schválení a poté byly finanční prostředky 
zaslány žadatelům. Do 15. února 2021 jsou žadatelé povinni zaslat finanční 
a věcné vyhodnocení projektů. 
V únoru 2020 byl vyhlášen Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence 
kriminality na rok 2020 – II. kolo a následně v dubnu 2020 byla tato výzva 
prodloužena. V rámci této výzvy byly předkládány projekty, které byly 
zaměřeny pouze na modernizaci speciálních výslechových místností. Na 
základě doporučení komise schválil ministr vnitra realizaci 20 projektů 
v celkové částce 3 396 485 Kč. Ekonomický odbor požádal MF o schválení 
a poté byly finanční prostředky zaslány žadatelům. Do 15. února 2021 jsou 
žadatelé povinni zaslat finanční a věcné vyhodnocení projektů. 

Naplňování cílů úkolu Podpořeny byly projekty, které naplňovaly vyhlášené priority (bezpečnost 
v digitálním prostředí, prevence trestné činnosti páchané na seniorech 
a projekty na práci se zvlášť zranitelnými oběťmi), projekty zaměřené na 
nové hrozby a nové přístupy v oblasti prevence kriminality (ochrana 
měkkých cílů, zadlužení, extremismus, hatecrime, atd.), projekty zaměřené 
na kriminalitu dětí a mládeže, na prevenci majetkové trestné činnosti, 
projekty zaměřené na trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu 
a jiných návykových látek, projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků 
resortu MV za účelem jejich kvalifikovaného působení v projektech 
prevence kriminality a zvyšování právního vědomí u nejčastějších forem 
kriminality a kriminálně rizikového chování. 
V rámci II. kola byly podpořeny projekty, které naplňovaly výzvu pro toto 
kolo, tj. modernizace speciálních výslechových místností z let 2004–2014. 
Modernizace se týkala vybavení audio, video a IT technikou a 
demonstračními pomůckami. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Předloženo celkem 32 projektů v celkové částce Kč 4 101 043. 
Podpořeno 18 projektů v hodnotě Kč 2 121 370. 
V rámci II. kola předloženo celkem 22 projektů v celkové částce Kč 
3 750 511; 
Podpořeno 20 projektů v hodnotě Kč 3 396 485. 
Provedeno mnoho telefonických konzultací ohledně realizace projektů, 
vyřízeno několik žádostí o prodloužení realizace projektů z důvodu 
nemožnosti realizace projektu, a to z epidemiologických důvodů. Realizace 
některých projektů se tak přesunula do roku 2021. U některých projektů 
došlo (na základě žádosti realizátora) ke změnám v rozpočtech projetu. 
K 15. 2. 2021 budou vyhodnoceny projekty dle Podmínek pro „vnitrorezort“ 
2020, tj. zasláno finanční vyhodnocení i závěrečná zpráva o realizaci 
projektu. U projektů, u kterých byla prodloužena realizace během roku 
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2021, bude vyhodnocení provedeno ihned po jejich skončení. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Na širokou veřejnost působily především projekty zaměřené na informování 
veřejnosti v oblasti prevence alkoholu a jiných návykových látek, ochrany 
majetku a života. 
Projekty byly zaměřeny na seniory, dále na řidiče, na děti navštěvující ZŠ 
a na studeny SŠ a SOU, ale také širokou veřejnost. 
U projektů modernizace speciálních výslechových místností jsou cílovou 
skupinou zvlášť zranitelné oběti trestných činů. 

 

Úkol č. 13: Provést elektronizaci dotačního řízení Programu prevence kriminality, včetně 
vytvoření databáze projektů a sdílení příkladů dobré praxe 

Gesce, spolugesce MV 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Vytvořena databáze: https://isprofin.mfcr.cz/rispf-žadatelé žádost 
kompletně vyplňují elektronicky, na MV zasílají datovou schránkou „krycí 
list“ / formulář žádosti. 
Žádosti a projekty jsou zpracovávány v programu EDS/SMVS. 

Naplňování cílů úkolu Vytvořena databáze: https://isprofin.mfcr.cz/rispf 
Žádosti a projekty jsou zpracovávány v programu EDS/SMVS. Počátkem 
r. 2020 proběhlo vyhodnocování a uzavírání projektů z r. 2019. Během léta 
a podzimu proběhly dílčí úpravy nastavení výzvy pro r. 2021 pro překlopení 
žádostí do projektů v rámci EDS. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Vytvořena databáze: https://isprofin.mfcr.cz/rispf 
Žádosti a projekty jsou zpracovávány v programu EDS/SMVS. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Elektronizací podávání žádostí došlo k usnadnění podávání žádostí 
samosprávám včetně menších obcí. Došlo k rychlejšímu a jednoduššímu 
podávání žádostí, omezila se chybovost podávaných žádostí. 

Další informace 
MV do srpna 2021 vyhodnotí dosavadní zkušenosti z pilotní realizace elektronizace zpracování žádostí 
a projektů a jejich vyhodnocování prostřednictvím EDS. 

 

Úkol č. 13A: Vytvořit metodiku pro vyhodnocování dopadů projektů a programů prevence 
kriminality včetně vytvoření databáze projektů a sdílení příkladů dobré praxe. 

Gesce, spolugesce MV 

Harmonogram 6/2018–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno částečně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

RVPPK na základě svého usnesení ze dne 24. 9. 2020 zřídila pracovní 
skupinu k problematice měření efektivity a hodnocení dopadů programů 
a projektů prevence kriminality. Je složena z řádných členů, zástupců 
jednotlivých rezortů, a stálých hostů. Pracovní skupině předsedá ředitel 
odboru prevence kriminality MV. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu 
nebylo možno pracovní skupinu v roce 2020 svolat. 

https://isprofin.mfcr.cz/rispf-%C5%BEadatel%C3%A9
https://isprofin.mfcr.cz/rispf
https://isprofin.mfcr.cz/rispf


Vyhodnocení Akčního plánu prevence kriminality 2016–2020 za rok 2020 
I. Systém prevence kriminality v České republice (úkoly 1–31)                    str. 25  

Naplňování cílů úkolu Zřízena pracovní skupina. 
Aktuální projekty prevence kriminality jsou zveřejňovány na webových 
stránkách www.prevencekriminality.cz. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Vypracováním výše uvedené studie došlo k naplnění indikátoru: „existující 
analýza zahraničních i již existujících domácích modelů vyhodnocování 
dopadů projektů a programů prevence kriminality“ (2018). 
Jiné zatím nesplněno. 
Projekty prevence kriminality jsou zveřejňovány na webových stránkách 
www.prevencekriminality.cz.  

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Šíření povědomí o aktuálních projektech prevence kriminality. 

Návrh aktualizace úkolu 
V souvislosti s kontrolou NKÚ a na základě výstupů z této kontrolní akce bylo posunuto plnění tohoto 
úkolu a je schváleno přenést úkol do nové Strategie prevence kriminality od roku 2021.  

 

Úkol č. 14: Usnadnit přístup menším obcím do Programu prevence kriminality na místní 
úrovni 

Gesce, spolugesce MV; Svaz měst a obcí ČR 

Harmonogram 4/2016–12/2016 

Celkové plnění úkolu Splněno a vyhodnoceno za 2016 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V souladu s vládou schválenou Strategií mohl být příjemcem dotace na 
Program prevence kriminality na místní úrovni do roku 2016 pouze kraj 
nebo obec, od roku 2016 výslovně rovněž uvedeno, že i několik obcí či 
krajů, v případě že žádost podá jedna z nich. V rámci přípravy podmínek 
(tzv. Zásad) pro poskytování dotací v Programu prevence kriminality na 
místní úrovni pro rok 2017 došlo k dalšímu usnadnění zapojení menších 
obcí do tohoto dotačního titulu. Mezi možné příjemce byly zařazeny kromě 
obcí a krajů nově rovněž dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích. 
Současně s tímto byly upraveny i prezentace a přizpůsobeny konzultace 
k Programu. Ve spolupráci s krajskými manažery prevence kriminality byly 
realizovány výjezdy konzultantů OBPPK MV nejen na společná setkání na 
krajích, ale i do jednotlivých obcí. 

Naplňování cílů úkolu S tím, jak se některé bezpečnostní problémy (zejména problematika 
sociálně vyloučených lokalit) přesouvají i do menších obcí a jak OBPPK MV 
vytváří typizované projekty a metodiky k nim (např. k projektům Asistent 
prevence kriminality, Domovník – preventista, městské kamerové 
a dohlížecí systémy), využívá dotační program prevence kriminality i velké 
množství menších měst a obcí ČR. Zlepšení bezpečnostní situace 
a veřejného pořádku pomocí realizovaných podpořených projektů prevence 
kriminality v menších obcích je prokazatelné a vyplývá z vyhodnocení 
a bezpečnostních analýz předkládaných příjemci dotace. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Změněné podmínky pro poskytování dotací usnadňující přístup menším 
obcím – ano.  
Počty podaných žádostí a realizovaných projektů těmito obcemi v důsledku 
změněných podmínek bude možné vyhodnotit až za rok 2017 a roky 
následující. 

http://www.prevencekriminality.cz/
http://www.prevencekriminality.cz/
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Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Otevřenější a snadnější přístup k finanční podpoře z dotací Programu 
prevence kriminality na místní úrovni pro menší obce a v důsledku toho 
zlepšení bezpečnostní situace a veřejného pořádku v těchto obcích. 

 

Úkol č. 15: Vytvořit podmínky pro využívání mapových nástrojů pro analýzu kriminality 
v Policii ČR 

Gesce, spolugesce MV (PČR) 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Úkoly, které jsou v gesci pracovníků GIS, jsou plněny průběžně. Tzn. 
pokračovat v pracích na rozvoji mapových podkladů pro znázorňování 
kriminality (trestné i přestupkové činnosti) a souvisejících jevů 
(sociodemografická data, zájmové body ad.), které zároveň umožňují 
zobrazovat data v souvislostech. 
Od 1. 1. 2019 má GIS PČR  100% obsazenost všech systemizovaných 
tabulkových míst (8+3), které jsou zařazeny pod OO PP ČR. Všechny pozice 
byly obsazeny po zdlouhavých přijímacích řízeních pečlivě vybranými 
specialisty na geoinformační technologie. Pracoviště Geografického 
informačního systému není ani na počátku roku 2021 pevně zakotveno 
v organizační struktuře Policie ČR. Jedná se však o formální nedostatek. 
Pracoviště je centralizováno, disponuje 8 detašovanými pracovišti v krajích 
ČR s kvalifikovanou obsluhou. Výsledkem práce tohoto týmu jsou 
především poskytnuté služby širokému spektru uživatelů v rámci Policie ČR. 
Jejich velkou část v rámci organizace využije v průměru 6 000 unikátních 
uživatelů za den jen prostřednictvím doposud vyvinutých aplikací, které 
toto pracoviště centrálně spustilo. Další služby využijí uživatelé tohoto 
pracoviště buď prostřednictvím analogových produktů (např. tisk map) či 
v prostředí dedikovaných technických infrastruktur (Operační střediska, 
offline uživatelé v terénu, Mobilní bezpečná platforma, desktop aplikace 
třetích stran). Výsledky práce tohoto pracoviště usnadňují výkon práce více 
jak 1/8 z celkového počtu zaměstnanců PČR. Míru využití těchto nástrojů 
bude pracoviště svou prací dále navyšovat. 
Podmínky pro využívání mapových nástrojů pro analýzu kriminality byly 
beze zbytku vytvořeny a úkol je tímto splněn. 
V roce 2019 byla zpracována koncepce analytických pracovišť – Koncepce 
analytiky SKPV, kterou policejní prezident schválil 11. 3. 2020. Koncepce 
definuje základní typy analýz zpracovávaných na úseku SKPV, vč. metod 
a forem kriminálních analýz. Využití těchto analýz při zajišťování prevence 
kriminality i dalších článků policie bude společným úkolem centrálního 
analytického pracoviště a preventivních pracovišť, jehož naplňování bude 
součástí postupného zapojení odboru centrální analytiky do predikativní 
analýzy a mapy kriminality ve spolupráci s odborem informatiky a provozu 
informačních technologií. Realizace byla plánována k 1. 4. 2020, ale 
z důvodu vyhlášení “Nouzového stavu v ČR” byly organizační změny v rámci 
PČR odloženy. 

Naplňování cílů úkolu Vylepšování a zavádění nových funkcionalit pro stávající nástroje GIS v PČR 
realizováno kontinuálně. 
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Proškolení specialisté na krajích (8+3). 
Využívání mapových podkladů policisty/zaměstnanci PČR. 
Zpracována koncepce analytických pracovišť a předložena ke schválení 
vedení PČR, schválena 11. 3. 2020 jako Koncepce analytiky SKPV. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Počet vylepšení a nových funkcionalit pro stávající nástroje GIS v Policii ČR: 
probíhá kontinuálně, viz http://gis.pcr.cz (intranet). 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Pozitivní. Více viz projekt Mapy budoucnosti II. 

 

Úkol č. 16: Monitorovat rizikové chování, trestnou činnost a další protiprávní jednání 
v rezortu Ministerstva obrany a následně analyzovat příčiny a přijímat adekvátní 
preventivní opatření 

Gesce, spolugesce MO 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Vedoucí organizačních celků rezortu MO sledovali výskyt rizikového chování 
ve své podřízenosti, přijímali opatření k jeho eliminaci a zpracovávali 
stanovená hlášení pro AP AČR, která nastavila systém monitoringu 
a jednotnou formu hlášení o výskytu závažných projevů rizikového chování.  
RK projednala informace o aktuálním výskytu RCH, které jí byly postoupeny 
prostřednictvím stanovených gestorů prevence. AP AČR prezentovala 
společně s VP na 1. zasedání RK v měsíci únoru 2020 analýzu výskytu 
rizikového chování personálu rezortu MO za rok 2019. Analýza výskytu 
rizikového chování za období leden–červen 2020 byla zveřejněna na 
intranetových stránkách Prevence rizikového chování. Z výsledku analýzy 
nevyplynula potřeba stanovovat nová rezortní preventivní opatření. 
VP průběžně realizovala monitoring výskytu rizikového chování pomocí 
softwarové databáze Trestné činy a přestupky. Pravidelně prováděla 
vyhodnocení monitoringu a následně přijímala a navrhovala Rezortní komisi 
a výkonným orgánům pro prevenci preventivní opatření. Zejména se 
jednalo o seznamování s aktuálním stavem výskytu dopravní nehodovosti 
personálu rezortu MO, a to jak se služebními, tak se soukromými vozidly. 
Prioritně byla sledována dopravní nehodovost pod vlivem alkoholu. VP 
provedla 1 122 kontrol zaměřených na zabezpečení objektů rezortu MO, 
1 640 kontrol výkonu služby (režim vstupu do objektů) a 459 kontrol osob 
(z toho 238 kontrol zaměřených na přítomnost návykových látek). 

Naplňování cílů úkolu V rezortu MO byl monitorován a průběžně analyzován výskyt závažných 
projevů RCH, trestné činnosti a dalšího protiprávního jednání včetně vývoje 
jednotlivých forem rizikového chování personálu rezortu MO. Řídící 
a velitelské orgány využívaly tato data v rozhodovacím procesu při realizaci 
preventivních opatření ve své působnosti. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

AP AČR stanovila v rámci plánovacích činností rezortu MO zpracovatelům 
hlášení o výskytu závažných projevů RCH termíny jejich zasílání v průběhu 
roku. Zpracovala 2 analýzy výskytu závažných projevů rizikového chování, 
které projednala RK na 1. zasedání v roce 2020 (na 3. zasedání RK z důvodu 
mimořádných proti epidemiologických opatření covid-19 korespondenčním 
způsobem). Analýzy s přijatými usneseními RK byly součástí zápisů 
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z jednotlivých zasedání RK. Výkonné orgány pro prevenci se seznámily 
s analýzami výskytu závažných projevů rizikového chování na intranetových 
stránkách Prevence rizikového chování. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Seznamování personálu rezortu MO s výskytem závažných projevů 
rizikového chování, trestné činnosti a dalšího protiprávního jednání, včetně 
plánovaných preventivních opatření v oblasti prevence kriminality 
prostřednictvím aktualizovaných intranetových stránek Prevence rizikového 
chování. Posilování právního vědomí personálu rezortu MO v oblasti P-RCH. 
Seznamování výkonných orgánů pro prevenci s aktuálním výskytem 
závažných projevů rizikového chování, trestné činnosti a dalšího 
protiprávního jednání včetně doporučených preventivních intervencí. 
Rozhodování řídících a velitelských orgánů o realizaci adekvátních 
preventivních opatření na základě analýz výskytu rizikového chování 
a informací ze softwarové databáze Trestné činy a přestupky. 

 

Úkol č. 17: Vyvinout a pilotně ověřit nové nástroje pro mapování, analýzu a predikci 
kriminality v podmínkách Policie ČR 

Gesce, spolugesce MV (PČR) 

Harmonogram 3/2016–12/2021  

Celkové plnění úkolu Splněno částečně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Úkol je realizován prostřednictvím projektu Mapy budoucnosti II – využití 
prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro 
analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání 
registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010253.  
Cílem projektu je optimalizovat a zefektivnit procesy a postupy v Policii ČR 
(v oblastech: 1. kvalitní a efektivní mapování, analýzy a predikce kriminality, 
2. sdílení dat a informací mezi Policií ČR a obcemi (resp. obecními 
policiemi), 3. zveřejňování informací o vybraných druzích kriminality 
veřejnosti ve formě map kriminality) a zvýšit kompetence pracovníků 
Policie ČR.  
Budou vytvořeny nové postupy a nástroje pro efektivnější boj 
s kriminalitou, efektivnější využití zdrojů (personální, finanční a materiální). 
Data a informace o kriminalitě by měla být mimo PČR zpřístupněna obcím, 
státní správě a veřejnosti formou otevřených dat. 
Projekt je realizován v termínu 3/2019–8/2022. 
Projekt byl zahájen 1. 3. 2019. 
V rámci projektu byla vytvořena mapová aplikace pro zobrazování údajů 
o přestupcích a vybraných druzích trestných činů registrovaných Policií ČR 
určená veřejnosti a obcím, umožňující předávání dat o kriminalitě mezi PČR 
a obecními policiemi. 
Dále byla vytvořena funkcionalita predikce kriminality pro interní mapy 
využívané PČR. 
Aplikace i funkcionalita byly dne 1. 12. 2020 spuštěny v pilotním provozu na 
webu https://kriminalita.policie.cz/ a jsou nyní testovány zejména 
v pilotních lokalitách (Praha, Kolín, Kladno, Liberec, Jablonec nad Nisou, 
Turnov), aplikace je dostupná veřejnosti v rámci celé ČR. 
Aktuální informace z realizace projektu včetně souvisejících prezentací 

https://kriminalita.policie.cz/
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a dokumentů jsou k dispozici na webu https://www.mvcr.cz/clanek/mapy-
budoucnosti-ii.aspx. 

Naplňování cílů úkolu Bude možné vyhodnotit až po realizaci projektu. Evaluace je jeho nedílnou 
součástí a pracuje se s ní po celou dobu projektu. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Nástroje pro mapování, analýzu kriminality a její predikci byly vytvořeny, 
a jsou dostupné v intranetu Policie ČR na následujících odkazech: 
1. ETŘ – pro tento informační systém byl v předcházejících letech vyvinut 
mapový modul s geokódovacími webovými službami určený pro mapování 
hlášených kriminálních deliktů, který je povinnou součástí evidence 
trestných činů a přestupků (Mapování) 
2. Aplikace je dostupná v intranetu Policie ČR přes webový prohlížeč na 
adrese http://mapa.pcr.cz – IS MAPA – Mapa kriminality pro potřeby 
Policie ČR byla v předcházejících letech vyvinuta jako komplexní informační 
systém, který umožňuje pracovníkům Policie ČR zobrazovat evidované 
delikty online a na území celé ČR. Pracovníci tak nejsou limitováni 
hranicemi příslušných teritorií. Mohou pomocí tohoto nástroje efektivně 
vyhledávat, filtrovat a zobrazovat zájmové delikty či lokality. Mapa 
kriminality obsahuje nástroje pro práci s historickými delikty, dále nástroje 
pro avizaci změn v zájmovém území. Mapa kriminality obsahuje možnosti 
pro export dat a jejich práci s nimi prostřednictvím dalších analytických 
technických prostředků třetích stran. (Analýza) 
3. Aplikace je dostupná v intranetu Policie ČR přes webový prohlížeč na 
adrese: http://mapa-test.pcr.cz/ismapa a obsahuje nástroj pro predikci 
kriminality. V praxi Policie ČR je tento nástroj jednoduše implementován do 
mapové aplikace tak, že dochází k vizualizaci čtverců, u kterých si model 
myslí, že v nich pro daný den dojde ke zvýšenému riziku majetkové trestné 
činnosti. Čtverce jsou ohodnoceny tak, aby bylo patrné, kde je riziko 
vyšší/nižší. Uživatel jednoduše vybere zájmovou obec (jednu z 6 pilotních 
lokalit – Praha, Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Kladno, Kolín) a datum 
predikce. To může pro aktuální den, i zpětně do minulosti. Vyvoláním 
predikce pro datum v minulosti je užitečné k tomu, aby byl schopen 
porovnat, jestli byl aktuálně nastavený model pro danou oblast úspěšný či 
ne. 
4. Aplikace pro zveřejňování dat o kriminalitě veřejnosti v rámci celé ČR 
a podrobnější verze pro do projektu zapojené pilotní obce je od 1. 12. 2020 
dostupná na webové adrese: https://kriminalita.policie.cz/.  

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Bude možné vyhodnotit až po realizaci projektu. Evaluace je jeho nedílnou 
součástí a pracuje se s ní po celou dobu projektu. 

Další informace 
Realizace projektu je prodloužena do 8/2022, a to v důsledku dopadů pandemie nemoci covid-19 do 
chodu Policie ČR, na běh veřejných zakázek v projektu a také kvůli změnám v počtu a struktuře 
kriminality po dobu pandemie.  
Úkol bude pokračovat i po dobu plnění Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2026. 

 

Úkol č. 18: Analyzovat možnost doplnění údajů registru přestupků o místo a čas spáchání 
zaznamenávaných přestupků. 

Gesce, spolugesce MS; MV, obce 

https://www.mvcr.cz/clanek/mapy-budoucnosti-ii.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/mapy-budoucnosti-ii.aspx
http://mapa.pcr.cz/
http://mapa-test.pcr.cz/ismapa
https://kriminalita.policie.cz/
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Harmonogram 1–12/2017 

Celkové plnění úkolu Splněno a vyhodnoceno za 2017 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Ve spolupráci s Rejstříkem trestů a Ministerstvem vnitra byla vytvořena 
analýza „Možnosti evidence místa a času spáchání přestupků a evidence 
přestupků spáchaných mládeží rozšířením údajů evidovaných v rámci 
evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů“.  
Ta se mj. zabývala otázkou, zda lze informační systém evidence přestupků 
rozšířit i o údaje o místě a čase spáchání evidovaných přestupků, které by 
byly využitelné pro jejich následnou analýzu, zejména pro účely zajišťování 
bezpečnosti a veřejného pořádku a prevence kriminality. 
Do finální verze se promítly připomínky nejen Rejstříku trestů a MV, ale též 
i připomínky Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí, kterým byl materiál 
zaslán k vyjádření. 

Naplňování cílů úkolu Viz doporučení RVPPK (viz „Další informace“) 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Stanovený indikátor (vytvoření analýzy, návrh dalšího řešení) byl splněn. Po 
vypořádání připomínek byla finální verze rozeslána spolugestorům 29. 12. 
2017. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Vlastní analýza nemá dopady na cílovou skupinu. 

Další informace 
Provedená analýza možností doplnění údajů evidence přestupků o místo a čas spáchání 
zaznamenávaných přestupků ukazuje, že toto doplnění v rámci Rejstříku trestů by nebylo efektivní. 
Máme za to, že není možné využít již existující evidenci přestupků vedenou Rejstříkem trestů 
k stanovenému účelu, jelikož samotné rozšíření evidovaných skutečností v systému ISEP o místo a čas 
spáchání přestupků by k naplnění sledovaného cíle nepostačovalo. 
Závěrem analýzy je, že požadavek na evidování místa a času spáchání přestupků je pro každodenní 
práci Policie ČR a dalších subjektů nejenom na úseku prevence kriminality požadavkem legitimním. 
Navrhuje se proto dále pracovat s variantou nastíněnou v analýze, tedy zajištění dobrovolné 
spolupráce ze strany měst a obcí při poskytování informací Policii ČR, která by tato data evidovala 
v rámci samostatné databáze odvozené ze struktury systému ETŘ a následně by je ve vhodném 
rozsahu zpětně poskytovala ve formě dat a mapových podkladů obcím/městům pro jejich další využití 
při přijímání preventivních opatření a programů a jejich realizaci.  
Analýzu projednal dne 22. 2. 2018 Republikový výbor pro prevenci kriminality a doporučil 
Ministerstvu vnitra: 
1. realizovat další kroky vyplývající ze závěrů analýzy v rámci připravovaného projektu Mapy 
budoucnosti II., 
2. v rámci těchto kroků řešit i problematiku evidence přestupků a jednání majících znaky přestupků 
dětí a mladistvých. 

 

Úkol č. 19: Sdílet informace o kriminalitě mezi Policií ČR a obcemi a mezi Policií ČR 
a veřejností a tím posílit vzájemnou spolupráci a zapojení občanů 

Gesce, spolugesce MV (PČR); obce, obecní policie, ASZ, dotčená odborná i laická veřejnost 

Harmonogram 9/2016–12/2021 

Celkové plnění úkolu Splněno částečně 

Popis plnění úkolu  Plnění úkolu je závislé na realizaci projektu Mapy budoucnosti II 
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(realizovaných 
aktivit) 

(podrobnosti viz úkol 17). 
V rámci projektu byla vytvořena mapová aplikace pro zobrazování údajů 
o přestupcích a vybraných druzích trestných činů registrovaných Policií ČR 
určená pro veřejnost a v podrobnější verzi i pro obce (po dobu realizace 
projektu pouze pro obce pilotně zapojené do projektu – Kolín, Kladno, 
Liberec, Jablonec n. N., Turnov a Praha). Aplikace zároveň funguje jako 
rozhraní pro sdílení dat mezi PČR a obcemi. Zástupci obce mohou do 
aplikace vstupovat na základě licence PP ČR.  
Aplikace je nyní testována v pilotních lokalitách, verze pro veřejnost je 
dostupná v rámci celé ČR (byť také v pilotním režimu, po dobu realizace 
projektu může být ještě dle potřeby upravována). 

Naplňování cílů úkolu Bude možné vyhodnotit až po realizaci projektu. Evaluace je jeho nedílnou 
součástí a pracuje se s ní po celou dobu projektu. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Bude možné vyhodnotit až po realizaci projektu. Evaluace je jeho nedílnou 
součástí a pracuje se s ní po celou dobu projektu. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Bude možné vyhodnotit až po realizaci projektu. Evaluace je jeho nedílnou 
součástí a pracuje se s ní po celou dobu projektu. 

Další informace: 
Realizace projektu je prodloužena do 8/2022, a to v důsledku dopadů pandemie nemoci covid-19 do 
chodu Policie ČR, na běh veřejných zakázek v projektu a také kvůli změnám v počtu a struktuře 
kriminality po dobu pandemie.  
Úkol bude pokračovat i po dobu plnění Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2026. 

 

Úkol č. 20: Vytvořit a akreditovat vzdělávací kurz pro civilní (nepolicejní) pracovníky 
v oblasti prevence kriminality 

Gesce, spolugesce MV 

Harmonogram 7/2016–8/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno jinak  

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V průběhu roku 2019 probíhalo jednání s Institutem pro veřejnou správu 
Praha (IVS) na přípravu balíčku kurzů pro potřeby vzdělávání manažerů PK 
na obcích. Do standardní nabídky v rámci nového „školního roku“ od září 
2019 byly zařazeny dílčí kurzy/moduly, které mohl IVS zajistit vlastními 
lektory na vzdělávání jednotlivých „modulů“. Tyto kurzy nejsou nabízeny 
pouze pracovníkům v oblasti prevence kriminality, ale např. i členům 
zastupitelstev, rad či vedení obcí obecně. Jedná se např. o kurz 
Bezdomovectví – řešitelný problém, Cyklus kurzů pro (nové) starosty a další 
zastupitele či radní, Obec a extremismus, Obec a drogová problematika aj. 
Přehled kurzů je na stránkách IVS – www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu. 
OPK současně nabízí a realizuje (v roce 2019 2x) 3denní celostátní 
metodická setkání pro manažery PK (z krajů a obcí) s kapacitou cca 100 
osob, kde probíhá dílčí vzdělávání, semináře, výměna dobré praxe 
a seznamování s novinkami a trendy. Současně MV pořádá, spolupořádá či 
se lektorsky účastní desítek jednodenních i vícedenních vzdělávacích 
seminářů, workshopů či konferencí k problematice prevence kriminality pro 
odbornou veřejnost, zástupce krajů a obcí, Policie ČR ale i soukromé osoby 
či zástupce institucí a firem (viz také úkol č. 21 a další). 

http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu
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Naplňování cílů úkolu Pracovníkům v oblasti prevence kriminality jsou nyní nabízeny kurzy jak ze 
strany IVS, tak i ze strany MV. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Data o počtu manažerů prevence kriminality navštěvujících kurzy IVS 
nejsou k dispozici. 
OPK MV v r. 2019 realizoval 2 celostátní 3denní metodická setkání 
v Kašperských Horách, kterých se zúčastnilo přes 150 osob, organizoval, 
spoluorganizoval či se lektorsky účastnil desítek odborných konferencí 
a seminářů, workshopů na různá témata z oblasti PK (situační prevence, 
kyberkriminalita, domácí násilí apod.), jichž se účastnily stovky odborníků 
v oblasti prevence kriminality. V roce 2020 bohužel nebylo množné 
z důvodu pandemie nemoci covid-19 tyto kurzy realizovat. V roce 2021 
budou realizovány v on-line prostředí, pokud pandemická situace ještě 
neumožní prezenční školení. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Realizované kurzy ze strany MV jsou pozitivně hodnoceny, pružně reagují 
na aktuální vzdělávací potřeby účastníků v oblasti prevence kriminality. 

 

Úkol č. 21: Zajišťovat a podporovat průběžné odborné vzdělávání pracovníků v oblasti 
prevence kriminality a sociálně patologických jevů 

Gesce, spolugesce MV; kraje, obce/obecní policie, PČR, dotčené resorty, NNO, spolupracující 
podnikatelské subjekty 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

MV pravidelně organizuje pracovní setkání a semináře pro manažery 
prevence kriminality krajů a obcí, které se týkají jak aktuálních výzev (vždy 
samostatně pro každý kraj), tak výměny dobré praxe a upozornění na časté 
či opakující se chyby v žádostech (v těchto případech se jedná jak 
o celostátní setkání, tak o setkání v jednotlivých krajích). Odbor prevence 
kriminality měl na rok 2020 zorganizovány dvě pracovní setkání s 
manažery prevence kriminality měst, obcí a krajů, s preventisty Policie ČR. 
Obě se měla uskutečnit v rekreačním zařízení MV v Kašperských Horách.  
Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 
se neuskutečnila. Proběhlo pouze jedno jednodenní náhradní setkání 
s krajskými manažery PK v červnu a jedno on-line setkání koncem listopadu 
v rámci přípravy a připomínkování Zásad pro dotační program PK 
na r. 2021. 
V únoru se na MV v rámci Dne bezpečnějšího internetu uskutečnila 
odborná konference „Kraje pro bezpečný internet“. 
NÚKIB zpřístupněn e-learningový kurz „Bezpečně v kyber“, na jehož tvorbě 
se zástupci MV a PČR podíleli. V průběhu roku 2020 kurz absolvovalo 1 693 
osob.  
V rámci „Festivalu bezpečného internetu 2020“ NÚKIB s MV uspořádal 
vzdělávací akci obsahující dvě panelové diskuse na téma efektivity 
kyberprevence a nové trendy v kyberkriminalitě. Akce byla streamována 
a dohromady měla cca 5 tisíc zhlédnutí na komunikačních platformách 
NÚKIB. 
V prosinci 2020 se uskutečnila každoroční konference věnovaná 
problematice ohrožených dětí, kterou OPK MV pořádá ve spolupráci 
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s Centrem LOCIKA. Byla pořádána formou online panelové diskuze, které 
předcházely předtočené příspěvky panelistů. Centrum LOCIKA je centrum 
pomoci dětem ohroženým domácím násilím. V roce 2020 byla konference 
věnovaná otázce domácího násilí a rozvodových pří. Násilí v rodině může 
rozvodům předcházet (jako domácí násilí), ale i vzniknout právě až jako 
jeho důsledek. Je velmi důležité rozeznávat od sebe tyto dvě situace při 
volbě nástrojů, které mohou být využity na pomoc dětem, které se ocitly 
v takových situacích. A na druhou stranu zohledňovat to, že i v běžné 
rozvodové při rodičů může docházet k újmě dítěte a takové dítě také 
potřebuje se svou situací pomoci. 
V lednu 2020 byli svoláni oddělením prevence OKVV PP ČR členové 
Metodické rady a krajští koordinátoři prevence k dalšímu vzdělávání 
v oblasti kyber bezpečnosti.  Toto vzděláván í se uskutečnilo. Následovat 
měla i osvěta a metodický seminář k dokumentu Víta Klusáka V Síti. Tato 
aktivita se již však vzhledem k vládním opatřením neuskutečnila.  
13. 1. 2020 proběhla v Moravskoslezském kraji prezentace projektu Tvoje 
cesta Onlinem pro 72 preventistů. 
17. 1. 2020 proběhlo poslední vzdělávání preventistů k pilíři Tvoje cesta 
v dopravě – Markétina dopravní výchova v Olomouci. 
Následovali dílčí aktivity v online prostředí např. online bezpečí v době 
koronakrize. 
Vzdělávání probíhalo i v oblasti BESIP s krajskými koordinátory apod. 

Naplňování cílů úkolu V rámci realizovaných aktivit byly účastníkům jednak poskytovány aktuální 
informace z oblasti prevence kriminality, jednak docházelo k výměně 
zkušeností z realizace projektů. Při realizaci projektů se preferovaly 
interaktivní formy vzdělávacích aktivit, účastníci vždy dostali možnost před 
tvorbou programů navrhnout projednávaná témata, případně i účast 
konkrétních odborníků/lektorů. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 
během roku 2020 došlo k proškolení krajských manažerů PK a více jak 5 tis. 
účastníků dalších aktivit. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Manažeři prevence kriminality krajů, měst a obcí, preventisté z řad 
obecních policií a Policie ČR, dotčených resortů a NNO jsou vzděláváni 
a seznamování s aktuálními informacemi z oblasti prevence kriminality 
a sociálně patologických jevů. 

Další informace 
Funkce policejního preventisty je zakotvena v katalogu činností od 1. 1. 20212 a připravuje se 
transformace vzdělávání – je připravován specializační kurz pro policejní preventisty. 
Oddělení prevence Policejního prezidia ČR se podílí na úkolu vyplývajícího z výzvy Norských fondů 
2014-2020, Program CZ 20 „Vnitřní věci“ PDP 4 „Spolupráce Policie ČR s mezinárodními subjekty 
a orgány územní samosprávy“, aktivita č. 4 „Vytvoření nového modelu spolupráce mezi Policií ČR 
a územní samosprávou“. Ze strany oddělení prevence Policejního prezidia ČR je připravován obsah 
workshopu na danou problematiku a obsah katalogu preventivních činností Policie ČR. 

 

Úkol č. 22: Vytvořit inovativní modul celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD a osob 
pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany 

Gesce, spolugesce MPSV 
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Harmonogram 12/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno částečně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Úkol byl plněn od 1. 1. 2016 v rámci individuálního projektu MPSV 
„Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany“ (dále jen 
„IP MPSV“), jehož součástí je klíčová aktivita (dále jen „KA“) č. 3 
„Celoživotní vzdělávání pracovníků a pracovnic orgánů sociálně-právní 
ochrany dětí a pověřených osob“. Jejím cílem je vytvořit pro uvedené 
kategorie pracovníků inovativní modul celoživotního vzdělávání za účelem 
nabytí a upevnění jejich kompetencí pro práci s ohroženými dětmi a jejich 
rodinami. Modul byl založen na kompetenčním modelu sociálního 
pracovníka tak, aby pomohl definovat důležité kompetence pro práci 
s ohroženými dětmi a jejich rodinami, přičemž by měly být tyto oblasti 
reflektovány v IPV konkrétních pracovníků. 
V roce 2019 byla dokončena publikace Vzdělávání jako cílený rozvoj 
kompetencí a také materiál Soubor doporučení pro optimalizaci systému 
vzdělávání pracovníků OSPOD, který obsahuje Studii možností 
implementace systému celoživotního vzdělávání v oblasti SPOD.  
Ve sledovaném období proběhlo také pilotní ověření návrhu modulu 
celoživotního vzdělávání v oblasti SPO, jehož cílem bylo v praxi ověřit 
možnosti zjišťování vzdělávacích potřeb skrze interaktivní metody, 
skupinové práce v rámci fokusní skupiny a následně vyhledat adekvátní 
kurzy na současném trhu vzdělávání (zejména kurzy vedené v systému 
vzdělávacích programů akreditovaných MPSV s názvem AKRIS). Zhodnocení 
průběhu a závěru z pilotního ověření je uvedeno v Závěrečné zprávě 
z pilotního ověření celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD, která 
analyticky zhodnocuje průběh a závěr pilotního šetření. Výstupy KA jsou 
zveřejněné na webových stránkách www.pravonadetstvi.cz a budou dále 
využity za účelem přijetí systémových opatření. 
V roce 2020 byla zahájena implementace poznatků provedené analýzy 
a pilotního odzkoušení do praxe. 

Naplňování cílů úkolu Dosavadní průběh realizace aktivity směřuje k naplnění cílů úkolu, tj. 
k vytvoření inovativního vzdělávacího modulu systematického celoživotního 
vzdělávání pro pracovníky OSPOD. Aktivita vhodně navazuje na ukotvení 
povinnosti těchto kategorií pracovníků průběžně se vzdělávat, která vyplývá 
i ze standardů kvality SPO. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

V roce 2020 byla zahájena implementace poznatků provedené analýzy 
a pilotního odzkoušení do praxe, přičemž další kroky v roce 2020 nebyly 
realizovány, a to v souvislosti se situací související s šířením nákazy covid-19 
a v návaznosti na vládní opatření. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Očekávaným dopadem je vytvoření takového modulu celoživotního 
vzdělávání pracovníků OSPOD, který bude pružně reagovat na jejich 
vzdělávací potřeby, bude zohledňovat potřeby cílové skupiny a systémové 
změny v této oblasti, dále povede k jejich profesnímu růstu a rozvoji 
kompetencí k poskytování sociální práce s ohroženými dětmi a jejich 
rodinami. Sociální pracovníci OSPOD by také měli využívat v praxi metody 
sociální práce a postupy odpovídající současným vědeckým poznatkům tak, 
jak je k tomu váže zásada uvedená v ustanovení § 9a odst. 2 zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů. Aplikaci této zásady v praxi by měl systém celoživotního 

http://www.pravonadetstvi.cz/
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vzdělávání umožňovat.   

 

Úkol č. 23: Podporovat vzdělávání sociálních pracovníků OSPOD při práci s dítětem v roli 
zvlášť zranitelné oběti nebo svědka trestného činu a v oblasti spolupráce s orgány činnými 
v trestním řízení na tomto úseku 

Gesce, spolugesce MV (PČR); MPSV 

Harmonogram 9/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Po předchozích jednáních s krajskými úřady ohledně mapování potřeb 
školení byla v roce 2019 v pracovní skupině složené ze zástupců MV OPK, 
PP ČR a MPSV vyspecifikována obsahová část seminářů pro pracovníky 
OSPOD a kurátory pro mládež, spolupracujícími s OČTŘ. 
Semináře budou zaměřeny na práva dítěte jako zvlášť zranitelné oběti 
trestného činu, specifika výslechu dítěte jako svědka trestné činnosti ve 
speciální výslechové místnosti, využití videokonferencí při výslechu 
dětského svědka; dítě jako osoba ohrožená domácím násilím a partnerským 
konfliktem. 
Pro účastníky bude vytištěn sborník přednášek, které zazní v rámci 
seminářů. Bude tak shrnut základní exkurz do těch konceptů, které jsou 
relevantní z hlediska sociálně-právní ochrany dítěte a jejichž pochopení 
umožní pracovníkům OSPOD získat větší míru jistoty při práci se svými 
klienty, zejména pokud se staly zvlášť zranitelnou obětí nebo byly přítomny 
domácímu násilí. 
Vzhledem k začlenění seminářů do aktivit Norských fondů byl první seminář 
naplánován na listopad 2020, další 2 semináře na 1. Q 2021. V souvislosti 
s covidem, kdy nebylo možné realizovat setkání více účastníků, byl termín 
seminářů posunut na podzim 2021. 

Naplňování cílů úkolu Cíl úkolu bude naplňován v souvislosti s proškolováním pracovníků OSPOD 
a kurátorů pro mládež. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Existující součinnost ze strany PČR ve vzdělávání pracovníků OSPOD 
a kurátorů pro mládež – probíhala zejména při jednáních se zástupci 
jednotlivých OSPOD v několika krajích a při mapování potřeb zlepšení 
právního povědomí pracovníků OSPOD a kurátorů pro mládež s ohledem na 
činnosti PČR a zlepšení prevence viktimnosti a pomoci obětem. 
V roce 2021 proběhnou na podzim všechny tři semináře.  

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Zvýšení právního povědomí cílové skupiny (OSPOD a kurátoři pro mládež) 
a jejich další informovanosti v této oblasti zejména s dopadem na práci 
s dětskou obětí v trestním řízení a na práci s dalšími skupinami zvlášť 
zranitelných obětí. 
Zvýšení prevence viktimnosti pro všechny oběti. 

 

Úkol č. 24: Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární 
prevence rizikového chování ve školách, školských zařízeních a v zařízeních pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy 

Gesce, spolugesce MŠMT 
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Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

MŠMT do roku 2023 podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti primární prevence rizikového chování prostřednictvím šablon. 
V roce 2020 byla vyhlášena Výzva Šablony III. Z hlediska primární prevence 
je zásadní, že v rámci šablony na další vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP) zaměřené na aktivitu inkluze, lze žádat o finanční prostředky 
na specializační studium pro školní metodiky prevence. V rámci tématu 
společného vzdělávání jsou kurzy zaměřeny také na podporu bezpečného 
klimatu ve škole/třídách, budování týmu školy a podporu spolupráce, práci 
s nastavováním cílů a vyhodnocováním výsledků učení žáků se zvláštním 
zřetelem na žáky s potřebou podpory, včetně vzdělávání zaměřené 
na identifikaci a rozvoj nadání každého dítěte/žáka. V této variantě 
je možné absolvovat kurz k získání kvalifikace školního metodika prevence 
v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o pedagogických pracovnících“), a vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška č. 317/2005 Sb.“). Projekty jsou dvouleté, aktivity musí být 
realizovány do konce projektu. Z dotace je možné hradit DVPP i v rozsahu 
250 hodin. 
Vzdělávací programy s tématikou primární prevence rizikového chování 
realizoval také Národní institut pro další vzdělávání (dále jen „NIDV“) ve své 
nabídce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. MŠMT 
prostřednictvím NIDV v roce zabezpečilo prostřednictvím krajských 
poboček NIDV cílené vzdělávání pedagogických pracovníků, ředitelů škol 
a školních metodiků prevence v oblasti rozpoznávání a minimalizace rizik 
spojených s projevy šikany a násilného chování ve školách. 
V roce 2020 bylo vzdělávání značně omezeno, případně probíhalo online 
formou z důvodů vládních opatření. 

Naplňování cílů úkolu Cíle byly naplněny. Efektivní systém vzdělávání pro všechny subjekty 
v rámci primární prevence rizikového chování byl nastaven (viz plnění výše). 

Plnění stanovených 
indikátorů 

V období 2016–2020 bylo realizováno cca 100 odborných seminářů každý 
rok pro pedagogy, v rámci kterých bylo proškoleno cca 6 500. V roce 2020 
školení a semináře probíhaly online formou z důvodu nemoci covid-19. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Zvýšení kompetencí v oblasti primární prevence. 

 

Úkol č. 25: Zvyšovat psychickou odolnost psychologů a krizových interventů zapojených 
v Systému krizové intervence v rámci programu prevence negativních psychických dopadů 
na profesionály zasažené trestným činem či mimořádnou událostí 

Gesce, spolugesce MV (PČR) 

Harmonogram 1/2017–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V roce 2020 se vzhledem k vládním opatřením neuskutečnily plánované 
semináře psychologů, krizových interventů a poskytovatelů kolegiální 
podpory. Neuskutečnily se ani plánované kazuistické semináře.  
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V reakci na nové výzvy spojené s pandemií a omezené možnosti osobního 
setkávání jsme se zaměřili na sběr a předávání informací pro zvládání 
nároků pandemie a tvorbu informačních a osvětových materiálů. 
V roce 2020 bylo vyškoleno 5 nových lektorů systému kolegiální podpory 
díky kurzu, který proběhl distančně online formou.  
Stejně tak na krajských ředitelstvích policie byla lektorská činnost 
utlumena, ačkoli systém krizové intervence i systém kolegiální podpory byly 
i nadále funkční.   
V roce 2020 probíhala příprava na zavedení externí supervize pro 
psychology a krizové interventy díky čerpání finančních prostředků 
z Norských fondů. Stejně tak se díky čerpání těchto finančních prostředků 
v roce 2021 uskuteční vzdělávací aktivity (zahraniční lektoři) vůči krizovým 
interventům, poskytovatelům kolegiální podpory a psychologům policie. 
Linka pomoci v krizi – i nadále plní svou úlohu nízkoprahové služby 
primárně pro příslušníky bezpečnostních služeb. Linka zároveň obsluhuje 
informacemi a emoční podporou systém krizové intervence. Kvalifikace 
pracovníků zvyšují průběžné supervize ke zkvalitnění vlastní práce. 

Naplňování cílů úkolu Průběžné plnění všech dílčích bylo pozastaveno vzhledem 
k epidemiologické situaci. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Počet supervizních hodin pro psychology a krizové interventy: 12 hod. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Zvyšování odbornosti policejních psychologů (především lektorů systémů), 
krizových interventů, peerů a pracovníků linky pomoci v krizi pro specifické 
téma pandemie. Působení bylo převážně informačního charakteru. 

Další informace 
Oddělení prevence OKVV PP ČR zajistilo v roce 2020 interventům materiál pro práci s klienty 
(konkrétně plyšové medvídky pro děti a knihu Když dinosaurům někdo umře). 

 

Úkol č. 26: Zastřešovat osvětovou a informační činnost v oblasti prevence kriminality 
cílenou na odbornou i laickou veřejnost 

Gesce, spolugesce MV; kraje, obce/obecní policie, PČR, dotčené resorty, NNO, spolupracující 
podnikatelské subjekty 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Nejvýznamnějším informačním zdrojem z oblasti prevence kriminality jsou 
webové stránky MV www.mvcr.cz, rubrika „O nás“, podrubrika „Prevence 
kriminality“ a samostatný webový portál www.prevencekriminality.cz. Na 
webu MV jsou zveřejňovány zásadní strategické, koncepční a metodické 
dokumenty, zprávy o činnosti RVPPK, prezentace z jednání, informace 
o dotačních titulech, projektech na místní úrovni i projektech specifických či 
evropských, příkladech dobré praxe, zahraniční spolupráci apod. Informace 
jsou stále doplňovány a aktualizovány. 
Webový portál www.prevencekriminality.cz je zaměřený zejména na 
manažery prevence kriminality v krajích, městech a obcích, policejní 
preventisty, pracovníky nevládních neziskových organizací a dalších 
spolupracujících institucí. Prospěšné informace i prakticky využitelné rady 

http://www.mvcr.cz/
http://www.prevencekriminality.cz/
http://www.prevencekriminality.cz/
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a doporučení na něm najdou také zájemci z řad laické veřejnosti.  
OPK v roce 2019 dokončil a zprovoznil novou podobu webových stránek 
www.prevencekriminality.cz a aktualizaci stránek Prevence kriminality na 
webu MV za účelem oslovení většího množství adresátů a přizpůsobení 
obsahu potřebám cílových skupin. Nový web tedy funguje jako centrum 
excelence v oblasti prevence kriminality. Obsah se neomezuje jen na 
aktivity odboru prevence kriminality a příjemce dotací z programů 
Ministerstva vnitra, ale cílí na širší okruh zájemců o oblast prevence 
kriminality. 
Preventivní činnost byla pro rok 2020 směřována v souladu s prioritami 
Policejního prezidia ČR zejména do třech základních oblastí. Do oblasti 
bezpečné dopravy, kde si klade za cíl zvyšovat osobní zodpovědnost 
jednotlivých účastníků silničního provozu při využití různých forem 
komunikace. Cílovým skupinám byly předávány podstatné informace, které 
jsou způsobilé ke snižování počtu dopravních nehod a jejich následků.  
Druhou prioritou zůstala i v roce 2020 oblast zneužívání návykových látek 
a souvisejících sociálně-patologických jevů. Mj. epidemiologická situace 
poukázala na ztížené možnosti využití stávajícího preventivního programu 
„To je zákon, kámo“ úzce propojeného s projektem Revolution Train 
v lokalitách mimo obslužnost vlaku a také pro potřeby online preventivního 
působení distančními formami. V roce 2020 jsme se proto intenzivně 
věnovali přípravě zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodání 
preventivního programu, který eliminuje zmíněné nedostatky. 
Třetí prioritou je oblast kybernetické bezpečnosti, která se, konkrétně 
v letošním roce, projevila jako velmi významná. Vzhledem 
k epidemiologické situaci se mnoho činností běžného života přesunulo do 
virtuálního prostředí a bylo nutno se zaměřit na nové hrozby.  
V roce 2020 byl vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti 
s onemocněním covid-19 postaven výkon tradiční policejní prevence před 
nelehkou výzvu. Kontaktní forma preventivní činnosti byla vlivem 
epidemiologických opatření prakticky nemožná. Aktivity preventistů se 
proto přesunuly do komunikační podoby přes média, samosprávy 
a do online prostředí. 
Preventivní programy: 
1. Preventivní koncept „Tvoje cesta“ nabízí návody a cesty pro ty, kterým 

není vlastní bezpečí lhostejné. Zahrnuje koncept podsekce „Tvoje cesta 
onlinem“, „Tvoje cesta v dopravě“ a „Tvoje cesta načisto“.  

2. Projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ 
3. Návazný program Protidrogového vlaku Revolution Train „To je zákon, 

kámo!“ 
4. Zebra se za Tebe nerozhlédne! 
5. Pomněnkový den 
6. „Začněme spolu aneb kolama dolů“ 
7. ROADPOL Safety Days  
8. Bezpečně u vody 
9. Projekt KPBI  
10. Projekt Bright sky CZ (Nadace Vodafone) 
Další: 

http://www.prevencekriminality.cz/
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Z důvodu celosvětového boje proti onemocnění covid-19 se veškerá 
odborná mezinárodní setkání přesunula do online prostředí. Zástupci 
Policie ČR a MV ČR se pořádaných setkání vždy účastnili. Včetně zapojování 
se do všech aktivit EUCPN. 
Na září loňského roku byla na půdě Poslanecké sněmovny plánována 
konference “ Role a úkoly Policie ČR v prevenci kriminality na místní úrovni“ 
a to ve spolupráci s Parlamentem ČR, Poslaneckou sněmovnou 
a Ministerstvem vnitra ČR. Z epidemiologického důvodu se konference 
nekonala a její realizace je odložena na neurčito. 
Dále bylo ze strany NPC SKPV realizováno: 
- v období letních prázdnin příslušníci NPC společně s Muzeem PČR 
a Nadačním fondem Nové Česko připravili společný program "Policejní 
pátračka aneb Protidrogová jednotka zasahuje", který byl určen pro rodiny 
s dětmi; 
- pro odbornou veřejnost bylo, ať již v období bez epidemiologických 
opatření, popř. on-line, realizováno několik odborných přednášek se 
zaměřením na téma návykových látek, pěstování máku, rizik nových 
psychoaktivních látek, atd.; 
- připravila a publikovala  celou řadu preventivních materiálů určených  
pro laickou i odbornou veřejnost, které jsou volně dostupné na intranetu 
Policie ČR, nebo na internetových stránkách NPC, tématům spojeným 
s prevencí se průběžně věnuje také čtvrtletník Drugs & Forensics Bulletin 
NPC. 
Pyrotechnická služba PČR poskytuje odbornou součinnost při řešení 
případů v oblasti pyrotechnických výrobků, zejména kontroly 
pyrotechnických výrobků jako tzv. odborná asistence za Policii České 
republiky (např. může provést odborné poučení zúčastněných policistů 
a prvotní prohlídku prostor z hlediska vyloučení podezření na přítomnost 
munice nebo výbušnin.) Každoročně Pyrotechnická služba PČR informuje na 
závěr roku o nebezpečnosti pyrotechnických výrobků. Poskytováním 
relevantních informací je snaha ovlivnit postoje policejní i laické veřejnosti 
a dosáhnout zvýšení odpovědnosti za vlastní bezpečnost i bezpečnost 
svého okolí. 
Preventivní akce se zapojením všech KŘP: V roce 2020 bylo i přes veškerá 
omezující opatření zrealizováno více než 3 077 akcí pro veřejnost. 

Naplňování cílů úkolu Pracovníci OPK MV vytvářejí podklady pro mediální výstupy z oblasti 
prevence kriminality dle poptávky novinářů a sami prostřednictvím odboru 
tisku a public relations MV nabízejí mediím další výstupy. Tím přispívají 
k formování postojů veřejnosti k ochraně majetku, vlastní bezpečnosti 
a k veřejnému pořádku. Posilují také vnímání pocitu bezpečí občanů. 
Edukačními i motivačními pomůckami jsou také publikace, které jsou 
v rámci ediční činnosti neperiodicky vydávány a následně propagovány na 
webu MV i na webu www.prevencekriminality.cz. Povědomí občanů 
o prevenci kriminality a prestiži resortu přispívají prezentační aktivity 
odboru, jako jsou poradenská centra, která MV s partnery zřizuje na 
tematicky zaměřených veletrzích např. FOR ARCH i každoroční kampani 
k zabezpečení majetku – v rámci Evropského dne proti vloupání. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

V roce 2020 bylo pro veřejnost společně s jednotlivými subjekty Poradního 
sboru pro situační prevenci kriminality ministra vnitra uspořádáno více než 

http://www.prevencekriminality.cz/
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5 seminářů a konferencí. Poradenství a informační aktivity byly 
v nepříznivém období realizovány zejména na internetových platformách. 
Byl vydán nový katalog doporučených certifikovaných výrobků v rámci 
projektu Bezpečná země (zpracován Cechem mechanických a zámkových 
systémů). 
Úspěšně probíhala aplikace nové Metodiky k normě ČSN 73 4400 – 
Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání 
škol a školských zařízení. 
I přes přísná hygienická a protiepidemická opatření se podařilo v létě 
uspořádat kampaň k zabezpečení majetku – v rámci Evropského dne proti 
vloupání. 
V rámci mezinárodního veletrhu For Arch 2020 společně s jednotlivými 
subjekty poradního sboru uspořádalo MV doprovodnou konferenci 
zaměřenou na různé oblasti situační prevence (např. preventivní 
označování předmětů, oblast mechanických zábranných prostředků, 
kamerové systémy, elektronické zabezpečení, bezpečné bydlení apod.) za 
celkové účasti cca 2 000 posluchačů. 
V roce 2020 zaznamenal nový web www.prevencekriminality.cz 33 000 
návštěv. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Šířením relevantních informací je snaha ovlivnit postoje lidí a dosáhnout 
zvýšení jejich odpovědnosti za vlastní bezpečnost i bezpečnost jejich okolí. 
Efektivita tohoto působení se může projevit např. ve snížení nápadu trestné 
činnosti, ve zvýšení pocitu bezpečí občanů, v udržitelnosti úspěšných 
preventivních projektů aj. Popularizací činnosti institucí garantujících 
veřejný pořádek a bezpečí MV i PČR usiluje o upevňování důvěry občanů 
v PČR, obecní policie, samosprávu, státní správu. 

 Příklad regionálních akcí KRP: 
• Optometristé na dálnici D1 – 2 akce 
• Bezpečně na kolech. Nově kampaň v Českém lese – houbaři – Neztraťte se v lese (traumabody + 

turistické mapy, Kufříky do škol pro prvňáčky) 
• Bezpečně na horách – mapy + reflexy pro lyžaře. 
• Den pro kamiony – 10. ročník na D8. S BESIPEM na motorce bezpečna a na kole bezpečně. 
• V zimě na silnicích – Besip + Sportovci pro liberecký kraj – zaměřené na rychlost, alkohol 

a nevěnování se řízení, ski hlídky – reflexi + rozmrazovací spreje. Besedy v autoškolách – osobně 
/online. 

• Houbaři a návštěvníci lesů – jak se neztratit v lese, Krkonoše + Orlické hory.  
• Doprava – DBA + BESIP – Zpravodaje – viditelnost apod. 
• Nechoď za svůj limit – akce na motorkáře – 2 x ve spolupráci s BESIP. 
• Nebuďte neviditelní, Didaktická hra – kterak se obětí nestáti. 
• Příhraniční kraje – mezinárodní spolupráce: Drug Stop: 2020 – pětiletá spolupráce. Ze začátku roku 

školení a pak se z důvodu korony nerealizovalo. 
• Kybercrime – příhraniční kraje s Polskem – v režimu „Drug Stop“ zahájila se na projektu spolupráce, 

ale vzhledem k epidemiologickým opatřením se nedala aktivita realizovat. 

 

http://www.prevencekriminality.cz/
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Úkol č. 27: Prezentovat realizované preventivní projekty a aktivity a šířit preventivní rady 
a informace také prostřednictvím sociálních sítí 

Gesce, spolugesce MV (vč. PČR); členové RVPPK, manažeři prevence kriminality krajů a obcí 

Harmonogram 5/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Komunikačními kanály MV, prostřednictvím kterých je úkol plněn, jsou 
zejména weby www.mvcr.cz, www.prevencekriminality.cz  
a www.stopvloupani.cz či tiskové zprávy.  
OPK v roce 2020 dále rozvíjel novou podobu webových stránek 
www.prevencekriminality.cz, např. rubrika rozhovory.  
Nový web tedy funguje jako centrum excelence v oblasti prevence 
kriminality. Obsah se neomezuje jen na aktivity odboru prevence 
kriminality a příjemce dotací z programů ministerstva vnitra, ale cílí na širší 
okruh zájemců o oblast prevence kriminality. Pro rychlejší šíření aktuálních 
informací bylo v roce 2020 rozhodnuto zprovoznit modul umožňující 
zájemcům automatické poslání informace o nově publikovaném článku 
https://prevencekriminality.cz/prihlaseni-k-odberu-novinek/. 
Veškeré osvětové a informační aktivity v oblasti prevence kriminality byly 
prezentovány také na webovém portálu policie www.policie.cz.  
Na internetových stránkách policie lze dále získat aktuální zprávy 
a informace například o bezpečnostní situaci v regionech, dopravní situaci, 
trestních kauzách, dále statistické a analytické údaje.  
V roce 2019 Policie ČR dále zintenzivnila prezentace na sociálních sítích 
Facebook, Twitter, YouTube, nově na Instagramu a Tiktoku. Trend 
komunikace na sociálních sítích Policie ČR stoupal i v roce 2020. 

Naplňování cílů úkolu Cíle naplňovány v rovině informovanosti, prezentace aktivit a šíření dobré 
praxe. Cíle v rovině oboustranné komunikace a zpětné vazby jsou plněny, 
zejména v souvislosti se zprovozněním nového webu o prevenci kriminality. 
Prostřednictvím sociálních sítí dochází k zintenzivnění komunikace mezi 
širokou veřejností a Policií ČR. V rámci sociálních sítí tak v oblasti prevence 
kriminality dochází k efektivnější systematičtější a masivnější 
informovanosti široké populace s využitím interaktivních nástrojů. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

V roce 2020 zaznamenal nový web www.prevencekriminality.cz 33 tis. 
návštěv. 
V roce 2020 Policie České republiky provozovala webové stránky policie.cz 
a účty na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter a YouTube s nickem 
PolicieCZ. 
Za rok 2020 bylo zaregistrováno více než 11,8 miliónu návštěv webových 
stránek www.policie.cz. Celkový počet zobrazených článků, respektive 
odkazů dosáhl 36,3 miliónu.  V 6 820 359 případů se jednalo o tzv. „unikátní 
návštěvníky“, kteří si zobrazili celkem 25 549 064 „stránek“. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Lepší informovanost odborné i laické veřejnosti. 
Zvýšení obecného i právního vědomí v oblasti prevence kriminality.  
Ovlivňování pozitivních postojů a vzorců chování široké veřejnosti.  
Pružnější informovanost médií o aktuálním dění zejména prostřednictvím 
sítě Twitter. 

http://www.mvcr.cz/
http://www.prevencekriminality.cz/
http://www.prevencekriminality.cz/
https://prevencekriminality.cz/prihlaseni-k-odberu-novinek/
http://www.policie.cz/
http://www.prevencekriminality.cz/
http://www.policie.cz/
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V roce 2020 docházelo též k nárůstu chatů. Zejména týkajících se 
vysvětlování epidemiologických opatření formou diskuze s veřejností na 
sociální sítí Facebook. 

 

Úkol č. 28: Posílit význam a prestiž soutěží pořádaných MV o nejlepší projekt prevence 
kriminality 

Gesce, spolugesce MV; členové RVPPK 

Harmonogram 7/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Průběžně plněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

OPK MV pořádalo v roce 2020 jednu soutěž pro projekty prevence 
kriminality: Národní kolo Evropské ceny prevence kriminality. V roce 2020 
bylo téma soutěže v režii německého předsednictví EUCPN, a bylo tedy 
formulováno ve shodě s oblastí zájmu předsednické země – „Prevence 
organizovaného zločinu založeného na rodinných vazbách“. 
Vzhledem ke specifičnosti tématu se z ČR nikdo nepřihlásil. 
Soutěž o nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni se v roce 
2020 neuskutečnila, bude pořádána jednou za dva roky, v roce 2021 na 
podzim je předpoklad uskutečnění v závislosti na aktuálních 
protiepidemických opatřeních. 
Soutěže o nejlepší projekty prevence kriminality jsou ukotveny v nařízení 
vlády č. 271/2017 o oceněních udělovaných MV. Současně se obě soutěže 
opírají o pravidla upravující kritéria pro nominované projekty, organizaci 
soutěží a složení poroty.  

Naplňování cílů úkolu není relevantní 

Plnění stanovených 
indikátorů 

není relevantní 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

není relevantní 

 

Úkol č. 29: Rozvíjet a podporovat zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti prevence 
kriminality 

Gesce, spolugesce MV; zahraniční partneři, manažeři prevence kriminality krajů a obcí, NNO 
se zaměřením činnosti na podporu obětí trestných činů aj. 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

OPK MV v roce 2020 zastupovalo ČR v Evropské síti prevence kriminality 
(EUCPN), sítě Amber Alert Europe a v neformální síti národních reportérů 
a ekvivalentních mechanismů v rámci boje proti obchodování 
s lidmi.  V rámci těchto sítí zajišťovalo předkládání vyžadovaných podkladů 
týkajících se aktivit na poli prevence v ČR a zúčastnilo se pravidelných 
jednání a dalších ad hoc aktivit.  
V rámci prosincového jednání Rady EUCPN se ČR zúčastnila Evropské ceny 
prevence kriminality (ECPA). V roce 2020 vyhlásilo německé předsednictví 
jako téma soutěžních projektů ECPA „Organizovaný zločin založený na 
rodinných vazbách“. Vítězem se stal irský projekt „The Greentown Project", 
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na druhém místě se umístil nizozemský projekt „The ‘untouchables’ 
approach“ a na třetím místě švédský projekt „The Initiative TICKAN and the 
Phase model” and "Unlawful Influence". Více o projektech lze dohledat na 
stránkách EUCPN (https://eucpn.org/service/news). ČR v roce 2020 do 
soutěže nenominovala žádný projekt. 
Česká republika se i v roce 2020 připojila k preventivní kampani proti 
vloupání do obydlí pořádané pod záštitou EUCPN. Evropský den proti 
vloupání byl z důvodu pandemie covid-19 posunut až na 21. října 2020. 
Nicméně ČR vzhledem k rizikovému období letních dovolených uspořádala 
preventivní akce i v původně plánovaném červnovém termínu, kdy 
proběhla kampaň v prostředcích hromadné přepravy osob, ale i série 
setkání policejních preventistů s veřejností a kontrol v rizikových oblastech 
napříč republikou. Občané ČR se mohli setkat s preventisty u informačních 
stánků v obchodních centrech, kde se dozvěděli nejdůležitější zásady 
zabezpečení. V podzimním termínu se policisté zaměřili na důležitost 
zazimování a zabezpečení rekreačních objektů. 
ČR (Česká agentura pro standardizaci ve spolupráci s OPK MV) plní roli 
sekretariátu technické komise TC 325 Prevence kriminality při plánování 
městské výstavby a navrhování budov při Evropské komisi pro standardizaci 
(CEN). I v roce 2020 se uskutečnilo plenární zasedání této technické komise 
a byly aktivní její pracovní skupiny (WG). Pod vedením českých zástupců 
pokračoval proces tvorby evropské verze české technické normy Prevence 
kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol 
a školských zařízení.  

Naplňování cílů úkolu MV je do mezinárodní spolupráce v oblasti prevence kriminality od roku 
2004, kdy se stalo členskou zemí EU, a z toho vyplynuly postupně 
požadavky na implementaci mezinárodních smluv, legislativních změn, 
doporučených postupů apod. Od téhož roku je ČR také členem Evropské 
sítě prevence kriminality.  Od roku 2016 ČR aktivně řídí technickou komisi 
TC 325 Prevence kriminality při plánování městské výstavby a navrhování 
budov při Evropské komisi pro standardizaci (CEN). 
V rámci neformální sítě národních zpravodajů a ekvivalentních 
mechanismů, jež byla založena na základě iniciativy zástupců ČR během 
předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009, se zástupce OPK MV dvakrát ročně 
účastní jednání, na kterém je probírána aktuální situace na poli boje proti 
obchodování s lidmi a možné prevence v této oblasti.  
Národní zástupci se zúčastňují pravidelných jednání mezinárodních 
platforem v oblasti prevence kriminality, v případě delegace ČR bez účasti 
MV zasílají podklady a relevantní dokumenty. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Pod vedením českých zástupců pokračoval proces tvorby evropské verze 
české technické normy Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při 
plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení v rámci CEN/TC 325. 
Manažeři prevence kriminality krajských úřadů a tiskové oddělení PČR byli 
pravidelně informováni o aktivitách ČR v oblasti prevence kriminality na 
evropské půdě. Tyto informace se přes výše jmenované partnery dostávají 
také k preventistům měst a obcí, policistům v krajích a dalším 
zainteresovaným subjektům. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Domácí adresáti úkolu se zapojují do mezinárodní spolupráce v oblasti 
prevence kriminality zejména prostřednictvím Evropské sítě prevence 
kriminality a její Evropské ceny prevence kriminality a dále prostřednictvím 
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činnosti CEN/TC 325 a jejích pracovních skupin. OPK MV zajišťuje, aby se 
informace o možnostech zapojení do těchto aktivit dostala k širokému 
okruhu realizátorů preventivních aktivit v České republice. 
ČR je aktivním členem všech výše uvedených sítí, účastní se pravidelných 
jednání i dalších aktivit. Intenzivně komunikuje se sekretariáty těchto sítí 
a zpracovává požadované podklady. 

 

Úkol č. 30: Realizovat výzkum zaměřený na oběti trestné činnosti a zkušenosti obyvatel 
České republiky s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období 

Gesce, spolugesce MS (IKSP); MV, členové RVPPK 

Harmonogram 1/2017–2/2019 

Celkové plnění úkolu Splněno v 2019 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Úkol byl splněn dle harmonogramu, závěrečná zpráva byla zpracována, 
oponována a publikována. Dne 6. 6. 2019 byl k výsledkům úkolu uspořádán 
odborný seminář. V roce 2019 byla k výsledkům úkolu vydána odborná 
studie „Oběti kriminality. Poznatky z viktimizační studie.“ 

Naplňování cílů úkolu Poznatky získané výzkumem umožňují posoudit rozsah latentní kriminality, 
zejména pokud jde o sledované delikty a jejich dopad na populaci. Tato 
zjištění jsou významná pro vyhodnocení rozdílu mezi evidovanou 
a skutečnou kriminalitou a umožňují lépe zacílit preventivní aktivity, 
zejména na vybrané skupiny populace s ohledem na frekvenci trestných 
činů. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Výstupy plánované v projektu úkolu byly splněny. V rámci výstupů z úkolu 
byla rovněž připravena Metodika k realizaci viktimizačních výzkumů, která 
je přílohou publikace. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Výsledky byly předány k využití adresátům – Policii ČR, MV, MS, Probační 
a mediační službě, nevládním organizacím k využití, které je možné zejména 
při formulaci zaměření preventivních programů. 

 

Úkol č. 31: Realizovat výzkum zaměřený na zjišťování názorů a postojů obyvatel na otázky 
spojené s problematikou kriminality a její prevencí 

Gesce, spolugesce MS (IKSP); MV, členové RVPPK, odborná veřejnost 

Harmonogram 1/2017–6/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno  

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Plnění úkolu proběhlo dle harmonogramu projektu. Byly provedeny čtyři 
plánované výzkumy v letech 2017 až 2020 na reprezentativním vzorku 
obyvatel ČR ve věku 15+. V letech 2017 a 2020 se jednalo o velké výzkumy 
s velikostí vzorku přes 3000 osob a v letech 2018 a 2019 byla provedena 
menší omnibusová šetření o rozsahu cca 10 otázek na vzorku 1000 osob. 
Shrnutí a interpretace shromážděných dat, jejich vzájemné porovnání 
a vyhodnocení názorových trendů je obsahem monografie Bezpečí, 
kriminalita a prevence, která byla vydána v edici IKSP a je k dispozici na 
webových stránkách IKSP. 

Naplňování cílů úkolu Cíle úkolu jsou splněny – proběhlo vyhodnocení a interpretace výsledků, 
zjištění byla publikována ve studii a je připraven přehledový článek do 
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odborného tisku. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Výstupy plánované v projektu úkolu byly splněny. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Výsledky výzkumu mají charakter zjištění, se kterými jsou seznamováni 
zejména aktéři trestní politiky a prevence. Výsledky zatím nasvědčují 
snižování obav občanů z kriminality, příznivějšímu pohledu na fungování 
policie a vyšší ochotě spolupracovat při řešení trestné činnosti. 

Další informace 
Záměrem je, aby tento projekt trvale probíhal v optimální periodicitě rozsáhlejších terénních šetření, 
aby bylo možné v časových řadách porovnávat vývoj názorů veřejnosti a podle toho případně 
zaměřovat jak pozornost příslušných orgánů činných v trestním řízení, tak mediální působení na 
veřejnost a pracovat s výstupy při vyhodnocování a tvorbě strategií prevence kriminality. 
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II. Pomoc obětem trestné činnosti, práce s dětmi 
a mládeží 
Strategický cíl 2: Česká republika poskytuje pomoc a poradenství obětem trestné 
činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí (včetně 
prevence kriminality dětí a mládeže), přičemž se snaží pomoc a poradenství nadále 
rozšiřovat a zkvalitňovat. 

Úkol č. 32: Zvýšit informovanost dětí a jejich zákonných zástupců o právech a povinnostech 
v trestním řízení 

Gesce, spolugesce MV (PČR); MS (státní zastupitelství) 

Harmonogram 6/2016–12/2017 

Celkové plnění úkolu Splněno a vyhodnoceno za 2017 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Realizován projekt Dítě v trestním řízení. Projekt si kladl za cíl vytvoření 
publikace na téma role dítěte v trestním řízení zahrnující tři oblasti – dítě 
jako svědek (oběť), dítě jako pachatel a zákonný zástupce dítěte. 
Vzhledem k náročnosti projektu, zejména po stránce zpracování 
jednotlivých dílů, které byly obsahově konzultovány s odborníky, byl projekt 
dokončen v prosinci 2017. Publikace, která je určena veřejnosti, byla 
v „připomínkovém řízení“ konzultována s odborníky z řad psychologů, 
státního zastupitelství, soudu, specialistů po linii mládeže i neodborné 
„veřejnosti“ tak, aby byla zajištěna srozumitelnost předávaných informací. 

Naplňování cílů úkolu Publikace je jasnou a stručnou formou předání nejdůležitějším informací 
cílové skupině. Je vhodnou pomůckou pro pedagogy a vychovatele, i pro 
rodiče, jejichž dítě se stalo obětí, svědkem či pachatelem trestného činu. Je 
určena dětem, které se mohou dočíst, co je „čeká“ v rámci vyšetřování 
a proč je jejich účast nezbytná. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Projekt byl úspěšně realizován. 
Vytvořena publikace pro snadnou orientaci v trestním řízení pro cílovou 
skupinu – dítě a jeho zákonného zástupce. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Dopady na adresáty budou zjištěny jak z účasti cílové skupiny v trestním 
řízení (určitý stupeň znalosti), tak z ohlasů veřejnosti, která bude 
s příručkou pracovat. 

 

Úkol č. 33: Realizovat dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ na podporu 
preventivních aktivit a projektů zaměřených na domácí násilí a zvlášť zranitelné skupiny 
obětí 

Gesce, spolugesce MV 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně (za rok 2020 splněno) 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Dne 26. 9. 2019 byla zveřejněna výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace 
v rámci programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na 
prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými 
osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích pro rok 2020. 
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Tento program byl prioritně zacílen na podporu projektů nestátních 
neziskových organizací v oblasti prevence a eliminace domácího násilí 
spočívající v realizaci nově vznikajících a podporu již existujících 
terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby, 
které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích či na přípravu 
systémového rámce těchto programů. 
Na realizaci byly uvolněny finanční prostředky ve výši 2 000 000 Kč. 
Byly poskytovány odborné konzultace a podpora žadatelům o dotace. 
Předložené projekty byly zaměřeny na terapeutické a poradenské 
programy, propagační a osvětové aktivity pro odbornou i širokou veřejnost, 
specifické osvětové a vzdělávací akce (kulaté stoly, semináře, networking) 
a přípravu metodik pro práci s násilnými osobami a osobami, které 
nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích.  
Dne 26. 8. 2020 byla vyhlášena výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace 
v rámci programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na 
prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými 
osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích pro rok 2021. 

Naplňování cílů úkolu Dotačním programem se podporuje boj proti domácímu násilí. 
Plní se rovněž úkol stanovený v Akčním plánu prevence domácího 
a genderově podmíněného násilí. 
Umožnilo se nestátním neziskovým organizacím větší zapojení do realizace 
preventivních aktivit a projektů zaměřených na domácí násilí. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Pro rok 2020 bylo předloženo celkem 8 žádostí. Všechny žádosti splnily 
formální požadavky a byly podpořeny. Byly poskytnuty finanční prostředky 
ve výši 2 000 000 Kč. 
Výstupy z jednotlivých projektů spočívají vedle přímé práce s násilnými 
osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích (terapeutické 
programy) také v realizaci propagačních a osvětových aktivit pro odbornou 
i širokou veřejnost, specifických osvětových a vzdělávacích akcí a v přípravě 
metodik pro práci s násilnými osobami a osobami, které nezvládají svoji 
agresi v mezilidských vztazích. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Nestátní neziskové organizace – podílely se významně na preventivních 
aktivitách v boji proti domácímu násilí.  
Oběti a pachatelé domácího násilí – zapojení cílové skupiny do řešení 
problematiky domácího násilí. 
Násilné osoby a osoby nezvládající svoji agresi v mezilidských vztazích – 
rozšíření informovanosti o možnosti pracovat s násilným chováním, 
rozšíření povědomí o organizacích, jež tyto služby poskytují.  

 

Úkol č. 34: Realizovat dotační programy pro organizace poskytující pomoc obětem 
trestných činů 

Gesce, spolugesce MS; NNO 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně (za rok 2020 splněno) 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 

V rozpočtu kapitoly MS na rok 2020 byly vyčleněny finanční prostředky ve 
výši 8 mil. Kč na dotační program Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti 
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aktivit) poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. 
Dotace byla určena na subjekty, které mají na poskytování právních 
informací a restorativní programy platnou akreditaci Ministerstva 
spravedlnosti dle tohoto zákona. 

Naplňování cílů úkolu V roce 2020 požádalo o dotaci 18 subjektů na 18 projektů, všechny byly 
doporučeny k podpoře.  16 projektů poskytovalo právní informace, 
2 projekty realizovaly restorativní programy. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Počet podpořených organizací: 18 
Počet podpořených projektů: 18 
Počet podpořených osob: 1 844 (oproti předpokládaným 1 517) 
Množství vynaložených finančních prostředků: 7 982 675 Kč 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Realizované projekty pomohly obětem trestné činnosti zorientovat se ve 
své situaci a uplatnit svá práva, poskytly jim informace o trestním řízení, 
provázely je celým procesem, usnadňovaly jim jednání s orgány činnými 
v trestním řízení, poskytovaly psychickou podporu a prostor pro zpracování 
traumatického zážitku. Obětem byly dále zprostředkovávány navazující 
služby, které řešily individuální situaci oběti – ubytování v azylovém domě, 
bezplatnou právní pomoc apod. Projekty rovněž působily na laickou 
a odbornou veřejnost prostřednictvím propagace práv obětí a předáním 
zkušeností s jejich uplatňováním. 

Další informace 
Pro rok 2021 byla stanovena alokace finančních prostředků pro tento dotační titul na 9 100 000 Kč. 

 

Úkol č. 35: Podporovat projekty primární prevence formou vyhlašovaných dotačních řízení 

Gesce, spolugesce MŠMT; kraje 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

MŠMT každoročně 2016–2020 vyhlašuje dotační program na rozvoj 
všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování. 
Výzva se dělila na dva moduly:  
Modul A – individuální projekty je zaměřen na podporu projektů primární 
prevence všech typů rizikového chování zaměřené na děti a mládež, které 
se dále dělí na primární prevenci všeobecnou, selektivní a indikovanou, 
projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací 
a vzdělávání odborné či laické veřejnosti – konference, internetové stránky, 
odborné časopisy (dotaci nelze čerpat na vzdělávání pedagogických 
pracovníků, neboť toto vzdělávání lze hradit prostřednictvím ESF) a na 
projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, např. 
výzkumy, sběr dat.  
Modul B je zaměřen na podporu krajských projektů, které budou 
systémově zabezpečovat vzdělávání, metodické vedení, předávání 
odborných informací, evaluaci a úpravy dokumentů ve školním prostředí 
v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Zejména jde 
o podporu pedagogických pracovníků v získání vědomostí, dovedností 
a kompetencí, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky, 
psychologie, adiktologie a dalších oborů včetně výstupů z nejnovějších 
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výzkumů v oblasti rizikového chování do praxe primární prevence 
rizikového chování ve školách a školských zařízeních.  
Právnická osoba, která žádá o podporu v rámci této výzvy, nesmí být 
podpořena ve stejné aktivitě, které jsou již financovány z OP VVV, a to 
z důvodu, aby nedocházelo k dvojímu financování stejných aktivit. 

Naplňování cílů úkolu Cíle byly zcela naplněny.  
Oblast programů primární prevence kriminality byla finančně podpořena 
každý rok. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Každý rok byl realizován dotační program na realizaci aktivit v oblasti 
primární prevence rizikového chování – program prevence kriminality 
a program protidrogové prevence. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Byla finančně podpořena oblast primární prevence rizikového chování. 

 

Úkol č. 36: Vytvořit komplexní program podpory zvlášť zranitelným obětem a podpora 
Multidisciplinárních týmů v rámci projektu Proč zrovna já? II 

Gesce, spolugesce MS (PMS) 

Harmonogram 4/2016–2/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno a ukončeno k 30. červnu 2020  

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, realizace byla 
ukončena k 30. červnu 2020. 
• Do června 2020 byla v rámci projektu provozována poradenská místa pro 

oběti trestných činů v 56 městech ČR.  
• V rámci projektu bylo realizováno vzdělávání poradců pro oběti trestných 

činů i sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. 

Naplňování cílů úkolu • Proškoleno bylo 668 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 
službách, 47 poradců pro oběti. 

• Po celou dobu realizace projektu byla poskytována podpora obětem 
trestných činů včetně speciálního programu pomoci zvlášť zranitelným 
obětem v 56 lokalitách při střediscích Probační a mediační služby.  

• Celkem bylo za dobu realizace projektu obslouženo 4 470 klientů a bylo 
poskytnuto 14 827 konzultací. Nejčastěji se věk obětí pohyboval 
v rozmezí 19–64 let, těchto klientů bylo 3 381. 878 klientů bylo starších 
65 let. Poradenství vyhledalo 2 831 žen a 1 639 mužů. 

• Mezi nejčastější potřeby klientů patřily právní informace (5 727), 
psychosociální podpora (5 323) a pomoc při uplatnění náhrady škody 
a odškodnění (2 146). Z pohledu druhu trestných činů poradci nejčastěji 
pracovali s oběťmi majetkové trestné činnosti (24 %) a násilné trestné 
činnosti (18 %). Pomoc byla poskytnuta 1 654 zvlášť zranitelným obětem. 
Nejčastěji se jednalo o oběti ohrožené násilím či pohrůžkou násilí (14 %) 
a oběti, které splňují definici zvlášť zranitelné oběti z důvodu vysokého 
věku (12 %) nebo naopak věku do 18 let (5 %). 111 zvlášť zranitelným 
obětem byl poskytnut komplexní program podpory v rozsahu 40 hodin. 

• Krajské a regionální týmy přispěly k udržení a prohloubení úrovně 
systémové podpory obětem trestných činů prostřednictvím zkvalitňování 
vzájemné komunikace a spolupráce se zainteresovanými organizacemi, 
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pořádáním přednášek pro seniory, účastí na konferencích spojených 
s pomocí obětem, schůzkami se starosty, realizací přednášek ve věznicích 
na téma dopadů trestné činnosti na život oběti, realizací školení pro 
městskou policii, tvorbou rozcestníků služeb apod. Úspěšné byly aktivity, 
na kterých se setkávala odborná a laická veřejnost. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Všechny indikátory byly splněny: 
• Proškoleno bylo 47 poradců pro oběti trestných činů. Proškoleno bylo 

také 668 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.  
• Počet zvlášť zranitelných obětí trestných činů, kterým byl poskytnut 

komplexní program podpory, dosáhl hodnoty 111.  
• Za dobu realizace projektu bylo realizováno téměř 150 regionálních 

a 6 krajských týmů. Nepodařilo se realizovat pravidelná jednání těchto 
týmů ve všech 55 lokalitách, ve kterých působil poradce pro oběti. 
Realizovaná setkání týmů však potvrdila svou potřebnost a přínos pro 
síťování služeb pro oběti. (Tyto indikátory byly splněny částečně). 

• Byla vytvořena Studie potřeb obětí trestných činů – cílem Studie je 
rozšířit stávající úroveň znalostí v tématu obětí trestných činů a zejména 
jejich potřeb. Informace obsažené ve studii jsou určené pro laiky i 
profesionály, kteří se během své práce mohou setkat s oběťmi trestných 
činů. Uvedené informace by měly být nápomocné k lepšímu porozumění 
potřebám obětí. Včasná a správná identifikace potřeb totiž umožňuje 
vhodnější a efektivnější pomoc.  

• Byl vytvořen Sborník multidisciplinární spolupráce – je určen všem 
osobám, které se ve své práci mohou setkat s oběťmi trestné činnosti 
a zároveň mají zájem o rozvoj multidisciplinární spolupráce v této oblasti. 
Právě mezioborová spolupráce může významně zefektivnit a zkvalitnit 
úroveň pomoci obětem trestných činů. Ve sborníku lze najít základní 
informace, jak takovou spolupráci zacílenou na pomoc obětem uvádět do 
praxe. Sborník přináší také doporučení a rady vycházející ze zkušeností 
pracovníků Probační a mediační služby při realizaci multidisciplinárních 
týmů pro oběti. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

• Byla zvýšena dostupnost poradenských služeb pro oběti trestných činů. 
Obětem trestných činů bylo poskytováno poradenství bez rozdílu pohlaví 
a věku a se zvláštním důrazem na zvlášť zranitelné oběti. 

• Poradci pro oběti trestných činů si rozšířili v rámci komplexního 
vzdělávání své kompetence. 

• Kompetence v oblasti pomoci obětem trestných činů byly také rozšířeny 
u skupiny sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. 

• Prostřednictvím činnosti regionálních týmů pro oběti byla podpořena 
efektivní spolupráce těch, kteří se podíleli na práci s oběťmi trestných 
činů. 

Další informace 
Probační a mediační služba dlouhodobě usiluje o udržení a rozvoj služeb pro oběti (mj. i v rámci 
naplňování cílů Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025).  
Díky možnosti využití peněžních prostředků pro oběti, které vznikají na základě zvláštního zákona 
(č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí) se podařilo zajistit 
alespoň částečně udržitelnost vytvořeného systému práce a plynule navázat na výsledky projektu 
Proč zrovna já? II, který skončil k 30. 6. 2020. Od 1. 7. 2020 udržela díky uvedeným prostředkům 
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Probační a mediační služba chod poraden pro oběti alespoň v některých lokalitách a zajistila tak lepší 
dostupnost služeb pro oběti, které jí ukládá zákon o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb. coby 
subjektu zapsaného v registru poskytovatelů pomoci obětem. 

 

Úkol č. 37: Vytvořit resortní strategické, koncepční a metodické materiály upravující oblast 
prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů 

Gesce, spolugesce MŠMT; kraje 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Dne 18. 3. 2019 usnesením vlády č. 190 byla schválena Národní strategie 
primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027 
a Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového 
chování dětí a mládeže na období 2019–2021. 
MŠMT v rámci metodického vedení provedlo aktualizaci metodických 
doporučení – Alkohol, Návykové látky, Tabák. K aktualizaci příloh bylo 
přistoupeno z důvodu potřebnosti vymezit aktuální terminologii a doplnit 
chybějící oblasti, které v původních verzích nebyly zpracovány (např. 
doplnění o aktuální kontakty a odkazy na doporučenou literaturu, 
o aktuální legislativní ukotvení problematiky apod.). Je připravena nová 
příloha Duševní nemoci, která aktuálně prochází schvalováním na MŠMT. 
MŠMT v přílohách sjednotilo terminologii a doplnilo některé chybějící 
okruhy. Aktualizované přílohy jsou zveřejněny zde: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/aktualizovane-prilohy-
metodickeho-doporuceni-alkohol.   
Každý kraj vytváří krajský dokument – Krajskou strategii primární prevence 
rizikového chování platnou pro dané období, která obsahuje i oblast 
prevence kriminality. 

Naplňování cílů úkolu Cíle byly naplněny.  
Byl posílen systém primární prevence v rámci metodického vedení 
pedagogů, organizací a krajů. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Byla vytvořena národní strategie a akční plán primární prevence. 
Byly vytvořeny a aktualizovány metodické materiály. 
V každém kraji je platný krajský plán primární prevence. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Posílení koordinace a kompetencí na základě horizontální koordinace 
a metodického vedení. 

 

Úkol č. 38: Realizovat porady MŠMT s krajskými školskými koordinátory prevence, 
metodiky prevence a věcně příslušnými resorty s cílem zefektivnění a koordinace 
meziresortní spolupráce v oblasti specifické primární prevence 

Gesce, spolugesce MŠMT; kraje 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 

Každý rok v období 2016 a 2020 uspořádalo 2 odborné vzdělávací semináře 
pro krajské školské koordinátory prevence zaměřené na aktuální 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/aktualizovane-prilohy-metodickeho-doporuceni-alkohol
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/aktualizovane-prilohy-metodickeho-doporuceni-alkohol
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aktivit) problematiku v oblasti primární prevence rizikového chování. Zároveň byly 
realizovány 2 pracovní porady s krajskými školskými koordinátory prevence 
s cílem spolupráce a koordinace oblasti primární prevence rizikového 
chování.  
V roce 2020 porady i semináře probíhaly online formou z důvodu nemoci 
covid-19. 

Naplňování cílů úkolu Cíle byly naplněny.  
Byla prohlubována a zkvalitněna spolupráce s kraji a s organizacemi 
v oblasti primární prevence a podporováno další vzdělávání uvedených 
subjektů v této oblasti. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Každý rok: 
2 odborné semináře 
2 pracovní porady 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Posílení spolupráce a zvýšení kompetencí v oblasti primární prevence. 

 

Úkol č. 39: Podporovat prevenci dětských úrazů a zvyšovat kvalitu zdravotní péče 
poskytované v souvislosti s dětskými úrazy 

Gesce, spolugesce MZd; MPO, MŠMT, MV, MPSV, MD/BESIP, ÚZIS, SZÚ, odborná veřejnost 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Národní registr úrazů (NRÚ), který zřizuje Ministerstvo zdravotnictví na 
základě zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, ve znění pozdějších předpisů je funkční a stále se zdokonaluje 
a velmi úzce spolupracuje s Národním registrem dětských úrazů ve FN Brno. 
Do konce roku 2020 jsou vydána Ministerstvem zdravotnictví Rozhodnutí 
pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou Centry vysoce 
specializované traumatologické péče pro děti a Centry vysoce 
specializované péče pro pacienty s popáleninami na základě § 112 zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 
ve znění pozdějších předpisů. Tato centra disponují špičkovým personálním 
a materiálním vybavením, včetně nejmodernějších technologií. 
V prosinci 2020 byla připravena a ve Věstníku č. 1/2021 byla uveřejněna 
výzva pro poskytovatele zdravotních služeb k podání žádostí o udělení:  
• Statutu centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé,  
• Statutu centra vysoce specializované traumatologické péče pro děti,  
• Statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami,  
• tak aby byla zachována kontinuita poskytování zdravotních služeb výše 

uvedenými centry. 

Naplňování cílů úkolu V Národním registru úrazů jsou k dispozici centrálně získávaná data týkající 
se úrazů. 
Do konce roku 2020 je ustavena síť center vysoce specializované 
traumatologické péče pro děti a center vysoce specializované péče pro 
pacienty s popáleninami. V roce 2021 byla uveřejněna nová výzva pro 
poskytovatele zdravotních služeb k podání žádostí o udělení příslušných 
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statutů tak, aby byla zachována kontinuita péče o tyto pacienty. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

V Národním registru úrazů jsou k dispozici centrálně získávaná data týkající 
se úrazů. 
Do konce roku 2020 je ustavena síť center vysoce specializované 
traumatologické péče pro děti a center vysoce specializované péče pro 
pacienty s popáleninami. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

K analýzám a plánování preventivních opatření jsou k dispozici centrálně 
získávaná data týkající se úrazů (ÚZIS – NRÚ). 
Ustavením center vysoce specializované traumatologické péče pro děti 
a center vysoce specializované péče pro pacienty s popáleninami je 
zajištěna dostupná a vysoce specializovaná péče o pacienty s vážnými úrazy 
a popáleninami. 

 

Úkol č. 40: Vytvořit síť komplexních služeb pro rodiny s dětmi na lokální úrovni 

Gesce, spolugesce MPSV; MZd, MŠMT 

Harmonogram 6/2016–12/2019 

Celkové plnění úkolu Splněno v 2019 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Plnění úkolů probíhalo od 1. 1. 2016 prostřednictvím KA 1 IP MPSV Podpora 
a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Jejím cílem byla 
podpora síťování služeb pro práci s dětmi a rodinami spolupracujícími 
s OSPOD s důrazem na systémovost, návaznost a provázanost služeb 
a jejich preventivní charakter, dále vydefinování a pilotní ověření 
inovativních a preventivních služeb pro ohrožené rodiny a děti. Záměrem 
bylo zajistit, aby na místní úrovni v komunitě rodiny byla dostupná síť 
služeb, které budou reagovat na široké spektrum potřeb, a umožní dítěti 
vyrůstat v první řadě doma v péči jeho vlastních rodičů (primárně byla 
rozvíjena síť služeb včasné pomoci rodině).  
Důležitou roli v síťování služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny zastávají 
pracovníci OSPOD, kteří mají přehled o potřebách cílové skupiny, a také by 
měli v souladu se standardem kvality SPO č. 7 Prevence podporovat rozvoj 
preventivních aktivit a rozvíjet multidisciplinární spolupráci. Rovněž by měli 
v rámci plnění standardu č. 14 Návaznost výkonu SPO na další subjekty 
zajišťovat návaznost výkonu SPO na další služby vedoucí ke stabilizaci 
situace v rodině s ohroženým dítětem, které doplňují výkon SPO.  
KA 1 probíhala na území 11 krajů (s výjimkou kraje Jihočeského, Plzeňského 
a Libereckého) a bylo do ní zapojeno i 124 obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností (dále jen „OÚ ORP“) v jejich správním obvodu. Pro každé pilotní 
pracoviště OSPOD byl na úrovni OÚ ORP a krajského úřadu (dále jen „KÚ“) 
k dispozici pracovník, tzv. síťař. Na úrovni ORP působil lokální síťař. 
Koordinací aktivit lokálních síťařů měl na starosti krajský síťař, který působil 
na KÚ, a zajišťoval návaznost aktivit na krajské plánování služeb a případně 
na dílčí aktivity kraje v oblasti transformace systému o ohrožené děti 
a rodiny. Metodickou podporu lokálních a krajských síťařů zajišťoval 
metodik síťování MPSV. Tito síťaři byli v průběhu realizace projektu 
intenzivně proškolováni a metodicky vedeni, a to v rámci pravidelných 
porad, supervizí a metodických setkání. Kontext a základní východiska 
související se síťováním služeb je zpracován v Metodice lokálního síťování 
a práce a vedení lokálních síťařů, která stručně popisuje schéma a metody 
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vedení síťařů v rámci projektu a také zohledňuje zkušenosti nabité 
v průběhu realizace projektu.  
V první fázi realizace aktivity došlo ke zmapování potřeb dětí 
a poskytovatelů služeb i institucí (tzv. aktérů sítě služeb), které s nimi 
pracují v oblasti vzniku a rozvoje potřebných služeb pro tuto cílovou 
skupinu. Za účelem zmapování potřeb bylo v průběhu realizace aktivity 
uspořádáno celkem 1 436 akcí za účasti aktérů sítě služeb (pracovníků 
OSPOD, ostatních pracovníků obecních a krajských úřadů důležitých pro 
řešení situace rodiny a pro rozvoj sítě služeb v rámci komunitního 
plánování, pracovníků působících v sociálních službách, ve školách 
a školských zařízeních, poskytovatelů volnočasových aktivit, zdravotních 
zařízení, psychoterapeutických služeb, ÚPČR, apod.).  
V druhé fázi došlo v rámci aktivity ke zpracování lokálních strategií síťování. 
Za tímto účelem se uskutečnilo v roce 2019 celkem 162 setkání a od 
začátku realizace projektu 836 setkání iniciovaných síťaři.  
Ve třetí fázi byla vytvořena Analýza lokální sítě služeb a návrh její optimální 
podoby, kdy byla v roce 2019 tato analýza dokončena v roce 2019 u všech 
zapojených lokalit. Celkem vzniklo 87 těchto dokumentů.  
Ve čtvrté fázi byl vytvořen reálný model minimální sítě služeb na úrovni 
obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), který je součástí výstupu 
Analýza místní sítě služeb a návrh její optimální podoby. Tento návrh  
sítě je šitý na míru konkrétní ORP. Současně vznikl samostatný výstup 
„Optimální model lokální sítě služeb pro děti a jejich rodiny“, který shrnuje 
poznatky k vytvoření modelu sítě služeb pro využití i obcemi, které nebyly 
do projektu zapojeny.  
Jedním z výstupů projektu je také Metodika pro vytvoření místní sítě služeb 
na úrovni obcí s rozšířenou působností, kde je představen koncept potřeb 
dítěte a úrovní podpory v rámci sítě služeb a návrhu její optimální podoby.  
Ve sledovaném období byl také dokončen Interaktivní katalog jevů  
a služeb pro jejich rodiny, který je on-line nástrojem, který umožňuje 
sociálním pracovníkům nestátním neziskovým organizacím (dále jen 
„NNO“), psychologům a dalším pracovníkům v přímé práci s dětmi 
zorientovat se v situacích, které ohrožují funkce rodiny. Katalog obsahuje 
definice nejčastějších situací, síť pomoci, úlohu aktérů zapojených do řešení 
situace dítěte a jejich vzájemné vazby, postupy řešení z pohledu pracovníků 
OSPOD, možné nástroje pomoci založených na principu multidisciplinární 
spolupráce, odkazy na sociální, zdravotnické, školské a jiné služby. Nechybí 
zde ani prezentace příkladů dobré praxe.  
V rámci KA 01 byla také věnována pozornost rozvoji preventivních 
a inovativních služeb, které ještě nejsou systémově v prostředí ČR 
ukotveny. Výstupem v této oblasti je dokument Včas a spolu. Model 
systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny, jehož cílem bylo 
definovat a popsat metody práce preventivních služeb pro rodiny s dětmi 
a zároveň vymezit optimální podobu preventivních služeb pro rodiny 
s dětmi jejich ukotvení v systému podpory a ochrany dětí, a to jak do 
jednotlivých politik státu, tak i do koncepcí místních samospráv. Přílohou 
tohoto modelu je Doporučení k optimalizaci systému preventivních služeb 
na podporu rodin s dětmi v ČR, kde jsou formulována zásadní opatření 
vedoucí k optimalizaci systému preventivních služeb pro rodiny s dětmi. 
V rámci rozvoje inovativních služeb byl publikován text Základní principy 
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vybraných inovativních přístupů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny 
a materiál Inovace v rámci práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami 
a Komplexní přehled inovativních služeb obsahující průřezový přehled 
inovativních služeb působících v ČR. 

Naplňování cílů úkolu Činnosti realizované v rámci KA1 směřují k naplnění cílů úkolu. V roce 2019 
byly dokončeny všechny plánované výstupy této aktivity, kterými byly 
zejména publikace: 
• Analýza lokální sítě služeb a návrh její optimální podoby; 
• Optimální model minimální sítě služeb pro děti a jejich rodiny na úrovni 

obcí s rozšířenou působností; 
• Metodika pro vytváření minimální sítě služeb na úrovni obcí s rozšířenou 

působností; 
• Metodika lokálního síťování a práce a vedení lokálních síťařů; 
• Interaktivní katalog jevů a služeb pro děti a jejich rodiny; 
• Včas a spolu. Model systému preventivních služeb pro děti a jejich 

rodiny, jehož součástí je Doporučení k optimalizaci systému 
preventivních služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny; 

• Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami; 
• Komplexní přehled inovativních služeb. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Celkově od začátku realizace aktivity proběhlo: 
• 5 392 setkání síťařů s pracovníky OSPOD – společná i individuální setkání 

vedoucími či řadovými pracovníky; 
• 3 763 setkání síťařů s pracovníky krajských či obecních úřadů – zejm. 

pracovníky z oddělení prevence kriminality, komunitního plánování, 
komisí, úředníky, politickou reprezentací aj.; 

• 2 657 setkání síťařů s pracovníky sociálních služeb; 
• 887 setkání síťařů s dalšími aktéry – např. Agentura pro soc. začleňování, 

volnočasové služby aj. 
• 2 391 setkání síťařů s pracovníky škol a školských zařízení 
• 533 setkání síťařů s lékaři a zástupci zdravotnických zařízení 
• 439 setkání síťařů s pracovníky psychoterapeutických služeb 
• 1 751 setkání síťařů se zástupci ZDVOP, úřadů práce, justice 

a bezpečnosti a ostatních aktérů. 
Síťaři se za účelem mapování zúčastnili 1 436 akcí. Bylo vyplněno 1 620 
karet služeb a vytvořeno 9 038 zápisů ze setkání či jednání. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Primární cílovou skupinou jsou pracovníci OSPOD na úrovni ORP a KÚ, dále 
pak i další aktéři sítě služeb. Průběhu realizace projektu došlo k rozvoji 
jejich kompetencí a samostatnosti v oblasti síťování služeb. Dále pak byla 
navázána intenzivnější spolupráce v oblasti koncepce a rozvoje sítě služeb 
mezi aktéry sítě služeb.  
Rozvoj kompetencí pracovníků OSPOD, zlepšení komunikace a efektivnější 
spolupráce Pokud se podaří dosáhnout výše uvedeného, lze očekávat 
i přímý pozitivní dopad na rodiny s ohroženými dětmi, pro něž bude 
dostupná síť služeb odpovídající jejich potřebám. 
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Úkol č. 41: Rozvíjet multidisciplinární spolupráci v oblasti řešení kriminality mládeže 
a restorativní programy pro mládež v rámci projektu Na správnou cestu! II. 

Gesce, spolugesce MS (PMS); NNO, samosprávy 

Harmonogram 4/2016–3/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno a ukončeno k 31. srpnu 2020 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, realizace byla 
ukončena k 31. srpnu 2020. 
• Setkání týmů pro mládež probíhala v rámci projektu ve 12 soudních 

okresech (tedy v lokalitách, kde působili koordinátoři těchto týmů). 
Pokračování činnosti týmů pro mládež po skončení projektu se podařilo 
dojednat ve všech do projektu zapojených lokalitách. 

• Ve 4 regionech byl realizován pilotní program zaměstnávání mladistvých 
pachatelů a byla vypracována Zpráva z pilotní realizace programu. 

• V rámci projektové aktivity Rodinné skupinové konference byli proškoleni 
probační úředníci – specialisté na práci s mládeží. 

• Inovovaný resocializační program Proti násilí byl realizován celkem ve 
třech lokalitách – severní Čechy, Ostravsko a Brněnsko. Program byl 
realizován ve třech variantách – pro mladistvé a mladé dospělé klienty 
Probační a mediační služby a také pro odsouzené k výkonu trestu odnětí 
svobody (ve Věznici Kuřim). 

Naplňování cílů úkolu • Prostřednictvím setkání Týmů pro mládež došlo k rozvoji spolupráce 
subjektů zaměřujících se na prevenci kriminality a práci s ohroženou 
mládeží. 

• Díky školení v restorativní technice rodinných skupinových konferencí 
byla zvýšena kvalifikace odborných pracovníků Probační a mediační 
služby v oblasti restorativních programů a multidisciplinární spolupráce.  

• Pilotní realizace programu zaměstnávání mladistvých pachatelů vedla 
k částečné náhradě škody celkem 10 klientům. Zároveň ale poukázala na 
řadu obtíží, které při realizaci podobných programů vznikají 
a znesnadňují širší zapojení. 

• Ve třech lokalitách čtyři dvojice proškolených lektorů realizovaly 
inovovaný resocializační program Proti násilí zaměřený na snížení 
agresivity a recidivy mladistvých a mladých dospělých násilných 
pachatelů. Program byl realizován také ve věznici. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Všechny indikátory byly splněny: 
• Vyškolení 79 úředníků Probační a mediační služby v realizaci rodinných 

skupinových konferencí. Vyškolení 18 koordinátorů týmů pro mládež. 
Vyškolení 8 lektorů resocializačního programu Proti násilí. 

• Koordinátoři týmů pro mládež působili ve 12 lokalitách, celkem se za 
dobu trvání projektu uskutečnilo 148 setkání členů těchto týmů.  

• Realizovaný program krátkodobého zaměstnání pro mladé pachatele ve 
4 soudních okresech. Osloveno 23 klientů, podařilo se dohodnout 
náhradu škody prostřednictvím programu zaměstnávání u 10 z nich. 
(indikátor splněn částečně) 

• Realizovaný program Proti násilí ve třech lokalitách – celkem zapojeno 75 
klientů. (indikátor splněn částečně) 
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• Vytvořený Metodický a procesní manuál týmů pro mládež a Sborník 
dobré praxe Týmů pro mládež, který přináší komplexní pohled na týmy 
realizovaná opatření a jejich genezi od idey až po finální realizaci. 

• Vytvořená Metodika programu krátkodobého zaměstnání pro mladé 
pachatele, pilotní realizace programu byla popsána ve Zprávě z pilotáže. 

• Vytvořena Metodika programu Proti násilí, jak verze pro mladistvé, tak 
i verze pro mladé dospělé pachatele. Do podoby Dodatku k Metodice 
byly zpracovány zkušenosti z pilotní realizace programu ve Věznici Kuřim 
(oddělení pro mladé dospělé) a také zkušenosti z realizace programu 
v rámci nouzového stavu a protipandemických opatření (nutná on-line 
realizace programu).   

• V průběhu realizace projektu byly postupně vypracovány vstupní, 
průběžná a závěrečná evaluační zpráva, jejichž cílem je zhodnotit procesy 
a výstupy projektu „Na správnou cestu! II“. 

• Byla vypracována Studie o účinnosti programů Proti násilí a rodinných 
skupinových konferencí, která si klade za cíl podrobně zhodnotit dopady 
resocializačního programu Proti násilí a restorativní techniky rodinných 
skupinových konferencí, které byly v rámci projektu „Na správnou cestu! 
II“ realizovány. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

• Činnost týmů pro mládež se odvíjela od specifických potřeb v lokalitě, 
díky jejich činnosti se podařilo rozvíjet a podpořit spolupráci v oblasti 
preventivních aktivit zaměřených na děti a mládež. Dopad činnosti týmů 
byl jak na zapojené odborníky, tak na subjekty v místě (samospráva, 
nestátní sektor) a potažmo díky např. zavedení nových programů či 
rozšíření stávajících také na ohroženou mládež.  

• Díky školení v restorativní technice rodinných skupinových konferencí 
byla zvýšena kvalifikace odborných pracovníků Probační a mediační 
služby v oblasti restorativních programů a multidisciplinární spolupráce – 
po proškolení mohou realizovat restorativní rodinné skupinové 
konference a přispět tak k efektivnímu a komplexnímu řešení dopadů 
provinění spáchaného mladistvým, vč. ošetření potřeb oběti.  

• V rámci realizace programu Proti násilí došlo jak ke zvýšení kvalifikace 
lektorů, tak působením programu na mladistvé a mladé dospělé násilné 
pachatele došlo ke změně jejich postojů a získání nových dovedností, jak 
řešit rizikové situace. 

 

Úkol č. 42: Monitorovat a řídit kvalitu v systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny 
a vybudovat jednotný informační systém ochrany práv dětí 

Gesce, spolugesce MPSV; ÚOOÚ, ČSÚ, MV, MŠMT, MZd, MS 

Harmonogram 12/2017–12/2019 

Celkové plnění úkolu Splněno částečně, byly vykonány přípravné kroky. 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Jednotný informační systém sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „IS 
SPOD“) byl ukotven v ustanovení § 53a v rámci novely zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o SPOD“), která byla provedena zákonem č. 401/2012 Sb. 
s účinností od 1. 1. 2013. K realizaci IS SPOD odkazuje také materiál 
Implementačních plánů Strategického rozvoje veřejné správy České 
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republiky pro období 2014–2020, konkrétně kapitola „Hierarchická 
struktura prací a harmonogram realizace“ která v rámci hlavní aktivity 
„Dobudování eGovernmentu“ uvádí také projektový okruh 3.6. 
„Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně-právní 
ochrana dětí“, který je v gesci MPSV, s harmonogramem realizace od 
1/2015 do 12/2020. 
Přípravné kroky k zavedení IS SPOD do praxe byly realizovány 
prostřednictvím individuálního projektu s názvem Systémový rozvoj 
a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany (dále jen „IP MPSV“), a to 
konkrétně v rámci jeho klíčové aktivity č. 2 Monitorování a řízení kvality 
systému sociálně-právní ochrany, jejímž cílem bylo zvýšit efektivitu a kvalitu 
systému ochrany dětí prostřednictvím navržení systému sběru dat a jejich 
hodnocení. Výstupem této aktivity jsou koncepční návrhy k zavedení dvou 
monitorovacích systémů, a to statistického monitorovacího systému 
a kvalitativního monitorovacího systému.  
Potřebnost jednotného informačního systému je uvedena v Národní 
strategii ochrany práv dětí na rok 2021–2029.  
• Koncepční řešení statistického monitorovacího systému v oblasti SPOD 
Při koncepci tohoto systému vznikla Analýza současného systému sběru 
statistických dat v oblasti ochrany práv dětí a byl vytvořen prvotní návrh 
statistického monitorovacího systému, který prošel na přelomu let 2018 
a 2019 pilotním ověřením. Výsledky pilotního ověřování byly zapracovány 
do finální podoby studie Návrh statistického monitorovacího systému 
v oblasti ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti, která byla dokončena 
v dubnu 2019. Její součástí je výstup Doporučení k revizím statistického 
monitorovacího systému.  
• Koncepce kvalitativního monitorovacího systému v oblasti SPOD 
Tento systém by měl být úzce provázaný se statistickým monitorovacím 
systémem a jeho cílem je hodnotit kvalitu poskytované sociálně-právní 
ochrany dítěte ve vztahu k zajištění prosperity konkrétního dítěte. Prvním 
krokem koncepčního řešení bylo vytvoření Analýzy a návrhu systému 
monitoringu kvality a strategie implementace systému řízení kvality, 
v rámci, níž byl zanalyzován nejen současný stav, ale byly zmapovány i dva 
možné zahraniční modely sledování kvality, kterými by se mohla ČR 
inspirovat. Doplňkovým materiálem byla Definice funkcionalit informačního 
systému nutných pro sledování vybraných indikátorů řízení kvality.   
Všechny výstupy klíčové aktivity č. 3 jsou zveřejněné na portále 
www.pravonadetstvi.cz a budou využity při tvorbě samotného technického 
řešení IS SPOD. Tento systém by měl průběžně monitorovat situaci cílové 
skupiny a činnosti příslušných orgánů a služeb pro ohrožené děti a jejich 
rodiny, které byly za účelem naplnění práv ohrožených dětí uskutečněny. IS 
SPOD bude generovat statistické údaje, na základě, nichž bude možné 
sledovat trendy v oblasti péče o ohrožené děti, hodnotit a následně 
zefektivňovat činnost OSPOD a dalších poskytovatelů služeb, koncipovat 
a přijímat důležité systémové změny. Data budou využita k optimalizaci 
řízení systému péče o ohrožené děti, k plánování a financování služeb. 
V roce 2019 také MPSV vyhlásilo výběrové řízení, který by s využitím 
koncepčního návrhu řešení IS SPOD provedl technické řešení systému, 
které by reflektovalo výstupy a návrhy parametrů formulované v rámci IP 
MPSV. MPSV bude v záměru na zavedení IS SPOD pokračovat i 

http://www.pravonadetstvi.cz/
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v následujících letech, kdy je předpokládáno, že se do budoucna rozšíří IS 
SPOD na celou agendu sociálně-právní ochrany dětí upravenou zákonem 
o SPOD za využití výstupů a zpracovaných analýz v rámci projektu Systém 
včasné intervence. Součástí IS SPOD by zejména měla být také evidence 
dětí a spisová dokumentace o dětech, která je vedena obecními úřady obcí 
s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném v ustanoveních § 54 a § 55 
zákona SPOD, a v prováděcí směrnici MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. 
9. 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace 
o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí (Věstník vlády pro 
orgány krajů a orgány obcí č. 5/2013). IS SPOD by dále měl umožňovat 
vzájemné předávání a sdílení údajů mezi orgány sociálně-právní ochrany 
dětí a dalšími dotčenými orgány a osobami, které je upraveno v 
ustanoveních § 51 a § 53 odst. 1 zákona o SPOD.   

Naplňování cílů úkolu MPSV činí kroky potřebné k naplnění cílů úkolu prostřednictvím přípravy 
systému IS SPOD. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

V průběhu roku 2020 probíhalo řešení zadávacích řízení informačních 
systémů MPSV. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Aktivita bude mít pozitivní dopad na resorty, obce a kraje podílející se na 
péči o ohrožené děti. Zefektivní také systém sběru a vyhodnocování dat, 
který provádějí. Bude usnadněno vyhodnocování intervence a jejích 
dopadů na prosperitu dítěte, což umožní včas, pokud intervence nepřinese 
očekávaný efekt, korigovat postupy uplatňované jednotlivými subjekty tak, 
aby odpovídaly potřebám ohroženého dítěte.   

 

Úkol č. 43: Monitorovat naplňování doporučení vyplývajících z materiálu Rozbor situace 
dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy 

Gesce, spolugesce MV; MPSV, MS, MŠMT, Úřad vlády, obce a kraje (spolugesce) 

Harmonogram 10/2016–10/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V rámci plánu činnosti RVPPK pro rok 2020, požádalo MV dotčené rezorty 
o spolupráci při přípravě podkladů pro vyhodnocení plnění doporučení 
stanovených v materiálu „Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených 
kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy".  Zmapování aktuální situace jako 
východiska k rozboru se týká zejména následujících bodů: 
• popis aktuální situace a trendů kriminality – informace o trendech, 

o situacích ovlivňujících nástup kriminální kariéry dětí i o opatřeních pro 
děti dětech v roli obětí, statistiky, závěry výzkumů a vývoje situace atd.  

• plnění stanovených doporučení – informace o splněných doporučeních 
a jejich vyřazení; vyřazení doporučení, která nelze realizovat, či jejich účel 
naplněn jiným způsobem; popis plnění doporučení ve sledovaném 
období, realizace aktivit v dané oblasti  

• závěry a vyhodnocení – shrnutí vývoje v oblasti kriminality a kriminálně 
rizikových jevů a shrnutí rizikových faktorů 

Na základě shromážděných podkladů od všech relevantních zástupců 
RVPPK byla MV v říjnu 2020 vypracována Informace pro Republikový výbor 
pro prevenci kriminality o naplňování doporučení vyplývajících z tohoto 
materiálu. Informace byla na on-line zasedání dne 5. 11. 2020 přijata 
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a schválena. Nová doporučení nebyla navrhována vzhledem ke končícímu 
období tohoto úkolu. 

Naplňování cílů úkolu Ve spolupráci s dotčenými subjekty proběhlo v roce 2020 mapování situace 
v oblasti kriminality a kriminálně rizikových jevů ohrožujících děti a mládež, 
případně za období 2018–2020, hodnocení, podněty a návrhy poskytli MV, 
PČR, PMS, IKSP, odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, MS, MPSV, 
MŠMT, ASZ, jako podklady byly dále využity informace z veřejné zprávy NZS 
"Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2018" a za rok 2019. 
Zástupci obcí se k problematice v posledním období, tedy za roky 2018–
2020 nevyjádřili.   
• Aktualizace plnění prvotních doporučení týkajících se dotčených resortů 

– splněno. 
• Aktualizace plnění doplněných doporučení v roce 2018 – splněno. 
• Analýza, sběr dat, souhrn informací – splněno. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

• Zpracování Informace pro Republikový výbor pro prevenci kriminality 
o naplňování doporučení vyplývajících z materiálu "Rozbor situace dětí 
a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy" 
v letech 2018–2020 (dále jen RDM 2020) – splněn 10/2020. 

• Předložení materiálu RDM 2020 ke schválení na zasedání RVPPK – 
splněno 5. 11. 2020. 

• Schválení materiálu RDM 2020 RVPPK – splněno 5. 11. 2020. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Všechny dotčené subjekty se v průběhu celého období aktivně věnovali 
nejen monitorování plnění doporučení vyplývajících z materiálu "Rozbor 
situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými 
jevy", ale i dodávání podkladů k aktualizaci plnění doporučení.  
Adresáti se aktivně věnovali tvorbě nových doporučení na základě vlastních 
zjištění či na základě vyhodnocení předchozích Informací pro RVPPK v rámci 
RDM. 
Veškerá plnění doporučení pro zlepšení situace na poli kriminálně 
rizikových jevů ohrožujících děti a mladistvé přispěla ke zvýšení 
informovanosti v této problematice a k nasměrování na cestě za snižováním 
kriminogenních rizik ohrožujících mládež.   
V závěrech byly popsány zásadní problémy, jimiž je problematika trestné 
činnosti páchané dětmi a na dětech na území České republiky dlouhodobě 
zatížena.  
Na základě těchto závěrů je možno vypracovat cíle a úkoly nejen pro práci  
RVPPK na další období. 

 

Úkol č. 44: Podporovat specializaci PČR na případy domácího násilí 

Gesce, spolugesce MV (PČR); Asociace poskytovatelů intervenčních center ČR, o. s. 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Úkol podporovat specializaci Policie ČR na případy domácího a genderově 
podmíněného násilí je plněn průběžně. Na základě pokynu policejního 
prezidenta č. 291/2017 k metodické činnosti v oblasti obětí trestných činů 
a domácího násilí (dále jen „pokyn“), působí od roku 2017 v rámci každého 
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KŘP metodik KŘP a metodici územních odborů po linii služby pořádkové 
i služby kriminální policie. Metodici územních odborů jsou povinni 
nejméně jedenkrát ročně zajistit školení policistů příslušného územního 
odboru ve svěřené oblasti (čl. 9 pokynu).  
Školení metodiků pro domácí násilí a oběti trestných činů dle čl. 3 pokynu 
(absolvování vzdělávacího programu a získání osvědčení k výkonu 
metodické činnosti) se konalo 15. –16. 6. 2020 v Čeperce, kde bylo 
vyškoleno 6 nových metodiků – policistů pořádkové policie a 6 metodiků 
z SKPV, další plánovaná školení byla z důvodu mimořádných opatření 
zrušena. 
Porady ŘSPP s metodiky KŘP plánované na duben a říjen 2020 byly 
z důvodu mimořádných opatření zrušeny a nahrazeny videokonferencemi 
v květnu a listopadu 2020. 

Naplňování cílů úkolu Metodici ustanovení dle pokynu PP č. 291/2017 poskytují metodickou 
pomoc policistům řešícím případy domácího násilí (identifikace domácího 
násilí, použití institutu vykázání, komunikace s ohroženou a násilnou 
osobou, postup v rámci trestního řízení apod.), což přispívá ke zlepšení 
praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí na úrovni 
jednotlivých organizačních článků policie. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Průběžně jsou proškolováni policisté, kteří jsou nově určeni pro výkon 
metodické činnosti dle pokynu policejního prezidenta č. 291/2017.  Všichni 
policisté služby pořádkové i služby kriminální policie, kteří přicházejí do 
styku s případy domácího násilí, jsou průběžně, minimálně jednou ročně, 
proškolováni z problematiky domácího násilí a obětí trestných činů. Za rok 
2020 bylo proškoleno v dané problematice celkem 3850 policistů (školení 
prezenční nebo distanční formou).   

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Policisté jednotlivých organizačních článků se mohou ve složitějších 
případech obrátit na metodika ve svém ÚO případně KŘP a případ s ním 
konzultovat, metodik může následně posoudit správnost postupu 
v konkrétním případě. 

 

Úkol č. 45: Nastavit systémový mezioborový přístup v oblasti prevence a řešení 
postpartnerského násilí s důrazem na ochranu práv a jistot dětí (zvlášť zranitelných obětí) 

Gesce, spolugesce MV; rezorty zastoupené v RVPPK, intervenční centra, příp. další státní 
i nestátní subjekty. 

Harmonogram 9/2016–6/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno  

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V roce 2020 byl vládní úkol realizován pod vedením odboru prevence 
kriminality MV ČR v součinnosti s mezioborovou pracovní skupinou (dále 
jen pracovní skupina), zřízenou pro plnění předmětného úkolu v r. 2017. 
Pracovní skupina se v roce 2020 scházela dle potřeby, případně práce na 
úkolu pokračovala distančně, dle možností daných vládními opatřeními 
vyhlašovanými na základě nákazové situace v souvislosti s onemocněním 
covid-19. 
Výsledkem činnosti pracovní skupiny bylo zhodnocení stávajícího stavu, 
nastavení systému mezioborové spolupráce, nastavení pojmu 
postpartnerského násilí (PPN), stanovení klíčové instituce v systému 
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a naplánování dalšího postupu ve věci ochrany dětí ohrožených PPN. 
Činnost mezioborové pracovní skupiny byla v roce 2020, v návaznosti na 
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 
2019 až 2022 a Úmluvu o právech dítěte, zaměřena na následující aktivity: 
Stěžejním bodem pro splnění úkolu bylo vytvoření základní platformy 
systémového mezioborového přístupu (pracovní zkratka MSOD). Vzniklý 
systém spolupráce byl na základě konsensu přijat.  
Dále byl vypracován diagram spolupráce jednotlivých druhů institucí 
v situaci, že dojde k situaci, kdy je zachyceno podezření na dítě ohrožené 
PPN, k němu byl vypracován průvodní text. Rovněž byly vypracovány 
základní vzorové diagramy pro jednotlivé instituce v systému, konkrétně 
pro oblast školství a OSPOD včetně doprovodných textů sloužících nejen 
laické veřejnosti k zorientování se v situaci. 
V rámci práce skupiny by stanoven okruh dětí, pro které je MSOD určen. 
Dále jsou určeny instituce, jež budou zapojeny do systému, a je určena 
klíčová instituce  
• pro shromažďování informací o hlášení na podezření dítěte ohroženého 

PPN,  
• pro evidenci všech hlášení,  
• rozcestník pro následnou pomoc dítěti. 
Pro funkční nastavení sytému bylo nutno určit komunikační kanály/směry 
toku informací mezi institucemi a možností spolupráce a zpětných vazeb.  
V průběhu práce bylo zjištěno, že v rámci plnění úkolu budou doplněny 
další úkoly pro naplnění cíle, a to  
• určení rolí jednotlivých institucí v systému a rolí v předávání informací 

o ohrožených dětech, 
• vytvoření grafického znázornění spolupráce vzorové instituce s klíčovou 

institucí. 

Naplňování cílů úkolu • Analýza, sběr dat, souhrn informací – splněno – r. 2020 
• Nastavení systému meziresortní spolupráce – splněno – 4/2020 
• Vyhotovení grafického schématu/diagramu nastaveného systému MSOD 

– splněno – 6/2020 
• Tvorba základních textů objasňujících princip systému, odůvodnění 

vzniku systému, určení účelu systému a jeho cílů – splněno – 6/2020 
• Připomínkové řízení k diagramu MSOD, pomocným vzorovým diagramům 

+ doprovodných textů v rámci pracovní skupiny – splněno – 8–9/2020 
• Schválení schématu MSOD, vzorových pomocných schémat pro OSPOD 

a školy + průvodního textu ke schématům členy mezioborové pracovní 
skupiny – splněno – 10/2020 

Plnění stanovených 
indikátorů 

• Existence mezioborové pracovní skupiny a její pravidelná činnost 
prostřednictvím jednotlivých pracovních podskupin – úkol plněn 
průběžně  

• Činnost spolugestorů v jednotlivých pracovních podskupinách – úkol 
splněn 

• Nastavení systémového mezioborového přístupu v oblasti prevence 
a řešení postpartnerkého násilí s důrazem na ochranu práv a jistot dětí – 
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splněno 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Vzniklý MSOD a seznámení s ním objasnilo role jednotlivých institucí. 
Diagramy MSOD zprostředkovaly znalost členů pracovní skupiny 
o zainteresovaných skupinách obyvatel a institucí zapojených do systému, 
pravidla toku informací a jejich vzájemné spolupráce. 
Principy nově nastaveného systémového přístupu v oblasti prevence 
a řešení postpartnerského násilí, včetně základního digramu MSOD byly 
předneseny na konferenci Locika 4. 12. 2020, která byla přístupná jak 
odborné, tak laické veřejnosti on-line. 
Dopady vzniklého MSOD na běžnou populaci ČR budou zřetelné až v dalších 
fázích realizace úkolu. 

Další informace 
Pracovní skupina se dohodla na navazující činnosti, která bude realizována v rámci Strategie prevence 
kriminality na následující období: 
• oslovení institucí za účelem tvorby diagnostického nástroje vhodného pro neodbornou veřejnost, 
• shromáždění podkladů pro vznik „desatera“ pro děti ohrožené PPN, 
• rešerše kazuistik pro připravovanou medializaci a osvětu systému, 
• další kroky vedoucí k rozšíření povědomí o existenci MSOD a o tom, že systém je cestou, jak pomoci 

ohroženým dětem. 

 

Úkol č. 46: Vytvořit „Manuál pro lékaře Domácí násilí a genderově podmíněné násilí“ 
a připravit vzdělávací kurzy pro lékaře a další pracovníky ve zdravotnictví se zaměřením na 
práci s oběťmi násilí. 

Gesce; spolugesce MZd; odborná veřejnost 

Harmonogram 6/2016–12/2017, kurzy 2018–2019 

Celkové plnění úkolu Splněno v 2017 a 2018, dodatečné vyhodnocení za 2018 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odbornou veřejností vytvořilo 
Manuál pro lékaře Domácí násilí a genderově podmíněné násilí (dále jen 
„Manuál“), který byl podkladem pro vytvoření vzdělávacího kurzu pro 
zdravotníky. Manuál byl pozitivně přijat.  
Na základě výše zmíněného Manuálu proběhl v dubnu a květnu 2017 na 
3. LF UK pilotní projekt a v následujícím roce byla rozšířena výuka mediků 
v rámci povinně volitelných kurzů od 3. do 5. ročníku o témata: 
1. 30 h Násilí na dětech, domácí násilí 
2. 15 h Sexuální zneužívání 
3. 6x ročně á 2 hod. přednáška a seminář na obecné téma Násilí 
Univerzita 3. věku v rámci 3 LF UK 2x ročně á 2 hod.  
1. Domácí násilí 
2. Násilí na seniorech 

Naplňování cílů úkolu Manuál pro lékaře Domácí násilí a genderově podmíněné násilí vytvořen. 
Dne 16. 10. 2017 se uskutečnil seminář se zahraniční účastí v Senátu PČR 
k problematice domácího násilí a genderově podmíněné násilí „Domácí 
násilí, Česká republika a svět“, kde byl manuál předán účastníkům 
semináře. 
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Po pilotním ověření zájmu studentů došlo na 3. LF UK k rozšíření výuky 
mediků k problematice násilí. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Indikátory splněny. Manuál je vytvořen a uveřejněn. Vzdělávání na 3. LF UK 
k problematice násilí – zvýšení časové dotace, součástí výuky je i seznámení 
s manuálem (podklad pro výuku). 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Manuál je stručná a praktická příručka především pro zdravotníky, kteří se 
při své práci setkají s oběťmi násilí. Mimo obecné informace obsahuje 
praktický návod postupu pro lékařské odbornosti, které se nejčastěji 
s oběťmi násilí setkají ve své praxi a také velké množství kontaktů, kam se 
může oběť násilí obrátit o pomoc. To povede k větší jistotě zdravotníků 
v kontaktu s těmito pacienty. 

 

Úkol č. 47: Pokračovat v projektu Národní koordinační mechanismus pátrání po 
pohřešovaných dětech a zapojovat do spolupráce další relevantní subjekty 

Gesce, spolugesce MV (vč. PČR)  

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V rámci aktivit k Mezinárodnímu dni pohřešovaných dětí (25. 5.) 
k Mezinárodnímu dni dětí (1. 6.) byla veřejnosti představena mediální 
kampaň na téma preventivní rady pro děti školního věku na téma, jak 
předcházet potencionálně nebezpečným situacím na sociálních sítích 
a dalších internetových komunikačních platformách (grooming). Tato 
kampaň byla realizována ve spolupráci s evropskou nadací AMBER Alert 
Europe (spolupracující subjekt v rámci NKMPPD). Součástí této kampaně 
bylo taktéž zapojení proškolených expertních pracovníků PČR do 
preventivních aktivit ve vzdělávacích zařízeních pro děti a mládež 
(přednášky, prezentace, diskuze, projekce, simulace apod.). 
Vybraní expertní pracovníci odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie 
a vyšetřování Policejního prezidia České republiky zakončili v prvním 
čtvrtletí testovací fázi zkušebního provozu Aplikace ECHO. Ta byla navržena 
a vyvinuta partnerskou organizací NKMPPD stejného názvu. Jejím účelem je 
urychlit výměnu informací mezi státními institucemi a veřejností 
v případech pátrání po pohřešovaném dítěti v ohrožení. Zkušební provoz 
(včetně několika simulací) byl vyhodnocen jako úspěšný a aplikace jako 
taková byla shledána velmi přínosnou, a to všemi pracovníky PČR 
pověřenými jejím testováním a prověřováním funkčnosti. Následně byla 
aplikace uvedena do ostrého provozu. 

Naplňování cílů úkolu Dne 25. 5. 2020 byla zahájena celorepubliková preventivní kampaň 
u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí a Mezinárodního dne 
dětí. 
V roce 2020 bylo evidováno 11 případů pátrání s příznakem „dítě 
v ohrožení“ (stav ke dni 22. 12. 2020), což představuje znatelný pokles 
v porovnání s předchozím rokem. Všechny děti byly nalezeny. 
Pří pátrání jsou používány všechny dostupné pátrací systémy či databáze: 
PATROS, mezinárodní systém SIS II, ICIS, IS POLICIE, Europol, Interpol. Pro 
rychlé přeshraniční pátrání lze rovněž využít kontaktní osoby zapojené do 
Evropské sítě policejních expertů pro pátrání po pohřešovaných osobách 
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(PEN-MP). 
Větší zapojení veřejnosti se očekává taktéž díky spuštění ostrého provozu 
mobilní Aplikaci ECHO. 
Potřebná psychologická podpora je poskytována formou krizové 
intervence, kterou zajišťují základní útvary Policie ČR. 
Úspěšné testování a následné spuštění ostrého provozu mobilní aplikace 
Echo, jejímž cílem je urychlení výměny informací mezi státními institucemi 
a veřejností. Aplikace je propojena s policejní evidencí pohřešovaných dětí 
a v reálném čase tak může uživatele informovat o konkrétním případu 
pohřešovaného dítěte s příznakem „dítě v ohrožení“. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Úspěšné testování a následné spuštění ostrého provozu mobilní aplikace 
Echo, jejímž cílem je urychlení výměny informací mezi státními institucemi 
a veřejností. Aplikace je propojena s policejní evidencí pohřešovaných dětí 
a v reálném čase tak může uživatele informovat o konkrétním případu 
pohřešovaného dítěte s příznakem „dítě v ohrožení“. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Zapojení široké veřejnosti do pátrání za účelem rychlého a úspěšného 
nalezení pohřešovaných dětí. 
Snížení počtu případů pohřešovaných dětí s příznakem „dítě v ohrožení“ 
bezpochyby i zásluhou dlouhodobé koncepční preventivní činnosti 
příslušníků PČR u nejohroženějších věkových skupin a se zaměřením na 
konkrétní rizikové aktivity. 

 

Úkol č. 48: Zintenzivnit partnerskou spolupráci mezi NKMPPD a evropskou platformou 
AMBER Alert Europe 

Gesce, spolugesce MV (vč. PČR); Amber Alert Europe 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně  

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V lednu přešlo předsednictví policejní expertní skupiny Police Expert 
Network on Missing Persons (PEN-MP) na Slovinsko. S ohledem na složitou 
situaci související s pandemií covid-19 bylo další již jednou přeložené 
jednání této skupiny v Lublani zrušeno a nahrazeno webinářem, který se 
uskutečnil v listopadu. Webinář organizovali slovinští policejní odborníci 
v rámci svého předsednictví ve spolupráci s AMBER Alert Europe. Jeho 
součástí bylo rovněž představení nových členů této expertní skupiny, jimiž 
se staly Bosna a Hercegovina, Finsko, Litva a Řecko. V současné době je 
členy PEN-MP přes 70 policejních odborníků z 24 zemí. 
Mezi členy PEN-MP a všemi spolupracujícími stranami v rámci členství 
v AMBER Alert Europe i nadále dochází k aktivnímu sdílení případů dobré 
praxe, výměně aktuálních informací a spolupráci na sjednocení metodické 
činnosti na úseku pohřešovaných osob (včetně dětí). 

Naplňování cílů úkolu Všechny aktivity jsou koncipovány tak, aby svou podstatou přispěly 
k efektivnějšímu přístupu k systému pátrání po pohřešovaných dětech. 
V rámci prohlubování přeshraniční spolupráce byl prostřednictvím evropské 
platformy AMBER Alert Europe průběžně aktualizován seznam kontaktních 
osob ze členských zemí PEN-MP pro pátrání po pohřešovaných dětech 
a byla rozšířena členská základna této sítě. 
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Plnění stanovených 
indikátorů 

Pokračování policejní spolupráce se státy přidruženými k AMBER Alert 
Europe v rámci nastavených kritérií pátrání po pohřešovaných dětech 
v ohrožení. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Určení kontaktních osob, které budou úzce spolupracovat v případech 
přeshraničního pátrání, usnadňuje PČR komunikaci s orgány ostatních 
zúčastněných států a urychlí a zefektivní pátrání po pohřešovaných dětech 
s mezinárodním přesahem. 
Přínosná je vzájemná informovanost prostřednictvím zveřejněných 
kazuistik případů. 

 

Úkol č. 49: Zajišťovat gesční dohled nad evropskou krizovou linkou 116 000 pro 
pohřešované děti a jejich blízké v ČR včetně realizace dotačního programu pro nestátní 
neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 
a 116 006 v ČR 

Gesce, spolugesce MV 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně (za rok 2020 splněno) 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Dne 26. 9. 2019 byla vyhlášena výzva na podání žádostí v rámci dotačního 
zmíněného programu pro rok 2020, kdy v první kole nebyl zabezpečen 
provoz jedné pomáhající linky, proto byla dne 10. 12. 2019 vyhlášena druhá 
výzva, směřující k naplnění dotačního programu pro nestátní neziskové 
organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 
a 116 006 v ČR pro rok 2020. 
V rámci dotace byly poskytovány finanční prostředky na hrazení 
telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelů linek 116 000, 116 111 
a 116 006 (dále jako „116 xxx“) v ČR. Jako telekomunikační služby 
a poplatky se rozumí: základní telekomunikační poplatky (paušální poplatek 
na provoz linky 116 xxx, příchozí a odchozí hovory), další telekomunikační 
poplatky (poplatky za internetové připojení související s poskytovanou 
službou, provoz záložních telefonů pro případ výpadku internetového 
připojení), licenční poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu, údržba 
a opravy pobočkové ústředny ze strany operátora, aktualizace technického 
vybavení nezbytného pro provoz linky 116 xxx. 
Byly uvolněny finanční prostředky ve výši 2 000 000 Kč. 
Byly poskytovány odborné konzultace a podpora žadatelů o dotace. 
Dne 26. 8. 2020 byla vyhlášena výzva na podání žádostí v rámci dotačního 
zmíněného programu pro rok 2021. 

Naplňování cílů úkolu Dotačním programem je zabezpečován efektivní a kvalitní povoz 
evropských krizových a asistenčních linek v ČR a zajištěno bezplatné volání 
dětí v krizi, rodičů a příbuzných, kteří pohřešují své dítě či řeší rodičovské 
a jiné konflikty a problémy spjaté s rodinou, a obětí trestných činů 
a domácího násilí na zmíněné linky. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

V dotačním programu pro NNO provozující evropské krizové či asistenční 
linky 116 xxx v ČR pro rok 2019 byly předloženy celkem 3 žádosti. Všechny 
žádosti splnily formální požadavky a byly podpořeny celkovou částkou 
2 000 000 Kč. 
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Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Tento dotační program zajistil kontinuitu služeb poskytovaných 
provozovateli evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111 
a 116 006 a bezplatné volání dětí v krizi, rodičů a příbuzných, kteří pohřešují 
své dítě a obětí trestných činů. Zajištění bezplatného volání je službou 
české veřejnosti a je ve veřejném zájmu. Jedná se tudíž o jednoznačnou 
garanci státu (zastupovaném MV ČR), který svým občanům v obtížných 
životních situacích zajistí dostupnost potřebných služeb. 

 

Úkol č. 50: Posílit práva zvlášť zranitelné oběti trestných činů výslechem ve Speciální 
výslechové místnosti (SVM) 

Gesce, spolugesce MV (PČR) 

Harmonogram 5/2016–7/2017 

Celkové plnění úkolu Splněno a vyhodnoceno za 2017 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Byla vytvořena metodika a instruktážní film Přístup policie k vybraným 
typům zvlášť zranitelných obětí, který je zaměřen na práci se zvlášť 
zranitelnou obětí (ZZO) z pohledu psychologie a konkrétních potřeb oběti, 
které ji činí zvlášť zranitelnou, s ohledem na povahu a závažnost trestného 
činu.  
Mluvené slovo krátkého filmu bylo přeloženo do angličtiny a vloženo 
formou titulků. 
V rámci projektu byl uspořádán mezinárodní odborný seminář v srpnu 2017 
na Spiritce v Praze. 

Naplňování cílů úkolu Vytvořena písemná (tištěná) metodika. 
Vytvořen instruktážní film. 
Uspořádán mezinárodní odborný seminář. 
Mluvené slovo filmu přeloženo a převedeno do anglických titulků. 
V návaznosti byla v roce 2021 vytvořena Metodika identifikace obětí, která 
bude sloužit jako jednoduchý nástroj pro správnou identifikaci obětí 
a zvlášť zranitelných obětí, v dalších letech bude PČR plošně proškolena. 
Dále byl natočen spot – o využívání SVM a přístupu práce PČR k obětem, 
s cílem přiblížit práci policistů a snížit latenci kriminálního jednání a zvýšit 
ochotu obětí obracet se s důvěrou na PČR. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Vytvořená metodika byla poskytnuta do policejního vzdělávání, zejména do 
specializačních kurzů pro SKPV. Pro zjištění počtu ZZO vyslechnutých v SVM 
jsou od roku 2019 zahrnuty do evidenčního listu SVM skupiny ZZO. Tím je 
také zjištěn počet úkonů s ZZO v SVM. 
V roce 2020 byly přepracovány vzdělávací programy pro SKPV, zejména 
s důrazem na práci se zvlášť zranitelnými oběťmi, kdy zcela nově byl 
koncipován vzdělávací program „Výslech osoby mladší 18 let a dalších 
zvlášť zranitelných obětí ve speciální výslechové místnosti“. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Počet proškolených policistů a úkonů s ZZO v SVM se každým rokem 
zvyšuje, čímž je zabraňováno zejména sekundární viktimizaci obětí. 
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Úkol č. 51: Zvýšit srozumitelnost a kvalitu poučení dětského svědka před započetím 
výslechu ve Speciální výslechové místnosti 

Gesce, spolugesce MV (PČR) 

Harmonogram 5/2016–12/2017 

Celkové plnění úkolu Splněno a vyhodnoceno za 2017 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Realizován projekt „Poučení dětského svědka před započetím výslechu ve 
speciální výslechové místnosti“. Projekt si kladl za cíl vytvoření metodiky 
poučení dítěte před úkonem v SVM z hlediska biologického věku dítěte 
a jeho procesního postavení. Poptávkovým řízením byl vybrán dětský 
psycholog, který zpracoval metodiku v písemné podobě. KÚP natočil, 
sestříhal a vytvořil krátký instruktážní film s psychologem, státním 
zástupcem a soudcem a dále s dětmi různých věkových kategorií přímo 
v SVM. Mluvené slovo filmu bylo přeloženo do anglického jazyka a překlad 
byl vložen formou titulků.  
Překlad byl vyhotoven také pro dříve natočený instruktážní film Metodika 
výslechu dítěte v SVM. 

Naplňování cílů úkolu Vytvořenou metodikou byl zjednodušen a sjednocen postup policie při 
poučení dítěte před úkonem. 
Zvýšení kvality poučení dítěte – bude zajištěno prostřednictvím specialistů 
po linii trestné činnosti páchané na dětech a dětmi. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Vytvořena metodika poučení dítěte z pohledu věku dítěte a procesu. 
Všichni specialisté byli proškoleni z vytvořené metodiky.  
Metodika zohlednila jednotlivá dětská období z hlediska věku dítěte a jeho 
stupně vývoje. 
Kvalita poučení bude předmětem metodických kontrol na KŘP. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Specialisté po linii trestné činnosti páchané na dětech a dětmi v rámci 
Policie ČR byli proškoleni z vytvořené metodiky. Ta byla poskytnuta do 
policejního školství.  

 

Úkol č. 52: Realizovat Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi 

Gesce, spolugesce MV; NNO jako dodavatel služeb, IOM 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Byla poskytována pomoc pravděpodobným obětem trestného činu 
obchodování s lidmi (občanům třetích zemí, ale i občanům EU vč. ČR). 
Oběti byly motivovány ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. 
Pokračovala spolupráce s vybranou neziskovou organizací, se kterou je 
uzavřena smlouva za účelem identifikace potenciálních obětí a poskytování 
pomoci pravděpodobným obětem obchodování s lidmi. 
Program je průběžně přizpůsobován potřebám klientely a měnícím se 
trendům v oblasti obchodování s lidmi. V roce 2020 pandemie covid-19 
ukázala nutnost přesunutí práce s klientelou, ale i s potenciálními 
obchodovanými osobami či práce v oblasti prevence a osvěty více i do 
online a distančního komunikačního prostředí. Proto byla v rámci Programu 
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podpořena modernizace webových stránek pomáhající organizace, 
vytvoření vlastní SOS chatové platformy a online informační kampaň. 
Zároveň byl podpořen tisk a dotisk běžných letáků a brožur s kontakty na 
pomáhající organizaci využívaných v rámci terénních výjezdů. 

Naplňování cílů úkolu Oběti zařazené v programu byly motivovány ke spolupráci s orgány činnými 
v trestním řízení a tím napomáhaly k odhalování a potrestání pachatele 
trestného činu obchodování s lidmi. 
Díky službám poskytovaným obětem v rámci programu se zlepšilo 
postavení obětí trestného činu obchodování s lidmi. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Účel smlouvy je řádně plněn. 
V roce 2020 bylo zařazeno celkem 13 pravděpodobných obětí obchodování 
s lidmi. 
Všechny zařazené pravděpodobné oběti obchodování s lidmi projevily 
zájem o spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. 
Obětem jsou poskytovány služby, jež pomáhají oběti k reintegraci 
a k vyrovnání se s újmou, která jim trestným činem vznikla. Součástí 
programu je též zajištění dobrovolného návratu do země původu. 
Fakticky vynaložené finanční náklady za rok 2020 byly ve výši 1 479 819,54 
Kč. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Oběti trestného činu obchodování s lidmi – integrace, rekvalifikace, 
uplatnění na trhu práce, nezávislost na službách, osamostatnění. 
Nestátní nezisková organizace poskytující služby v rámci programu – 
kontinuální plnění předmětu smlouvy, transparentní a efektivní způsob 
financování a kontrola plnění smluvních závazků. 
Orgány činné v trestním řízení – podpora spolupráce mezi obětí a PČR. 

 

Úkol č. 53: V případě potřebnosti vytvořit a realizovat Program dlouhodobé ochrany cizinců 

Gesce, spolugesce MV; dodavatel služeb, IOM 

Harmonogram 3/2016–12/2016, 12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno jinak a vyhodnoceno za 2016 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V rámci plnění úkolu byly ze strany MV připraveny podklady pro případné 
zřízení Programu dlouhodobé ochrany cizinců (program) na poskytování 
pomoci definované skupině osob (občanů třetích zemí, občanů EU včetně 
občanů ČR), které se staly oběťmi/svědky zločinu nebo jiného úmyslného 
trestného činu, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva 
a jsou motivovány ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, aby 
přispěly k potrestání pachatele tohoto trestného činu. 
ÚSKPV PP ČR dne 3. 6. 2016 MV informoval, že na základě vyhodnocení 
připraveného zajištění programu a zejména skutečnosti, že institut povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území je možné kombinovat 
s institutem zvláštní ochrany osob podle zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní 
ochraně svědka a dalších osob, převzala gesci za zajištění programu Policie 
ČR, konkrétně Útvar speciálních činností SKPV. 

Naplňování cílů úkolu Úkol je dále zajišťován v jiném režimu, nicméně cíle jsou naplněny. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Úkol je dále zajišťován v jiném režimu. 
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Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Ochrana cílové skupiny a pomoc jsou adekvátně zajišťovány. 

 

Úkol č. 54: Přijmout Koncepci boje proti extremismu pro rok 2016, aktualizovat Koncepci 
v následujících letech 

Gesce, spolugesce MV (vč. PČR); MF, MK, MO, MPSV, MŠMT, ÚV 

Harmonogram 4/2016–4/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně (za 2020 splněno) 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Dne 13. července 2020 byla vládou České republiky usnesením č. 730 
schválena Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na 
území České republiky v roce 2019, Vyhodnocení plnění Koncepce boje 
proti extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019 a Koncepce boje 
proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2020. 

Naplňování cílů úkolu Vláda projednala a přijala Zprávu o projevech extremismu a předsudečné 
nenávisti na území ČR v roce 2019, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti 
extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019 a Koncepci boje proti 
projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2020. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Vyhodnocování a zadávání nových úkolů v oblasti extremismu je zmíněno 
v samostatných dokumentech, které lze nalézt na tomto odkazu: 
http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-
strategie-boje-proti-extremismu.aspx 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Nadále byla vedle extremismu věnována pozornost nenávistně 
motivovaným trestným činům. Velký důraz byl kladen na trestnou činnost 
na internetu. Plnění úkolů bylo nicméně limitováno pandemií koronaviru. 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
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III. Práce s pachateli trestné činnosti 
Strategický cíl 3: Při práci s pachateli se Česká republika zaměřuje na narůstající 
problém kriminální recidivy a na účinnější resocializaci pachatelů. 

Úkol č. 55: Zpracovávat průběžně akční plány Koncepce vězeňství do roku 2025 na roční 
období a zajistit jejich plnění 

Gesce, spolugesce MS (Vězeňská služba) 

Harmonogram 2/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Akční plán pro rok 2020 obsahuje 17 strategických cílů. 
Strategický cíl č. 1 směřuje ke zvýšení skutečné zaměstnanosti vězněných 
osob. V roce 2019 zahrnoval 1 úkol týkající se novelizace vnitřního předpisu 
upravujícího zaměstnávání odsouzených zařazených na specifické pozice 
s přístupem do interních systémů Vězeňské služby ČR. 
Úkol obsažený ve strategickém cíli č. 2 se zaměřil na podporu zaměstnávání 
osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a efektivní spolupráci 
dotčených subjektů. 
Úkoly v oblasti vzdělávání vězněných osob strategického cíle č. 3. cílily na 
oblast zavádění moderních technologií do výuky, vytvoření strategie školy či 
změnu typu některých učebních oborů v rámci Středního odborného 
učiliště Vězeňské služby ČR. 
Personální politice Vězeňské služby ČR se věnuje strategický cíl č. 4, do 
kterého v roce 2020 přímo nesměroval žádný úkol. 
Strategické cíle č. 5, 6 a 7 se věnují problematikám zacházení s vězněnými 
osobami, posílení odborného personálu a programům zacházení. Zahrnují 
12 úkolů. 
Strategický cíl č. 8 se zabývá problematikou poskytování zdravotních služeb 
vězněným osobám a personální a materiálně technickou stabilizací 
vězeňského zdravotnictví. Úkol stanovený v rámci tohoto cíle – spolupráce 
univerzitních pracovišť se zdravotnickými pracovišti Vězeňské služby 
nemohl být v roce 2020 zahájen z důvodu epidemiologické situace 
v průběhu roku, a proto bude realizován v roce 2021. 
Strategické cíle č. 9 a 10 se věnují problematice zneužívání omamných 
a psychotropních látek ve vězeňských zařízeních. Zahrnují 16 úkolů. 
Tři úkoly strategického cíle č. 11 (oblast bezpečnosti ve vězeňských 
zařízeních) se zaměřují na optimalizaci řízení Vězeňské služby ČR a speciální 
výcvik služebních psů. Speciální výcvik dalších služebních psů se zaměřením 
na detekci mobilních telefonů nemohl být zahájen s ohledem na 
epidemiologickou situaci v průběhu roku, a proto bude realizován v roce 
2021. 
Strategické cíle č. 12 a 13 míří do oblasti penitenciární a postpenitenciární 
péče. Tři úkoly z této oblasti mají za cíl posílit spolupráci rezortu 
spravedlnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Úřadem práce ČR, 
sociálními kurátory a nestátními neziskovými organizacemi. Úkoly cílí 
rovněž na oblast čerpání finančních prostředků z Norských fondů a realizaci 
pilotního projektu Otevřená věznice včetně jeho evaluace. 
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Strategické cíle č. 14 a 15 se zabývají zajištěním dostatečných zdrojů 
k financování dalšího rozvoje vězeňství a jejich vyhodnocování. Zahrnují 
2 úkoly. 
V rámci strategického cíle č. 16 byl formulován úkol analyzovat možnost 
využívání zákonných výjimek z veřejných zakázek malého rozsahu. 
Strategický cíl č. 17 obsahuje 1 úkol cílený na nastavení stabilního právního 
rámce pro problematiku vězeňství. 

Naplňování cílů úkolu Naplňování cílů úkolů je podrobně provedeno v materiálu, který byl pod 
č.j.MSP-190/2020-OMI-SP I/8 předložen k informaci členů vlády dne 
26. 1. 2021. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

K plnění 17 strategických cílů bylo uloženo celkem 44 úkolů plánovaných na 
rok 2020. Ke dni 31. 12. 2020 bylo splněno 26 úkolů, 4 úkoly byly ve fázi 
finalizace, na 7 úkolech byla zahájena práce, 4 úkoly byly splněny na více 
než 50 % a plnění 3 úkolů nemohlo být z objektivních důvodů zahájeno. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Naplňované cíle mají dopady dle původních předpokladů, přičemž 
podrobné vyhodnocení je obsahem materiálu, který byl pod č.j. MSP-
190/2020-OMI-DP I/8 předložen k informaci členů vlády dne 26. 1. 2021. 

 

Úkol č. 56: Koordinovat a naplňovat Koncepci vězeňství do roku 2025, cíle stanovené 
v kapitole Resocializace propouštěných vězňů, návaznost na prevenci a post péči 
a v kapitole Zaměstnávání. Spolupracovat na tvorbě akčního plánu Koncepce vězeňství ČR 
na roční období a zajištění jeho plnění. 

Gesce, spolugesce MS (vč. VS ČR); MPSV, MZ, MF, MŠMT, PMS, MV, úřady práce, sociální 
kurátoři, ASZ, církve, náboženské společnosti, neziskové organizace 

Harmonogram 2/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2019 zpracován byl 
a zahrnoval všech 17 strategických cílů. Na plnění mnoha úkolů měla 
nepříznivý dopad epidemiologická situace, což se nejviditelněji projevilo 
u strategického cíle 1 zaměřeného na zaměstnanost odsouzených – 
zaměstnanost v absolutních číslech klesla z 8405 na počátku r. 2020 (na 
konci února to bylo 8556) na 6533 na konci roku, což odpovídá úrovni 
z 1. pololetí r. 2016 – pokles o cca 22,5 % (počet odsouzených ve VT však 
klesl z 19164 na počátku roku na 17632 na konci roku – pokles o cca 8 %). 
Strategický cíl 2 se věnuje zaměstnávání osob propuštěných z výkonu 
trestu. Kvůli epidemii se příslušná pracovní skupina sešla pouze třikrát 
(první videokonference v prosinci). Byl představen projekt NNO Rubikon 
mapující potřeby klientů opouštějících VT a možnosti jednotlivých resortů. 
Na penitenciární a postpenitenciární péči jsou zaměřeny strategické cíle 12 
a 13. Byl schválen projekt snižování rizik odsouzených prostřednictvím 
intervenčních programů s celkovou výší dotace 40,5 milionu Kč, realizace 
byla zahájena 1. 3. 2020 a bude pokračovat v následujících 3 letech. Projekt 
zacházení s odsouzenými v tzv. „Otevřené věznici“ byl zahájen dne 1. 11. 
2017 a doposud úspěšně realizován. Uplatňují se v něm cílené metody 
zacházení s vězněnými osobami, které by v konečném důsledku měly 
napomáhat ke snižování recidivy. K rozšíření projektu byly vybrány věznice 
Rapotice a Světlá nad Sázavou, nicméně investiční záměry narazily na 
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nedostatek finančních prostředků.  
MPSV bylo průběžně v kontaktu s GŘVS pro konzultaci a pomoc při plnění 
úkolů každoročně stanovených pro akční plán, který je vytvořen na základě 
strategických cílů Koncepce vězeňství do roku 2025. Průběžně tedy dochází 
ke spolupráci na strategických úkolech:  
1. Snížit recidivu trestné činnosti pomocí účinné práce s odsouzenými 

a propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody a vytváření 
prostředí k jejich úspěšné reintegraci do společnosti. 

2. Vytvořit komplexní systém propojení penitenciární péče, 
postpenitenciární péče a programů prevence kriminality, a to na 
meziresortní a multidisciplinární bázi.  

Konkrétně na úkolech: 
a. 12. –13.2.1.2. Programy zacházení cílit na dodržování účelu výkonu 

trestu odnětí svobody, a přitom spolupracovat se sociálními 
kurátory. 

b. 12. –13.2.3.1. Prohloubit kontinuální sociální práci s klientem ve 
všech fázích trestního řízení. 

c. 12. –13.2.12.1. Programy zacházení cílit do přípravy na propuštění, 
a přitom spolupracovat se sociálními kurátory. 

d. 12. –13.2.23.1. Podle možností rozšířit besedy ve věznicích 
o činnosti sociálních kurátorů a neziskových organizací, pracujících 
s vězni a propuštěnými vězni. 

Koncepce vězeňství do roku 2025 je v rámci gesce přidělena oddělení 
koncepce sociální práce a vzdělávání, přičemž z objektivních důvodů, a to 
v souvislosti s pandemií covid-19 a výpadku klíčových pracovníků byla 
v roce 2020 výrazně omezena spolupráce s klíčovými pracovníky. MPSV je 
připraveno pokračovat ve spolupráci na Akčním plánu a tvorbě výstupů pro 
další léta. 
Spolupráce bude pokračovat v r. 2021. 

Naplňování cílů úkolu Podrobná informace o naplňování AP pro rok 2020 byla vládě předložena 
pro informaci, včetně detailního popisu plnění jednotlivých úkolů (materiál 
byl na programu jednání vlády dne 8. 2. 2021). 

Plnění stanovených 
indikátorů 

K plnění 17 strategických cílů bylo uloženo celkem 44 úkolů plánovaných na 
rok 2020. Ke dni 31. 12. 2020 bylo splněno 26 úkolů, 4 byly ve fázi před 
ukončením, další 4 byly splněny na více než 50 %, 7 bylo zahájeno a 3 úkoly 
splněny nebyly (z objektivních důvodů nebyly vůbec zahájeny). 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Naplňované cíle mají dopady dle původních předpokladů, přičemž 
podrobné vyhodnocení je obsahem materiálu, který byl dne 8. 2. 2021 
projednán vládou (čj. 89/21). 

 

Úkol č. 57: Vytvoření funkčního modelu spolupráce věznice s místní komunitou s cílem 
přípravy programů pro odsouzené v oblasti zaměstnávání, zadluženosti a řešení 
závislostního chování odsouzených v rámci projektu Křehká šance II. 

Gesce, spolugesce MS (PMS); NNO, samosprávy 

Harmonogram 4/2016–3/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno a ukončeno k 30. dubnu 2020 
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Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, realizace byla 
ukončena k 30. dubnu 2020. 
• Do projektu bylo zařazeno celkem 795 odsouzených, komise pro 

podmíněné propuštění projednaly celkem 624 případů, což představuje 
79 % z počtu případů schválených Radou. Celkem bylo vydáno 462 
doporučujících stanovisek komise (74 % z projednaných případů) a 162 
nedoporučujících stanovisek (26 % z projednaných případů). 

• Nedílnou součástí komisí pro podmíněné propuštění byla také práce 
s oběťmi trestných činů, za čtyři roky jsme celkem oslovili 708 žen, 796 
mužů a 684 právnických osob, kteří byli zasaženi trestnými činy pachatelů 
zařazených na parolové slyšení. Na naše výzvy reagovalo zhruba 25 % 
žen, 22 % mužů a 43 % právnických osob, jejichž aktuální sdělení či 
prohlášení o dopadech trestného činu byla součástí jednání Komise. 

• Vytvoření návrhu na zákonné ukotvení komisí pro podmíněné 
propuštění, návrh byl předložen Ministerstvu spravedlnosti. 

• Vytvoření programu Vnímám i Tebe, jeho realizace po dobu 3 let ve 13 
věznicích, uspořádáno celkem 47 běhů, programem prošlo 414 osob, 
z toho 367 úspěšně. 

• Vytvoření programu Rozvoje restorativní praxe a posílení spolupráce 
subjektů v oblasti penitenciární a postpenitenciární práce v 6 věznicích.  

• Byla vytvořena souhrnná zpráva za realizaci Rozvoje restorativní praxe za 
rok 2019, vytvořen seminář Dopady trestné činnosti a co já s tím pro 
práci s odsouzenými v tématu následků jejich trestné činnosti na 
konkrétní oběti, přijetí zodpovědnosti za způsobenou újmu vč. motivace 
k nápravě. 

• Vyškolení 116 zaměstnanců Probační a mediační služby, Vězeňské služby 
a zapojených organizací. 

• Dokumenty, které v rámci projektu vznikly: 
o Metodika programu a manuál pro školení školitelů Vnímám 

i Tebe 
o Metodika programu Rozvoj restorativní praxe a školící manuál 

pro pracovníky RRP 
o Studie účinnosti Komisí pro podmíněně propuštěné na další 

chování odsouzených po propuštění z věznice 

Naplňování cílů úkolu • Program Rozvoj restorativní praxe zaměřený na komplexní přípravu 
odsouzeného na propuštění na svobodu byl realizován v šesti soudních 
okresech. Díky této aktivitě byly vytvářeny širší příležitosti pro rozvoj 
konkrétních možností řešení problémů zaměstnávání, bydlení 
a zadluženosti odsouzených v době před a po propuštění z věznice.  

• V rámci tohoto programu byla zavedena pravidelná komunikace 
a spolupráce mezi místní komunitou a věznicí s cílem podpořit přípravu 
vězněných pachatelů na návrat do společnosti – zaměstnanec programu 
Rozvoj restorativní praxe zajišťoval koordinaci všech subjektů, které 
mohou ovlivnit zacházení s odsouzenými a připravit je na výstup z výkonu 
trestu (věznice, městské úřady, úřady práce, sociální pracovníci, 
neziskové organizace, Probační a mediační služba). Zvláštní pozornost 
byla věnována řešení problematiky zaměstnávání vězněných osob, 
zadluženosti a závislostního chování. 
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• Jednotlivé aktivity se zaměřovaly především na tyto oblasti: 
o Debaty mezi odsouzenými a zástupci Úřadu práce ohledně 

zaměstnání po propuštění, burzy práce. 
o Spolupráce s neziskovými organizacemi, které cílí na přípravu 

odsouzených na propuštění, řeší problematiku drogové 
závislosti a navazující péče. 

o Zavedení programu Vnímám i Tebe (původně Victim Impact 
Training) do věznice Bělušice, který má za cíl zvýšit povědomí 
odsouzených o dopadech jejich činů a hledat způsoby řešení 
jejich chování po propuštění. 

o Rozšíření aktivit podporujících sociální a rodinné vztahy 
odsouzených. 

o Příprava odsouzených na výstup z výkonu trestu. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

• Šest vyškolených odborných restorativních pracovníků – školení 
absolvovalo 6 zaměstnanců projektu Křehká šance II, kteří působili na 
pozici realizátora programu.  

• Analýza jednotlivých regionů byla zpracována v rámci Zprávy o realizaci 
Rozvoje restorativní praxe za rok 2017, z ní pak vychází odlišné 
směřování v jednotlivých regionech v následujících obdobích. 

• Byla vytvořena Metodika programu Rozvoj restorativní praxe a školicí 
manuál pro odborné pracovníky.  

• Počet existujících multidisciplinárních týmů v rámci aktivity Rozvoj 
restorativní praxe (v 6 soudních okresech): Aktivita Rozvoj restorativní 
praxe byla v rámci projektu rozvíjena v šesti oblastech (Bělušice, Břeclav, 
Opava, Příbram, Rýnovice, Stráž pod Ralskem). 

• Počet setkání multidisciplinárních týmů ročně (min. 2x ročně; celkem za 
dobu realizace projektu 48 okresních setkání). 

• Aktivita Rozvoj restorativní praxe získala v roce 2019 od Konfederace 
evropských probačních služeb čestné uznání v kategorii sociální inkluze. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

• Díky aktivitě Rozvoj restorativní praxe bylo zvýšeno povědomí místních 
samospráv, neziskových i podnikatelských subjektů o problematice řešení 
trestné činnosti v kontextu restorativní praxe a byla posílena jejich 
vzájemná spolupráce. 

• Program Rozvoj restorativní praxe přispěl k cílené podpoře odsouzených 
v procesu podmíněného propuštění a zejména přispěl k lepší koordinaci 
místních subjektů po podmíněném propuštění s cílem bezpečného 
přechodu odsouzeného na svobodu. 

 

Úkol č. 58: Posílit sociální prevenci na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností 

Gesce, spolugesce: MPSV – spolupráce: Krajské úřady, MS (vč. VS, PMS), ÚOOÚ, MV 

Harmonogram: 1/2016–12/2019 

Celkové plnění úkolu Splněno v 2019 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Z komentáře k ustanovení §10 zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
vyplývá, že preventivní činnost obecního úřadu se zaměřuje nejen na děti 
ohrožené, ale z podstaty věci rovněž na širší okruh rodičů a dětí. Vychází se 
z předpokladu, že místní orgán je rodinám a dětem nejblíže, zná jejich 
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situaci a dokáže proto reagovat operativněji než úřad vyšší úrovně. 
V některých případech intervence obecního úřadu dostačuje a může např. 
dojít po pouhém projednání nedostatků ve výchově dítěte k nápravě 
poměrů. Není také vyloučeno, aby obecní úřad činil tyto kroky vůči dětem, 
které jsou zařazeny do základní evidence příslušného obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností (a jejich rodinám). V takovém případě by však měly 
být úkony obecního úřadu koordinovány s tímto pracovištěm. 
Specifickou povinností obecního úřadu je sledovat, zda je dětem 
zamezováno v přístupu do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje 
a výchovy ohrožující. Jde například o herny, kam je zakázán vstup osob 
mladších 18 let. Tato povinnost je spojena s kontrolními oprávněními 
z jiných právních předpisů (např. v oblasti ochrany před škodami 
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami). 
K posílení preventivní role OSPOD OÚ ORP přispěla standardizace výkonu 
SPO. Součástí soustavy standardů kvality závazné pro OSPOD, uvedené 
v příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., je standard č. 7 Prevence. Na 
základě kritéria 7a) by měl OSPOD aktivně vyhledávat, monitorovat 
ohrožené děti a prokazatelně koordinovat, případně vytvářet podmínky pro 
preventivní aktivity ve svém správním obvodu. V kritériu 7b) je ukotven 
požadavek, aby OSPOD spolupracoval v rámci preventivních aktivit s dalšími 
fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména 
s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli 
sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, s Policií ČR, Probační 
a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli 
zdravotních služeb, případně fyzickými osobami, právnickými osobami 
a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních 
potřeb a podmínek.  
Standardizace rovněž přispěla ke zvýšení počtu sociálních pracovníků 
OSPOD, kdy OÚ ORP musí při plánování personální kapacity OSPOD 
zohledňovat počet dětí s trvalým pobytem v jeho správním obvodu 
(1 pracovník/800 dětí s trvalým pobytem) a míru ohrožení dětí ve spádové 
oblasti (zohlednění vyššího výskytu sociálně patologických jevů, existence 
vyloučených lokalit, atd.). Dále je stanovena max. okamžitá kapacita 
pracovníků OSPOD s ohledem na jejich specializaci, které se v rámci výkonu 
SPO věnují (např. kapacita kurátora pro děti a mládež nesmí přesahovat 
počet 40 rodin, s nimiž v daném okamžiku pracuje). Pozitivním dopadem je 
výrazný nárůst počtu pracovníků OSPOD, kteří tak mají možnost se 
intenzivněji věnovat ohroženým dětem a poskytovat jim a jejich rodinám 
individuální sociální práci.  

Tab. č. 1 Počet pracovníků OPOD OÚ ORP v letech 2008–2018  
Rok3 Počet pracovníků OSPOD 
2008 1757 
2009 1790 
2010 1803 
2011 1808 

                                                       
3 Zdroj: Roční výkazy o výkonu sociálně-právní ochrany za roky 2008-2018 
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2012 1934 
2013 2107 
2014 2419 
2015 2514 
2016 2576 
2017 2618 
2018 2 682 

Zdroj: Roční výkaz o výkonu SPO za léta 2008–2018 

Rozvoj preventivních služeb na úrovni OÚ ORP byl také součástí dílčí 
aktivity KA 1 IP MPSV Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí. Dílčí aktivita vychází z předpokladu, že je v rámci síťování 
nezbytná podpora, definice a stabilizace služeb zajišťujících komplexní 
a podpůrná opatření preventivního charakteru, tzv. preventivní služby na 
podporu rodiny. Výstupy této aktivity jsou již popsány v rámci plnění úkolu 
č. 40. 

Naplňování cílů úkolu Standardizace výkonu SPO celkově přispěla k posílení preventivní role OÚ 
ORP a KÚ. K včasné pomoci rodinám přispějí i výstupy KA1 Podpora a rozvoj 
služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které by měly být do 
budoucna využity k realizaci systémových opatření na národní úrovni. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Výše popsané aktivity vedou k posílení preventivní role OSPOD, ke zvýšení 
počtu pracovníků OSPOD, kteří pak mají více prostoru věnovat se 
intenzivněji ohrožených dětem a jejich rodinám. V rámci standardizace byly 
nastaveny mechanismy rozvoje kompetencí těchto pracovníků, včetně 
kurátorů pro děti a mládež. Posíleny byly i kompetence pracovníků OSPOD 
v síťování a v rozvoji sítě preventivních služeb. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Standardizace výkonu SPO a rozvoj sítě služeb posiluje preventivní roli 
OSPOD, která je důležitá za účelem zajištění včasné pomoci ohroženým 
dětem a jejich rodinám. Opatření přispívají i k tomu, že je takto 
předcházeno i umístění dítěte do náhradní péče mimo vlastní rodinu. 

 

Úkol č. 59: Boj proti recidivě a podpora opatření k účinnější resocializaci pachatelů trestné 
činnosti pomocí zavedení systému tzv. probačních domů 

Gesce, spolugesce MS (PMS) 

Harmonogram 10/2015–10/2016 

Celkové plnění úkolu Splněno a vyhodnoceno za 2016 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Pilotní projekt byl realizován od 16. října 2015 do 15. října 2016 v Ostravě – 
Koblově pod názvem „Probační dům“. Projekt byl koncipovaný jako 
pobytový resocializační program pro podmíněně propuštěné pachatele. 
Dodavatelem programu byla společnost Nová šance z.s.  
Výběr odsouzených byl ze strany PMS průběžně monitorován a na národní 
úrovni koordinován ve spolupráci s věznicemi a dodavatelem služby. 
V rámci Probačního domu podmíněně propuštění povinně procházeli 
programem, který zahrnoval tyto aktivity (prováděné individuálně i ve 
skupině): 
• účast na aktivitách zajišťujících provoz zařízení (údržby, opravy); zařazení 

do čtyřdenního vzdělávacího kurzu se zaměřením na řešení zadluženosti,  
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• vyhledání práce, hospodaření s penězi a prevence opakování trestné 
činnosti; 

• zařazení do pracovního programu ve stolařské, zámečnické a keramické 
dílně (praktická výuka – jak zacházet s nástroji, technický postup výroby 
konkrétních produktů ze dřeva, keramiky, opravy předmětů atd.);  

• zařazení do individuální terapie zaměřené na vyrovnání se s dopady 
věznění, obnovení způsobu života na svobodě, navázání mezilidských 
vztahů k rodině a nejbližšímu sociálnímu okolí;  

• účast na společenském životě s cílem získat prosociální náplň volného 
času – jak vyplnit volný čas a být užitečný sobě i dalším lidem (účast na 
sportovních a kulturních akcích, veřejných akcích pořádaných komunitou 
okolních vesnic a měst).  

Podmíněně propuštění měli v rámci programu v Probačním domě možnost 
v souladu s řádem zařízení a po dohodě s pracovníky a v předem 
stanoveném časovém rozmezí krátkodobě pobývat mimo zařízení – jezdili 
navštěvovat své rodiny, vyřizovat si práci, bydlení apod. V průběhu pobytu 
v Probačním domě byli podmíněně propuštění ze strany PMS průběžně 
testováni na přítomnost omamných a psychotropních látek a alkoholu 
a podrobováni výkonu dohledu. 

Naplňování cílů úkolu Realizace pilotního programu Probační dům odpověděla na otázku, jak má 
program tohoto typu v českém prostředí vypadat a potvrdila 
opodstatněnost zaměření práce s podmíněně propuštěnými osobami na 
problematiku jejich zadluženosti, absence podpory sociálního prostředí, 
nestability bydlení a absence zaměstnání po propuštění. Poukázala také na 
stávající soudní rozhodovací praxi v oblasti podmíněného propuštění a na 
právní prostředí t.č. limitující praxi Probačního domu. PMS po skončení 
projektu předložila návrh dalšího rozvoje Probačních domů v ĆR vyžadující 
změnu legislativy a zajištění personálních a finančních zdrojů na jejich 
provoz. Vytvořený český program Probační dům odpovídá současnému 
evropskému trendu trestní politiky směřujícímu k podpoře ekonomicky 
úspornějších forem realizace sankční politiky. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Všechny stanovené indikátory byly splněny. 
Pracovníci PMS a věznic vytipovali a zahájili spolupráci s celkem 118 
vězněnými osobami, která směřovala k přípravě na jejich zařazení do 
Probačního domu. Celkem 78 vězněných osob splnilo požadavky na 
zařazení do Probačního domu a se svým vstupem do programu souhlasilo. 
V případě 14 odsouzených byla spolu s rozhodnutím soudu o podmíněném 
propuštění zároveň uložena povinnost podmíněně propuštěného 
absolvovat reintegrační program v Probačním domě.  
Pro práci s podmíněně propuštěnými v Probačním domě byla ze strany 
dodavatele programu zpracována metodika práce s propuštěnými.  
Vyhodnocení projektu vč. zpracování návrhů a doporučení k dalšímu rozvoji 
probačních domů bylo zasláno na MS v říjnu 2016. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Většina podmíněně propuštěných (11 ze 14 případů), kterým byl 
resocializační program Probační dům uložen soudním rozhodnutím, 
program skutečně řádně absolvovali. Ve 3 případech bylo rozhodnuto 
o předčasném ukončení pobytu v Probačním domě, a to z důvodu porušení 
podmínek programu – pachatelé byli z programu vyloučeni a soud 
pravomocně rozhodl o jejich návratu do vězení. Z 11 podmíněně 



Vyhodnocení Akčního plánu prevence kriminality 2016–2020 za rok 2020 
III. Práce s pachateli trestné činnosti (úkoly 55–62)                 str. 79 

propuštěných, kteří program již řádně ukončili, jich 8 mělo při odchodu 
z programu zajištěno bydlení i práci. Další 2 podmíněně propuštění měli 
zajištěno alespoň bydlení, poslední pachatel po svém odchodu 
z Probačního domu plánovaně nastoupil ústavní léčbu.  

Další informace 
Výstupy a zkušenosti z pilotního projektu byly využity při přípravě projektu financovaného z Fondů 
EHP a Norska 2014–2021. V roce 2020 získala Probační a mediační služba finanční prostředky z těchto 
fondů na realizaci nového projektu Zpátky do života (2020–2024). Jednou z aktivit projektu je 
i vybudování a provoz probačního domu – v něm bude realizován pobytový resocializační program 
pro podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. V roce 2020 byl od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových získán vhodný objekt v Písku, na rekonstrukci objektu byl 
zpracován investiční záměr a aktuálně je připravována rekonstrukce objektu. Pobytový resocializační 
program by měl být zahájen v průběhu roku 2022. 

 

Úkol č. 60: Realizovat výzkum recidivy (kriminální historie) nebezpečných pachatelů 
závažné trestné činnosti 

Gesce, spolugesce MS (IKSP) 

Harmonogram 4/2016–3/2019 

Celkové plnění úkolu Splněno v 2019 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Úkol byl dokončen v roce 2019. Jeho podstatnou součástí bylo šetření 
provedené na unikátním velmi rozsáhlém souboru pachatelů závažné 
trestné činnosti v počtu 2200 osob.  

Naplňování cílů úkolu Cílem výzkumu bylo získat nové kriminologické poznatky o kriminální 
historii odsouzených pachatelů závažných násilných trestných činů v ČR na 
základě oficiálních záznamů o pravomocných odsouzeních. Tento cíl byl 
splněn. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Výsledky výzkumu byly zpracovány do podoby odborné monografie 
„Kriminální historie a recidiva pachatelů závažné násilné kriminality“, 
dále byly předloženy např.  RVPPK (prezentace, zpráva).  Poznatky 
a výsledky výzkumu také byly (a budou) využity při tvorbě komentářů 
a připomínek vyžádaných od uživatelů výsledků (zejména resort MS) – tedy 
jako zdroj dat při analytické činnosti. Výsledky výzkumu byly využity též 
jako poznatková databáze pro další výzkumné aktivity realizované IKSP. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Adresátem (uživatel) výsledků výzkumu jsou vzhledem k zaměření výzkumu 
především rezorty vnitra a spravedlnosti. Dalšími uživateli je Republikový 
výbor pro prevenci kriminality a jeho prostřednictvím další státní, regionální 
i neziskové subjekty, zabývající se kriminalitou i kriminologií, jakož 
i akademická obec. 

 

Úkol č. 61: Realizovat výzkum příčin a podmínek primární trestní recidivy mladistvých 

Gesce, spolugesce MS (IKSP) 

Harmonogram 3/2016–6/2019 

Celkové plnění úkolu Splněno v 2019 

Popis plnění úkolu  Bylo dokončeno shromáždění a analýza dat včetně poznatků ze spisů 
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(realizovaných 
aktivit) 

a kazuistik. Byla připravena, oponována a publikována závěrečná studie. 

Naplňování cílů úkolu Cílem úkolu bylo získat poznatky o faktorech, které negativně ovlivňují 
recidivu mladistvých pachatelů, zejména pokud jde o problematiku příčin 
recidivy mladistvých pachatelů a efektivity ukládaných opatření v systému 
trestní justice pro mládež. Tento hlavní cíl byl naplněn. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Úkoly stanovené v projektu výzkumu byly splněny. Byla publikována 
závěrečná studie „Mladiství v procesu poruchové socializace“.  
V roce 2020 byla k výsledkům výzkumu podána informace na jednání 
RVPPK, na VII. Kriminologických dnech a na Národních preventivních dnech 
v Brně. Plánovaný samostatný odborný seminář byl z důvodu pandemie 
odložen na rok 2021. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Na základě informací získaných výzkumem budou moci adresáti poznatků 
(orgány sociální péče a ochrany dětí, justiční orgány, PMS) upravovat 
a korigovat zejména programy zacházení a prevence ve vztahu 
k mladistvým, především programy terciární prevence. Výzkum umožnil 
formulovat návrhy na zlepšení současného stavu zacházení s mladistvými 
pachateli v systému trestního soudnictví ve věcech mládeže. 

 

Úkol č. 62: Realizovat výzkum „Prezentace kriminality a jejího trestání v médiích“ 

Gesce, spolugesce MS (IKSP) 

Harmonogram 1/2016–12/2019 

Celkové plnění úkolu Splněno částečně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Sběr dat i dílčí analýzy byly dokončeny, proběhlo vyhodnocení získaných 
informací. Z důvodu časových prodlev v souvislosti s epidemiologickou 
situací v roce 2020 a také z důvodu vytížení odpovědné řešitelky na jiných 
výzkumných úkolech došlo k dílčímu zdržení a posunu harmonogramu. Je 
připravována závěrečná studie, která vyjde v roce 2021. 

Naplňování cílů úkolu Cíle úkolu naplněny. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Dílčí úkoly obsažené v projektu byly realizovány. Zbývá vydání závěrečné 
zprávy z výzkumu, která vyjde v roce 2021. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Získaná zjištění by měla primárně sloužit ke korekci a vyšší efektivitě 
mediální politiky orgánů činných v trestním řízení s cílem zprostředkování 
reálnějšího pohledu na kriminalitu a trestní politiku. 

 

http://bit.ly/krcze458
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IV. Komplexní přístup k prevenci kriminality v rizikových 
lokalitách 
Strategický cíl 4: Česká republika uplatňuje komplexní přístup k řešení zvýšené 
kriminality v lokalitách, kde i její příčiny jsou hluboké a vícezdrojové (typicky sociálně 
vyloučené lokality). 

Úkol č. 63: Zajišťovat vzdělávání v oblasti prevence kriminality se zaměřením na 
preventivní působení v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách sociálním vyloučením 
ohrožených 

Gesce, spolugesce MV; ASZ 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

I. Policie ČR 
Problematika národnostních menšin je součástí výuky předmětů základní 
odborné přípravy, která je realizována v policejních školách. Zpravidla je 
součástí jiných tematických obsahů, se kterými má společný cíl. Zásadní 
otázky z uvedené problematiky jsou z podnětu zadavatele vzdělávacího 
programu (Policejního prezidia ČR) zabudovány do profilu absolventa.  
Mimo výše uvedené je od roku 2011 realizováno systémové vzdělávání 
specialistů na menšiny v činné službě, a to ve dvoudílném specifickém 
vzdělávacím programu „Kurz styčných důstojníků pro menšiny a členů 
pracovních skupin I., a II“. Tento specifický program byl v roce 2019 
akreditován u útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy Policejního 
prezidia ČR (dále jen „ÚPVSP“). Cílem kurzu je poskytnout účastníkům 
základní teoretickou průpravu pro práci s menšinami a vybavit je 
potřebnými kompetencemi pro jednání s nositeli kulturních, sociálních 
a jiných zvláštností.  
Od roku 2010 VPŠ a SPŠ MV v Holešově realizovala projekty „Příprava 
a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV 
v Holešově“ a „Vzdělávání žáků národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV 
v Holešově“. Oba projekty byly spolufinancovány Evropským sociálním 
fondem prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR. V současné době jsou 
veškeré aktivity v rámci udržitelnosti projektu financovány z rozpočtu školy. 
Realizované aktivity jsou zaměřeny na vytvoření rovných příležitostí pro 
žáky a žákyně z 9. tříd ZŠ z národnostních menšin žijících v ČR při přijímacím 
řízení a vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově tak, aby nedocházelo 
k jejich vyčleňování z hlavního vzdělávacího proudu a obstáli v konkurenci 
na trhu práce. Speciální pozornost je věnována prevenci rasismu 
a xenofobie a podpoře multikulturní výchovy. Výrazná péče je věnována 
jazykové přípravě. Po úspěšném ukončení vzdělávání se předpokládá přijetí 
těchto absolventů do služebního poměru příslušníka Policie České 
republiky, popřípadě jejich uplatnění v dalších bezpečnostních sborech a ve 
veřejné správě. Projekt bude v následujících letech pokračovat. 
ŘSPP PP s odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen „OPK 
MV“) a útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy Policejního 
prezidia České republiky (dále jen „ÚPVSP PP“) se na úseku problematiky 
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menšin v r. 2017 připravily akreditované vzdělávání na základě metody tzv. 
zážitkové pedagogiky. 
• KŘPB – Brno 10. – 12. 3. 2020 realizace jediného běhu kurzu policista 

v multikulturním prostředí – jediná akce, která se uskutečnila v roce 
2020, jinak vše zrušeno (covid-19). 

II. Pracovníci prevence kriminality na obcích 
Ministerstvo vnitra prostřednictvím odboru prevence kriminality (OPK) 
podporuje dlouhodobě a systémově specifické projekty zvyšující bezpečí 
a snižujících napětí v sociálně vyloučených lokalitách (SVL), a to jak finanční 
podporou prostřednictvím dotačního Programu prevence kriminality na 
místní úrovni (Program PK), tak vydáváním metodik, pořádáním seminářů 
a konferencí. 
Pravidelně jsou organizovány pracovní setkání a semináře pro manažery PK 
krajů a obcí, které se týkají jak aktuálních výzev (vždy samostatně pro každý 
kraj), tak výměny dobré praxe a upozornění na časté či opakující se chyby 
v žádostech (v těchto případech se jedná jak o celostátní setkání, tak 
o setkání v jednotlivých krajích). V roce 2020 byla plánována 2x (v květnu 
a listopadu) třídenní výjezdní celostátní setkání s manažery PK 
v Kašperských Horách. Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti 
s onemocněním covid-19 se neuskutečnila. Podařilo se uskutečnit pouze 
jedno náhradní, jednodenní setkání s krajskými manažery PK v červnu 
a jedno on-line setkání koncem listopadu v rámci přípravy a připomínkování 
Zásad pro dotační Program PK na r. 2021. 

Naplňování cílů úkolu Zvyšování kompetence pracovníků subjektů veřejné správy působících v SVL 
či v lokalitách sociálním vyloučením ohrožených (strážníci obecních policií, 
policisté včetně styčných důstojníků pro menšiny a policejních specialistů 
pro práci v SVL, zaměstnanci obcí, krajů, úřadů práce ad.) pokračovalo 
i v roce 2019 výše uvedenými aktivitami. 
V roce 2020 byla plánována 2x (v květnu a listopadu) třídenní výjezdní 
celostátní setkání s manažery PK v Kašperských Horách. Vzhledem 
k mimořádným opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 se 
neuskutečnila. Podařilo se uskutečnit pouze jedno náhradní, jednodenní 
setkání s krajskými manažery PK v červnu a jedno on-line setkání koncem 
listopadu v rámci přípravy a připomínkování Zásad pro dotační Program PK 
na r. 2021. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

S ohledem na omezení v souvislosti s onemocněním covid-19 se aktivit, 
které nebyly zrušeny, zúčastnilo cca 50 osob (manažeři PK KÚ a SD PČR). 
Další (strážníci MP a APK) byli vzděláváni v rámci projektu APK. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Pracovníci, kteří pracují v oblastech SVL či rizikových oblastí či lokalit 
(zejména styční důstojníci pro menšiny a policejní specialisté pro práci v SVL 
ad.), si zvyšují sociální kompetence, seznamují se s dynamikou těchto 
problematik a zejména se kvalitativně zvyšuje komunikace mezi dotčenými 
subjekty.   

 

Úkol č. 64: Nadále zajišťovat a posilovat komplexní podporu celostátnímu projektu 
„Asistent prevence kriminality“ 

Gesce, spolugesce MV; MPSV, úřady práce, obce, kraje 
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Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Během celého roku 2020 probíhala opětovně konzultační činnost k obsahu, 
formě, organizačním a finančním standardům a k pravidlům pro realizaci 
a poskytování podpory projektu „Asistent prevence kriminality“ (dále jen 
„APK“) v souladu s již schválenou Metodikou výběru a činnosti APK.  
Poskytování metodické pomoci při přípravě a realizaci projektů APK 
s důrazem na vzdělávání, průběžnou přípravu a supervize APK a jejich 
mentorů (včetně šíření výstupů a publicity projektu, zobecnění dobré 
praxe). 
Finančně byly projekty APK v roce 2020 podpořeny jednak z vlastních 
zdrojů MV (v doposud rekordní výši téměř 30 mil. Kč) a jednak i z dalších 
zdrojů (úřady práce, podpora z ESF OP cestou Výzev MPSV – KPSLV, MAS, 
příp. další). 
Dále bylo využíváno uzavřené Memorandum o vzájemné spolupráci MV 
a Generálním ředitelstvím Úřadu práce, jehož cílem je zvýšit zaměstnanost, 
bezpečnost a veřejný pořádek podporou tvorby pracovních příležitostí 
v rámci míst APK. Součástí společně podepsaného memoranda je 
deklarace, která umožňovala využívat i v roce 2020 na podporu míst APK 
také finanční prostředky z Úřadu práce ČR. 
Celkově ze všech zdrojů (včetně vlastních zdrojů obcí) v roce 2020 působilo 
v ČR až 500 APK. 
O projekt APK je neustálý zájem s tím, že v dalších letech, kdy postupně 
končí programovací období ESF, očekáváme ještě zvýšený zájem o realizaci 
projektu APK z obcí cestou dotací z MV. 

Naplňování cílů úkolu Stanovené cíle úkolu byly v roce 2020 průběžně naplňovány. Byla 
poskytována ze strany MV odborná i metodická podpora.  
Rozšíření zdrojů finanční podpory (MV, ESF OP, úřady práce) umožnilo 
zaměstnat dosud nejvíce APK v historii projektu.  
Spolupráce MV, PČR, jednotlivých úřadů práce včetně GŘ ÚP v ČR a MPSV. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

V roce 2020 pak bylo celkem podpořených z rozpočtu MV v rámci Programu 
prevence kriminality ve 51 obcích 109 APK v celkové výši 29 912 662 Kč. 
V případě asistentů prevence kriminality a domovníků – preventistů 
byly nové žádosti na víceleté projekty podpořeny v tomto roce pouze jako 
jednoleté, neboť v takovém rozsahu podpory nedokáže MV garantovat 
finanční prostředky na tyto projekty i v následujících letech, kdy věří, že již 
nebudou uplatňována mimořádná opatření a budou podporovány i jiné 
typy projektů, jako v předchozích letech. Dále bylo v případě projektu 
asistent prevence kriminality doporučeno, aby MV v případě výběru nových 
projektů k podpoře (neboť přes velký zájem není možné finančně podpořit 
všechny tyto projekty, resp. v nich požadované APK) krátilo počty 
podpořených asistentů, a to tak, že u statutárních měst podpoří max. 
4 asistenty, u ostatních měst a obcí max. 2 asistenty.   
Dále MV umožnilo realizátorům projektu APK požádat o navýšení 
mzdových prostředků pro APK do 22.000 Kč/os/měs. dle limitu letošních 
Zásad, a to i u těch projektů, které jsou jako víceleté realizovány od roku 
2018 či 2019. Této možnosti využilo 25 žadatelů již realizovaných víceletých 
projektů s požadavkem ve výši 1.486.958 Kč. Komise doporučila tyto 
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žádosti podpořit a navýšení mzdových prostředků pro APK schválit. 
Další asistenti pak působí v rámci ČR i z jiných zdrojů, než jsou prostředky 
zajišťované MV – např. z podpory úřadů práce – na základě dohody mezi 
MV a Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. Celkem tak na konci roku 
2020 (v prosinci) podporovaly úřady práce v ČR 149 APK 56 obcích.  
Asistenti jsou financováni dále přímo z vlastních rozpočtů obcí či 
z evropských projektů v rámci Operačního programu zaměstnanost – 
z Evropských fondů bylo na konci roku 2020 podpořeno 103 APK 24 obcích. 
Celkově ze všech zdrojů (včetně vlastních zdrojů obcí) v roce 2020 působilo 
v ČR z dotačních programů až 500 APK. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Sjednocení aplikace Metodiky a dalších standardů. 
Rozšíření počtu APK v ČR, a tím zajištění pozitivních dopadů projektu 
(zvýšení bezpečnosti, pocitu bezpečí, snížení interetnického napětí ad.) do 
dalších lokalit. Bylo použito víceleté financování projektu. 
V průběhu hodnoceného období bylo připraveno několik společných aktivit 
obcí realizujících projekt APK se zástupci MV a dalšími odborníky ke sdílení 
příkladů úspěšné praxe ve zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených 
a problémových lokalitách. Avšak vzhledem již k výše popisované situaci se 
tyto aktivity bohužel nemohly uskutečnit. 

 

Úkol č. 65: Vytvořit a realizovat projekt „Domovník-preventista, účinný nástroj sociálního 
začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“ 

Gesce, spolugesce MV; obce zapojené do realizace projektu, ASZ 

Harmonogram 1/2016–8/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Uvedený projekt probíhá ve dvou rovinách: jednak jako projekt 
podporovaný z ESF OPZ a jednak v rámci Programu prevence kriminality. 
Od 1. 9. 2016 se začal realizovat schválený preventivní projekt podporovaný 
z ESF OPZ s názvem „Domovník-preventista, účinný nástroj sociálního 
začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“, registrační číslo: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723. Příjemcem podpory je odbor 
prevence kriminality MV ČR s rozpočtem ve výši 25 505 307,36 Kč. 
Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2016 a skončil 30. 10. 2020. 
V roce 2020 bylo z dotačního titulu „Program prevence kriminality 2020“ 
podpořeno celkem 34 Domovníků ve 14 obcích v celkové podpoře ve výši 
1 918 880 Kč. 
MV poskytovalo v průběhu roku 2020 celoroční metodickou pomoc pro 
obce realizující oba druhy projektů s důrazem na vzdělávání, průběžnou 
přípravu a supervize DP (včetně šíření výstupů a publicity projektu, 
zobecnění dobré praxe). 
Projekt Domovník – preventista, realizovaný s podporou evropských fondů, 
reaguje na jednu z velkých priorit prevence kriminality, a to zajištění 
bezpečí a veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách a zlepšování 
soužití mezi majoritou a minoritou. Domovníci – preventisté svou 
každodenní přítomností a prací nejen, že dohlížejí nad dodržování pořádku 
a čistoty v bytovém domě, jeho domovního řádu, posilují osobní 
odpovědnost a aktivní zapojení obyvatel domu do zlepšování vlastního 
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bydlení, ale také pomáhají zajistit v domě větší bezpečí a lepší soužití lidí 
v něm. A protože domovníci – preventisté procházejí kvalitním vzděláním, 
umí lidem v domě poradit i v řadě životních situací. Pro ně osobně znamená 
tato pozice nejen aktuální práci a za ni odpovídající odměnu, ale také velký 
osobnostní růst a předpoklad pro další zajímavé uplatnění v budoucím 
životě. 
Projekt se celkově v zapojených pilotních obcích osvědčil, ve všech 
sledovaných parametrech došlo ke zlepšení. Namátkou lze jmenovat, že se 
zlepšila komunikace a vztahy mezi nájemníky, nájemníky a městem, zvýšil 
se veřejný pořádek a bezpečí, došlo ke zvýšení kvality bydlení, zlepšení 
schopnosti nájemníků řešit havarijní a krizové situace v domech. 
Zaměstnaní domovníci získali potřebné dovednosti a pracovní zkušenosti. 
Byly vypracovány metodiky a příručky pro obce i dobrovolníky, které 
pomohou projekt dále rozvíjet. 

Naplňování cílů úkolu V roce 2020 byl naplněn cíl spočívající v realizaci projektu Domovník-
preventista s finanční podporou ESF OPZ. Další cíle, kritéria a výstupy 
související s realizací projektu byly naplněny zcela beze zbytku. 
Domovníci-preventisté byli podporováni i z dotačních prostředků MV, kdy 
tato podpora vytváření míst vedla k pomoci osobám dlouhodobě 
nezaměstnaným či ztíženě zaměstnatelným ze SVL k získání či obnově 
pracovních kompetencí a návyků a pomohla jim v dalším uplatnění na trhu 
práce. 
Z vyhodnocení projektů Domovník-preventista zaslaných obcemi 
realizujícími tento projekt z dotační podpory MV jednoznačně vyplynulo, že 
zřízení této pozice vedlo v daných lokalitách ke zvýšení bezpečí a snížení 
napětí. 
Bylo zaměstnáno všech 30 domovníků v 10 obcích v rámci projektu ESF 
OPZ. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

V roce 2020 byl průběžně realizován a v na konci měsíce říjen úspěšně 
ukončen projekt podporovaný z ESF OPZ s názvem „Domovník-preventista 
účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence 
v obci“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723.  
Kritéria a indikátory pro celý projekt byly splněny. 
Bylo zaměstnáno všech 30 domovníků v 10 obcích v rámci projektu ESF 
OPZ. 
Další, podrobnější informace, včetně všech plánovaných metodik, lze nalézt 
na http://www.mvcr.cz/clanek/domovnik-preventista.aspx.  
V roce 2020 bylo z dotačního titulu „Program prevence kriminality 2020“ 
podpořeno celkem 34 Domovníků v 14 obcích v celkové podpoře ve výši 
1 918 880 Kč. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Jednotný výklad a realizace projektu v praxi; metodická pomoc pro MPSV, 
ASZ, obce. 
Z vyhodnocení projektů Domovník-preventista zaslaných obcemi 
realizujícími tento projekt z dotační podpory MV jednoznačně vyplynulo, že 
zřízení této pozice vedlo v daných lokalitách ke zvýšení bezpečí a snížení 
napětí. Dále došlo ke zlepšení dodržování pořádku v bytových domech 
a zlepšila se vzájemná komunikace mezi obyvateli v domech. Lidé bydlící 
v domech, kde Domovníci-preventisté působí, se cítí daleko bezpečněji 
a jsou schopni řešit různé mezilidské vztahy kultivovaně na základě účinné 

http://www.mvcr.cz/clanek/domovnik-preventista.aspx
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komunikační platformy. V domech a v jejich okolí se též snižuje trestná 
a přestupková činnost a též dochází ke snížení počtu výjezdů obou policií do 
těchto lokalit. 

 

Úkol č. 66: Rozšiřovat zavádění specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní 
skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách 

Gesce, spolugesce MV (PČR) 

Harmonogram 11/2016–12/2017 

Celkové plnění úkolu Splněno jinak, vyhodnoceno za 2018 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

1. ZAVÁDĚNÍ POLICEJNÍCH SPECIALISTŮ (PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ) 
V roce 2013 bylo ŘSPP pověřeno přípravou a následnou realizací předem 
definovaného projektu č. 6 – „Zavádění policejních specialistů pro práci 
s romskou menšinou v sociálně vyloučených lokalitách“, reg. č. NF-CZ14-
PDP-6-005-2014, který byl součástí programu CZ-14 (Spolupráce v rámci 
Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně 
nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin), 
financovaného z Norských finančních mechanismů. Projekt byl realizován 
30. 04. 2017. ŘSPP povede tento projekt v rámci jeho udržitelnosti do 
dubna 2022. Mezi hlavní cíle projektu patřilo vyškolení celkem 40 policistů 
základních organizačních článků policie, jejichž výkon služby bude 
orientován zejména na přímý výkon služby mezi romskou menšinou, dále 
zvýšení kvalifikace stávajících styčných důstojníků pro menšiny jednotlivých 
krajských ředitelství Policie České republiky (dále jen „KŘP“) a proškolení 
10 policejních manažerů k uvedené problematice.  
2. OBDRŽENÉ OCENĚNÍ ZA PROJEKT ZÁVÁDĚNÍ POLICEJNÍCH SPECIALISTŮ 
V OBLASTI POLICEJNÍ PRÁCE VE VZTAHU K MINORITNÍ SKUPINĚ ROMŮ 
V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH 
Dne 13. listopadu 2018 uspořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s 
Ministerstvem spravedlnosti Konferenci dobré praxe 2018. V rámci 
konference byly oceněny tři nejúspěšnější projekty národního kola 
Evropské ceny prevence kriminality za rok 2018 zaměřené na community 
policing a vítězové soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní 
úrovni 2018, jejímž tématem byla prevence recidivy. Projekt, který získal 
třetí místo, byl projekt nominovaný ŘSPP Policejního prezidia „Zavádění 
policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině 
Romů v sociálně vyloučených lokalitách“ a jeho následné využití v policejní 
praxi. 

Naplňování cílů úkolu Realizace projektu a zavedení mechanismu policejního specialisty pro práci 
s romskou menšinou v sociálně vyloučených lokalitách do praxe Policie ČR, 
přispěly k: 
• poznání a definici potřeb a požadavků na činnost Policie ČR v této oblasti,  
• proškolení styčných důstojníků pro menšiny KŘP a vybraných policejních 

manažerů. To ve výsledku přispívá k profesionálnímu přístupu policie 
k příslušníkům romské menšiny ve vyloučených lokalitách, založenému 
na vzájemné spolupráci a důvěře, 

• oboustranné informovanosti a hledání společných řešení problémů, 
• importu práva a spravedlnosti do specifického prostředí vyloučených 
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lokalit, 
• potírání negativních společenských jevů. 
Došlo k zefektivnění činnosti útvarů Policie ČR v oblasti práce s romskou 
menšinou v sociálně vyloučených lokalitách, zajištění vzájemné výměny 
informací mezi organizačními složkami Policie ČR, které se bezprostředně 
podílejí na této problematice a zabezpečení koordinace činností zejména 
mezi Policií ČR a Ministerstvem vnitra ČR, orgány státní správy a 
samosprávy a neziskovými organizacemi a dalšími pomáhajícími subjekty. 
Současný stav v rámci KŘP (60 policistů) 
• Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje – 28 specialistů (10 + 

18 nových) 
• Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – 12 specialistů 
• Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje – 10 specialistů 
• Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje – 10 specialistů 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Poslední navýšení počtu specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu 
k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách proběhlo v roce 
2018, kdy bylo ustanoveno celkem 20 nových specialistů působících 
v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji. V současnosti se počet 
specialistů jeví jako dostatečný a další navyšování bude realizováno dle 
situace a potřeby jednotlivých Krajských ředitelství PČR. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Policisté vykonávající funkci specialisty pro práci s romskou menšinou v SVL. 
Policisté (specialisté), kteří jsou rovněž zastoupeni z romské národnosti 
a působí přímo v SVL. 

 

Úkol č. 67: Provést kriminologickou analýzu hate crime (trestných činů, motivovaných 
rasovou, národnostní či obdobnou záští) 

Gesce, spolugesce MS (IKSP) 

Harmonogram 4/2016–12/2019 

Celkové plnění úkolu Splněno částečně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Z důvodu zaneprázdnění odpovědného řešitele jeho pověřením vedením 
jiného projektu, jakož i dopadu protiepidemických opatření, došlo k dílčímu 
zdržení a posunu harmonogramu. V roce 2020 pokračovala analýza 
spisového materiálu a vytěžení aktuálních zahraničních poznatků. 

Naplňování cílů úkolu Úkol bude dokončen v prvním pololetí roku 2021, kdy bude rovněž 
připravena závěrečná zpráva. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

V plnění indikátorů došlo z výše uvedených důvodů ke zpoždění 
a termínovému posunu, nicméně projekt výzkumu bude realizován. Již 
v průběhu řešení bylo publikováno více výstupů, m. j. příspěvky ve 
sbornících z odborných sympozií v ČR a v SR k možnostem eliminace 
extremismu a k bezpečnosti státu a několik referátů na odborných akcích 
v ČR i v zahraničí. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Dopady bude možné plně vyhodnotit po vydání závěrečné studie. Získaná 
zjištění budou využitelná především pro práci specialistů Policie ČR na boj 
s extremismem a pro zpřesnění metod a účinnější zacílení primární 
prevence zejména ve školství a především vůči mladistvým, potenciálně 
ohroženým vlivem extremistických názorů a postojů. K možným uživatelům 
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výsledků patří také justiční orgány a Probační a mediační služba. 
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V. Nové hrozby a přístupy k prevenci kriminality 
Strategický cíl 5: Česká republika reaguje na nové hrozby a trendy v oblasti 
bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikuje nové efektivní přístupy k jejich 
předcházení. 

Úkol č. 68: Zastřešit a podporovat tvorbu preventivních projektů a dalších aktivit cílených 
na prevenci kybernetické kriminality 

Gesce, spolugesce MV; členové RVPPK, kraje 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Průběžně plněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V rámci dotačního titulu PPK 2020 bylo finanče podpořeny 4 projekty, a to 
celkovou částkou 663 000 Kč. O něco nižší podpora v roce 2020, než je 
obvyklé, byla způsobená vlivem pandemie nemoci covid-19, kdy nebyly 
podpořeny obecně projekty, které jsou postaveny na hromadném 
potkávání se osob či kontaktní práci s rizikovými skupinami (vzdělávací 
projekty /mimo on-line prostředí/, práce s dětmi, seniory apod.). Všechny 
podpořené projekty jsou součástí komplexního celorepublikového projektu 
„Kraje pro bezpečný internet“.  
V rámci vnitroresortního programu 2020 bylo podpořeny 4 projekty, to 
projekt KŘP Hl. m. Prahy, KŘP Středočeského kraje, KŘP Moravskoslezského 
kraje a KŘP Libereckého kraje v celkové částce 462 000 Kč. 
V únor se na MV v rámci Dne bezpečnějšího internetu uskutečnila odborná 
konference „Kraje pro bezpečný internet“. V červnu byl zdarma pro 
manažery PK z obcí a krajů a preventistů od PČR a MP atd. NÚKIB 
zpřístupněn e-learningový kurz „Bezpečně v kyber“, na jehož tvorbě se 
zástupci MV a PČ podíleli. V průběhu roku 2020 kurz absolvovalo 1 693 
osob.  
V rámci „Festivalu bezpečného internetu 2020“ NÚKIB s MV uspořádal 
vzdělávací akci obsahující dvě panelové diskuse na téma efektivity 
kyberprevence a nové trendy v kyberkriminalitě. Akce byla streamována 
a dohromady měla cca 5 tisíc shlédnutí na komunikačních platformách 
NÚKIB. 
NÚKIB dlouhodobě spolupracuje s odborem prevence kriminality MVČR 
a s pracovníky prevence PČR. V loňském roce se uskutečnily vzdělávací 
aktivity na podporu kyberbezpečnosti v oblastech vzdělávání, prevence 
a metodické podpory pracovníků, tedy ve všech oblastech souvisejících 
s riziky virtuální komunikace. Do této problematiky spadá i oblast 
informační bezpečnosti komunikačních systémů i komunikace 
prostřednictvím sociálních sítí. NÚKIB je také stálým členem pracovních 
skupin – například DigiKoalice. V roce 2020 byla ustanovena pracovní 
skupina věnující se přímo oblasti kybernetické bezpečnosti. Tato pracovní 
skupina se prioritně zaměřuje na oblast primární prevence v kyberprostoru. 
V roce 2020 pokračovala spolupráce NCOZ SKPV s ČOV na podpoře 
celoevropské preventivní kampaně proti sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí 
v online prostředí s názvem #SayNo!, a se školskými zařízeními po celé ČR. 
Přednášky NCOZ v oblasti prevence kybernetické kriminality (počet 
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ovlivněn výskytem pandemie nemoci covid-19): 
• V průběhu kalendářního roku 2020 byly s ohledem k dané situaci 

realizovány série přednášek pro žáky 2. stupně ZŠ, dospělé osoby 
zapojené do pěstounské péče a členy komunitního centra v Zábřehu na 
Moravě. 

• Účast na Festivalu bezpečného internetu a spolumoderování související 
panelové diskuse. 

NCOZ s Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy byl na téma 
kybernetická kriminalita připraven vzdělávací program pro policisty v ZOP, 
pro policisty zařazené na OOP a policisty zařazené na SKPV.  

Naplňování cílů úkolu Zvyšování informovanosti o problematice kyberkriminality, a to formou 
videospotů, e-learningu, odborných seminářů, názorných ukázek 
prostřednictvím tzv. kybershow atd. Cílovou skupinou aktivit je odborná 
i laická veřejnost, policisté a především děti a mládež. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Z dotačního titulu PPK a vnitroresortního programu bylo v roce 2020 
podpořeno celkem 8 projektů, které byly zaměřeny na problematiku 
kyberkriminality, a to v souhrnné částce 1 125 000 Kč. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Projekty jsou zaměřeny na odbornou i laickou veřejnost, vzdělávaní 
policistů a především děti a mládeže. 

Další informace 
Aktivity NCOZ ve vztahu ke zvyšování povědomí veřejnosti o kybernetické kriminalitě a možnostech 
ochrany před ní byly obsahem materiálu „Závěrečná zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Koncepce 
rozvoje schopností Policie České republiky vyšetřovat kybernetickou kriminalitu“, který byl schválen 
usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 8. června 2020 č. 11. V rámci tohoto materiálu došlo 
k zhodnocení 4letého pracovního cyklu zaměřeného na problematiku kybernetické kriminality, včetně 
preventivních programů, na kterých se NCOZ aktivně podílelo. 

 

Úkol č. 69: Prevence kybernetické kriminality a minimalizace rizika kyberšikany 

Gesce, spolugesce MV (vč. PČR) 

Harmonogram 7/2016–7/2021 

Celkové plnění úkolu ÚKOL ZRUŠEN 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Původně měl být úkol financován z ISF, koncem roku 2017 začala probíhat 
jednání, zda by bylo možné úkol financovat z Norských fondů. Bohužel ani 
z těchto prostředků nebylo možné úkol financovat. 
Jelikož se pro realizaci úkolu nepodařilo zajistit finanční prostředky ani 
jinde, bylo navrženo úkol zrušit. 

Naplňování cílů úkolu Nesplněno. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Nesplněno. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Bez dopadů. 

 



Vyhodnocení Akčního plánu prevence kriminality 2016–2020 za rok 2020 
V. Nové hrozby a přístupy k prevenci kriminality (úkoly 68–79)               str. 91 

Úkol č. 70: Zpracovat přehled dostupných projektů a materiálů zaměřených na rizika 
virtuální komunikace, užití mobilních telefonů, platebních karet, sociálních sítí a obecně 
kyberkriminality, případně jejich vytvoření 

Gesce, spolugesce MV (vč. PČR); NBÚ/NCKB, (NÚKIB) 

Harmonogram 1/2017–12/2020 

Celkové plnění úkolu Průběžně plněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Na webových stránkách www.prevencekriminality.cz je problematice 
kyberkriminality věnována velká pozornost. Jsou zde následující sekce: 
kyberkriminalita, projekty prevence kyberkriminality a rozcestník 
kyberkriminality. Informace jsou neustále aktualizovány a zástupcům 
samospráv, polici atd. byly zasílány informace o aktuálních tématech, která 
se v této oblasti zveřejnují, případně předávány informace o příkladech 
dobré praxe nebo o plánovaných akcích. Od prosince 2020 má web novou 
funkcionalitu, a to že případný zájemcům je zasílána přímo informace 
o zveřejnění nového článku na webu. Za první měsíc tuto možnost využilo 
přes 100 osob.  
NÚKIB uvádí své rozcestníky i osvětové materiály, které jsou k dispozici na 
jeho webových stránkách – Úvodní stránka (nukib.cz) v záložce vzdělávání. 
NÚKIB ve spolupráci s MV poskytuje aktuální informace a příspěvky 
v oblasti prevence a vzdělávání prostřednictvím webu OPK. Úřad se dále 
aktivně podílel i na přípravě materiálů s dalšími sektory. Ve spolupráci 
s MŠMT pro podporu distanční výuky materiál na stránkách – 
KORONAVIRUS.EDU.CZ, který zahrnuje i oblast prevence před rizikovou 
virtuální komunikací. 
V červnu NÚKIB zpřístupnil e-learningový kurz „Bezpečně v kyber“, na jehož 
tvorbě se zástupci MV a PČR podíleli. V průběhu roku 2020 kurz absolvovalo 
1 693 osob. 

Naplňování cílů úkolu Na stránkách www.prevencekriminality.cz je vytvořena sekce zaměřená na 
oblast kyberkriminality sloužící jako přehledný a uživatelsky přívětivý 
rozcestník. 
NÚKIB uvádí své rozcestníky i osvětové materiály, které jsou k dispozici na 
jeho webu – Úvodní stránka (nukib.cz) v záložce vzdělávání. 
NCOZ centralizuje své preventivní informace, rady a doporučení na 
webových stránkách NCOZ v sekci Prevence na www.policie.cz. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Vytvořena nová sekce na webových stránkách www.prevencekriminality.cz. 
Počet přístupu na webové stránky www.prevencekriminality.cz je měsíčně 
průměrně kolem 5 000. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Cílová skupina je pravidelně informována o aktuálních trendech v páchání 
kriminality a možnostech ochrany před tímto jednáním, a to 
prostřednictvím webu OPK a NÚKIB. 

 

Úkol č. 71: Prevence zadlužování a řešení předluženosti klientů (odsouzených 
a obviněných) Probační a mediační služby 

Gesce, spolugesce MS (PMS) 

Harmonogram 1/2016–12/2017 

http://www.prevencekriminality.cz/
http://www.prevencekriminality.cz/
http://www.policie.cz/
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Celkové plnění úkolu Splněno v 2017, vyhodnoceno za 2018. 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V rámci plnění úkolu byly realizovány následující aktivity:  
• S účinností od 1. 1. 2017 byl vydán Manuál pro práci se zadluženými 

osobami, který je součástí souboru metodických standardů a manuálů 
PMS. 

• Bylo proškoleno 66 probačních úředníků a asistentů v rámci 4 běhů 
školení Problematika předluženosti v probační práci. Školení se nadále 
periodicky opakují. 

Naplňování cílů úkolu • Probačním úředníkům a asistentům byl poskytnut manuál podrobně 
upravující postup práce s klienty, kteří mají obtíže s řešením finanční 
situace, jsou zadluženi nebo předluženi. 

• Tento manuál je součástí metodických standardů, čímž je podpořena 
práce s finanční situací klienta jako nedílná součást probační činnosti. 

• Probační úředníci a asistenti získali relevantní informace, znalosti 
a dovednosti pro práci se zadluženými klienty.  

Plnění stanovených 
indikátorů 

Všechny stanovené indikátory byly splněny: 
• Byl aktualizován „Manuál pro práci se zadluženými osobami“ 
• „Manuál práce se zadluženými osobami“ byl distribuován do všech 

středisek probační a mediační služby. 
• V roce 2017 byly zrealizovány 4 dvoudenní běhy školení „Problematika 

předluženosti v probační práci“. 
• V roce 2017 bylo proškoleno 66 probačních úředníků a asistentů. 
• „Manuál práce s předluženým klientem se stal součástí metodických 

standardů a manuálů probačních pracovníků. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Splněním úkolu bylo zajištěno zvýšení kompetencí probačních pracovníků 
v oblasti práci se zadluženým klientem. 
Prostřednictvím realizovaných aktivit byla podpořena práce s finanční 
situací klienta jako nedílná součást probačních činností. 

 

Úkol č. 72: Zastřešit a podporovat tvorbu preventivních projektů a dalších aktivit cílených 
na vytváření bezpečného prostoru pro seniory 

Gesce, spolugesce MV; MPSV, MS, manažeři prevence kriminality krajů a obcí, NNO zaměřující 
se na pomoc obětem trestných činů páchaných na zvlášť zranitelných 
skupinách obyvatel, zejména na seniorech 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Prostřednictvím dotačního titulu Program prevence kriminality 2020 bylo 
předloženo několik projektů se zaměřením na prevenci trestné činnosti 
páchané na seniorech. Vzhledem k epidemiologické situaci, která panovala 
při jednání Komise, nebyly (a nemohly být) projekty z oblasti sociální 
prevence, které jsou realizovány formou přímé práce s cílovou skupinou, 
podpořeny.  
V rámci dotačního Programu prevence kriminality v resortu MV 2020 bylo 
podpořeno 5 projektů zabývajících se prevencí trestné činnosti páchané na 
seniorech, a to v celkové částce Kč 644 200.  Vzhledem k epidemiologické 
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situaci během roku 2020 však nemohla být většina těchto projektů 
realizována, a proto byla jejich realizace přesunuta do roku 2021. 
V rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů, se 
zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce 
s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích“, bylo 
v roce 2020 částkou 2 mil. Kč podpořeno 8 NNO pracujících s násilnými 
osobami, mezi nimi se organizace Život 90, z.ú., zaměřila na prevenci násilí 
páchaného v domácím prostředí na seniorech. Projekt obsahoval kromě 
přímé podpory neformálních pečujících v poradenství a podpůrné skupině 
také edukační program zaměřený na pracovníky v přímé péči a ostatní 
pracovníky, kteří se setkávají s neformálními pečujícími a mohou jim 
poskytnout podporu a předejít tak situaci, v níž se z neformálního 
pečujícího stává agresor páchající domácí násilí na seniorovi. 
 V rámci programu Norských fondů byl vytvořen projekt Mezioborové 
vzdělávání za účelem zvýšení bezpečnosti seniorů. Cílem je komplexně 
provést účastníky seminářů problematikou podvodného jednání páchaného 
na seniorech. V souvislosti s covidem byla realizace seminářů odložena na 
druhou polovinu roku 2021. 
V roce 2020 bylo také pokračováno v informování seniorů přes sdělovací 
prostředky, tak i ze strany policistů z oddělení prevence.  
Policie ČR od samého počátku koronavirové krize komunikovala se širokou 
veřejností prostřednictvím sociálních sítí a medií. Preventivní rady, jak se 
v této nelehké situaci chovat, byly směřovány na všechny cílové skupiny, 
zároveň byla prezentována pomoc občanům, zejména seniorům, kteří jsou 
nejohroženější skupinou. 
Na webových stránkách www.policie.cz v sekci zpravodajství byla na 
jednotlivá témata zveřejňována příspěvky v rámci komunikačního hesla 
a loga „Jsme v tom společně“.  
Dále byly prezentovány činnosti jednotlivých KŘP (šití roušek a jejich 
předání seniorům, aj.): 
Senioři – preventivní rady, jak nenaletět podvodníkům vydávajícím se za 
dobrovolníky, a rady, jak se stát dobrovolníkem Jiřího Mádla v rámci 
projektu „Pomoc sousedům“ http://pomocsousedum.cz/.  
Penny rádio – ve vymezeném čase pro nákupy seniorů jsou prostřednictvím 
spotů Penny rádia řešeny otázky: 
• co znamenají jednotlivá nařízení vlády a jak je řešit 
• jakých porušení se lidé mohou dopustit a jaké z toho plynou postihy 
• dodržování základních hygienických zásad doma a na veřejnosti 
• kde si lidé mohou ověřovat informace, aby nedocházelo k zahlcení 

telefonních linek a kdy naopak na linky volat, co dělat, pokud člověk 
nemá přístup na internet 

• jaká je činnost policie v nouzovém stavu, zda probíhají dopravní kontroly 
• kdy nemusíme mít chráněn obličej 
• jak za současného stavu funguje policie, aby zůstali zdraví a mohli 

pomáhat ostatním 
• jak pamatovat na svou bezpečnost nejen při šití roušek, ale také v online 

prostředí. 

http://www.policie.cz/
http://pomocsousedum.cz/
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Speciální aktivita byla seniorům věnována v rámci podzimního období. 
Zejména v podzimním období, kdy senioři užívají houbařské sezóny, 
dochází týdně k desítkám pátrání po ztracených seniorech. Dominantou 
jejich ztracení se bývá zabloudění v lese v důsledku špatné orientace, 
přecenění fyzických schopností, vybití mobilního telefonu, náhlé zdravotní 
indispozice apod. Projekt Pomněnkový den – pátrání po seniorech 
Financovaný z Programu prevence kriminality MV pro rok 2020 byl 
realizován na území celé ČR. Z finanční podpory byl zajištěn nákup píšťalek 
pro seniory – čerpáno 19.761 Kč. Nákup audiovizuálního prostoru v 
prostředcích hromadné přepravy osob (BUS TV). Čerpáno 50.000 Kč. Nákup 
mediálního prostoru v tištěných médiích. Čerpáno 40.000 Kč. 

Naplňování cílů úkolu Cíle úkolu jsou výše uvedenými aktivitami naplňovány. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Z Programu prevence kriminality v rámci resortu MV na podporu 
preventivních aktivit a projektů PČR a útvarů a organizací MV bylo 
podpořeno 5 projektů zaměřených na bezpečí seniorů. Projekty budou 
následně vyhodnoceny dle podmínek Programu prevence kriminality 
v resortu MV 2020, a to do 15. února 2021. Projekty, u nichž byla 
prodloužena doba realizace projektu do následujícího roku, budou 
obsahově i finančně vyhodnoceny ihned po skončení realizace projektu. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Dokladem efektivního působení na tuto cílovou skupinu (zvlášť zranitelné 
oběti) je kladné hodnocení preventivních aktivit policie a s ním související 
zvýšený zájem zastupitelů obcí a měst, svazů důchodců, klubů seniorů, 
pečovatelských domů a dalších institucí o preventivní působení zástupců 
Policie ČR v dané oblasti. Díky realizaci preventivních projektů získají senioři 
základní informace např. o bezpečném chování při užívání moderních 
technologií, jak se bránit podvodníkům, jak chránit své zdraví a majetek, 
atd.  
Působení na skupinu osob pečujících o seniory, u kterých by mohlo díky 
syndromu vyhoření dojít k agresivnímu jednání. 

 

Úkol č. 73: Realizovat výzkum problematiky seniorů jako obětí i pachatelů trestné činnosti 

Gesce, spolugesce MS (IKSP) 

Harmonogram 6/2016–6/2019 

Celkové plnění úkolu Splněno v 2019 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Bylo vyhodnoceno obsáhlé dotazníkové šetření k zjištění zasažení obyvatel 
ČR seniorského věku vybranými delikty, proběhla analýza trestních spisů 
k zjištění trestné činnosti seniorů a byla provedena interpretace získaných 
dat.  

Naplňování cílů úkolu Úkoly obsažené v projektu byly realizovány. Byla připravena a vydána 
závěrečná studie „Senioři v České republice jako oběti i pachatelé 
kriminálních deliktů.“ Výsledky výzkumu byly prezentovány na více 
odborných akcích. Jedná se o první rozsáhlý viktimizační výzkum u nás 
speciálně zaměřený na trestnou činnost vůči seniorské populaci ČR (65–
80leté osoby), ale také poznatkům o vybraném souboru seniorů-pachatelů 
trestné činnosti ve výkonu trestu odnětí svobody v českých věznicích. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Záměrem bylo doplnit poznatky získávané prostřednictvím standardních 
analýz dat a viktimologických výzkumů o specifické poznatky týkající se 

http://bit.ly/krcze457
http://bit.ly/krcze457
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věkové kategorii seniorů, která zatím nebyla souhrnně z kriminologického 
pohledce zkoumána. Získané poznatky tvoří základní databázi, z níž je 
možné vycházet při dalším formulování přístupu k této věkové kategorii. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Orgány sociální práce i orgány činné v trestním řízení mohou získaných 
poznatků využít zejména k zefektivnění preventivní práce vůči této 
kategorii populace. 

 

Úkol č. 74: Rozvíjet projekty Bezpečná lokalita, Bezpečné bydlení, Bezpečná země 
zaměřené na situační prevenci kriminality 

Gesce, spolugesce MV; členové Poradního sboru ministra vnitra pro situační prevenci 
kriminality, PČR, obce a obecní policie, ÚNMZ (MPO), profesní organizace 
sdružující subjekty zabývající se ochranou osob a majetku 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Na základě průběžného mapování bezpečnostní situace a pocitu bezpečí 
občanů byly v roce 2020 definovány a realizovány aktuální priority a cíle 
v oblasti situační prevence kriminality. 
Probíhala součinnost s odbornou a laickou veřejností s důrazem na 
posilování osobní zodpovědnosti občanů za svou bezpečnost a ochranu 
majetku zejména na všech prezentačních akcích resortu. 
V roce 2020 pokračoval rozvoj osvědčených aktivit a spolupráce s partnery; 
bylo připraveno několik desítek odborných seminářů a konferencí, 
veletržních a výstavních aktivit z oboru ochrany majetku a osob. 
Mělo být uspořádáno více než 30 seminářů či konferencí na úrovni obcí či 
krajů k problematikám forenzní identifikační značení, kamerové systémy, 
mechanické zábranné prostředky, bezpečné bydlení či elektronické 
zabezpečení. Bohužel se, na základě již výše popisovaného stavu v roce 
2020 v ČR, nakonec uskutečnilo pouze 5 takovýchto akcí za účasti cca 600 
osob. 
V roce 2018 se začal realizovat nový celorepublikový preventivní projekt 
„Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, který pokračoval 
i v roce 2019 II. etapou a v roce 2020 III. etapou (podrobněji viz úkol č. 10).  
Cech mechanických a zámkových systémů (člen Poradního sboru) zpracoval 
další katalog doporučených certifikovaných výrobků v rámci projektu 
Bezpečná země. Obsah katalogu představuje též nový preventivní projekt 
a je tak dalším jeho výstupem. 
Ve spolupráci s jednotlivými subjekty Poradního sboru a s Asociací 
bezpečná škola a s ÚNMZ pokračovala úspěšná aplikace do bezpečnostní 
praxe nové normy ČSN 73 4400 k zabezpečení škol a školských zařízení.  
Realizace veletržních aktivit resortu MV ve spolupráci se subjekty 
Poradního sboru, účast na 1 mezinárodním bezpečnostním veletrhu v ČR. 
Byly připravovány relevantní preventivně-informační výstupy s cílem 
informovat širokou odbornou i laickou veřejnost o legálních způsobech 
a možnostech ochrany osob a majetku, včetně bezpečnosti tzv. měkkých 
cílů (mj. školských či zdravotnických zařízení, prostředků a shromaždišť 
veřejné dopravy, kulturních a náboženských objektů ad.). 
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Naplňování cílů úkolu Cíle úkolu byly v roce 2020 výše uvedenými aktivitami naplňovány. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Nový katalog doporučených certifikovaných výrobků v rámci projektu 
Bezpečná země. 
Pokračování v celorepublikovém preventivním projektu „Zabezpečte se, 
chraňte majetek sobě i svým sousedům“, III. etapou. 
Aplikace nové Metodiky k normě ČSN 73 4400 – Prevence kriminality – 
řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. 
Účast MV na 1 veletrhu, realizace 5 vzdělávacích akcí.  
Rady a informace sdělované na webech MV, OPK, PČR, CMZS atd. 
Aktivní zapojení MV i policie ČR a některých obcí do Evropského dne proti 
vloupání (podrobněji viz úkol č. 10). 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Relevantní a jasná informovanost široké veřejnosti. 

 

Úkol č. 75: Podílet se na tvorbě technických norem v oblasti prevence kriminality 
na národní i evropské úrovni 

Gesce, spolugesce MV; ÚNMZ (MPO), subjekty zapojené do činnosti technických 
normalizačních komisí, profesní organizace sdružující subjekty zabývající se 
ochranou osob a majetku 

Harmonogram 1/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Od 24. 6. 2016 je platná i účinná Smlouva o spolupráci mezi MV a ÚNMZ 
(organizační složka státu v resortu MPO). Předmětem této smlouvy je 
stanovení formy a obsahu spolupráce smluvních stran při zajištění činností 
souvisejících s tvorbou ČSN, přejímáním harmonizovaných technických 
norem do soustavy ČSN včetně mezinárodní spolupráce při tvorbě 
a revizích technických norem z oblasti prevence kriminality a zejména se 
zajištěním činnosti sekretariátu CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při 
plánování městské výstavby a navrhování budov. 
Základem je pomoc při realizaci a přípravě dalších technických norem 
vážících se zejména k tématům prevence kriminality. 
Zastřešením celoroční spolupráce bylo upořádání zasedání Technické 
komise CEN/TC 325 „Prevence kriminality při plánování městské výstavby 
a navrhování budov“ jako součást CEN – Evropské komise pro standardizaci, 
která má sekretariát v ČR. Zasedání se uskutečnilo dne 2. října 2020, 
zástupci TC 325 a jednotlivých pracovních skupin (WG) se propojili 
prostřednictvím internetové konference, které byla řízena z Prahy.  
Zasedání zajištovalo MV ve spolupráci s ÚNMZ/ČAS (Česká agentura pro 
standardizaci). 
MV se aktivně podílelo na činnosti Technické normalizační komise č. 148 
(Prevence kriminality a ochrana obyvatel při ÚNMZ). Bohužel plánované 
aktivity na rok 2020 se na základě shora uvedených důvodů nemohly 
uskutečnit.  
MV docílilo velkého úspěchu s národní normou ČSN 73 4400 Prevence 
kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol 
a školských zařízení a procesem auditů ve školách, preventivního školení 
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učitelů apod., tyto aktivity nikdo jiný v Evropě prozatím nerealizuje. Naším 
cílem je prostřednictvím komise a pracovní skupiny WG3 rozšířit evropskou 
diskusi o této problematice a prosadit vznik celoevropské technické normy 
na základě úspěchů s celým procesem zlepšování bezpečnosti ve školách 
v ČR. 
Evropský normalizační výbor (CEN) připravuje ve spolupráci s pracovní 
skupinou ÚNMZ evropskou verzi české technické normy ČSN 73 4400 
Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání 
škol a školských zařízení.  
Výsledky hlasování o aktivaci projektu CEN/TS 14383-6 nás posunuly do 
další fáze standardizace. Potřebné většiny pro aktivaci na úrovni TC 325 
bylo dosaženo – 6 zemí souhlasilo, 2 země nesouhlasily. Dále jsme obdrželi 
6 komentářů z Norska a Dánska, které máme řešit diskusí v rámci WG 3. 
Projekt CEN/TS 14383-6 je jako předběžný registrován u CEN. Dle pravidel 
CEN bylo 34 členských států požádáno o jejich stanovisko, zda souhlasí 
s aktivací tohoto projetu v evropském procesu standardizace. Návrh 
projektu byl přijat na základě pozitivního hlasování 75 % hlasů. K jeho 
praktickému zahájení zbývalo nyní jen získat další dva aktivní členy, kteří 
přislíbí aktivní účast na projektu. Nakonec vznikne evropský návrh 
technické normy, která musí být potvrzena závěrečným hlasováním všech 
členských států CEN. 
Za ČR se na činnosti CEN podílí ÚNMZ společně s ČAS (Česká agentura pro 
standardizaci; státní příspěvková organizace zřízená ÚNMZ za účelem 
tvorby, vydávání a distribuce technických norem). Odbor prevence 
kriminality MV se podílí na činnosti ÚNMZ a ČAS v oblasti norem prevence 
kriminality, zejména prostřednictvím Technické normalizační komise (TNK) 
148 „Prevence kriminality a ochrana obyvatel“. 

Naplňování cílů úkolu Zvyšování povědomí o normách a standardech bylo realizováno 
vzdělávacími aktivitami, školením relevantních odborníků i obecnou 
medializací této oblasti. 
Prostřednictvím vydávání a následné aplikace norem a standardů a jejich 
prosazováním do podporovaných a realizovaných projektů (například 
zahrnutím do podmínek a metodik dotačních programů) dochází ke 
zvyšování kvality preventivních aktivit a projektů. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

V roce 2020 byla dále aplikována metodika k nové technické normě 
v oblasti prevence kriminality na národní úrovni ČSN 73 4400 – Prevence 
kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol 
a školských zařízení. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Aplikace technických norem do bezpečnostní praxe. 

 

Úkol č. 76: Podporovat forenzní identifikační značení předmětů, stanovit postup pro 
vytvoření národní databáze označených předmětů a realizovat mezinárodní spolupráci 
v této oblasti 

Gesce, spolugesce MV; obce/obecní policie, pojišťovací subjekty, vlastníci značených 
předmětů 

Harmonogram 1/2016–6/2020 
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Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V roce 2020 bylo pokračováno ve finanční, odborné, metodické 
a informační podpoře inovativního preventivního nástroje „forenzní 
identifikační značení předmětů“ (FIZ). 
I v roce 2020 byla prohlubována mezinárodní spolupráce, zejména 
v příhraničních oblastech s Polskem a Slovenskem, v oblasti FIZ, tvorby 
databáze a spolupráce při pátrání po odcizených předmětech. 
V průběhu roku 2020 bylo pokračováno v naplňování smlouvy o technickém 
propojení možnosti vyhledávat označené věci, jak v databázi REFIZ, tak 
i databázi CEREK. 

Naplňování cílů úkolu Příklady z praxe dokazují zefektivnění prevence kriminality pomocí tohoto 
nástroje (viz indikátory). FIZ také pomáhá při odhalování konkrétních 
případů odcizených předmětů. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Počet obcí, ve kterých je FIZ prostřednictvím obce/obecní policie 
zprostředkováváno občanům, je ke konci roku 2020 již 71. 
Počet značených předmětů ke konci roku 2020 je již skoro 25 000 
předmětů, jízdních kol a kompenzačních pomůcek.  
Celkem bylo za celou dobu existence projektu FIZ odcizeno 199 jízdních kol, 
vráceno díky tomuto projektu bylo celkem 18 kol svým majitelům. 
Označené předměty jsou ukradeny 5 x méně, než předměty neoznačené 
a neuvedené v databázi forenzně označených předmětů. 
Plánované aktivity – odborné akce na podporu a propagaci FIZ – nebyly na 
základě shora uvedených skutečností v roce 2020 uskutečněny. 
Byly zahájeny konzultace k přípravě analýzy proveditelnosti vytvoření 
a zajištění provozu národní databáze značených předmětů. Bohužel se 
nepodařilo tuto analýzu provést zejména pro časovou nedostupnost 
k plnění tohoto dílčího úkolu z důvodu jiných, priorizovaných úkolů pro MV.  
V roce 2020 bylo finančně podpořeno celkem 14 obcí v celkové výši dotace 
551 130 Kč.  
Na konci roku 2020 je již zaregistrováno skoro 25 000 označených jízdních 
kol a kompenzačních pomůcek. Ke konci roku 2019 již značí celkem 54 
městských policií a registruje do REFIZu v 71 obcích. 
Protože REFIZ se již stal mezinárodním registrem, jsou v něm už i 2 města 
z Polska. Eviduje je Straž Mieska w Jastrzebui-Zdroju a Straž Mieska 
w Cieszyne. 
Ve všech 71 obcích ČR je Policie ČR zapojena do kontroly předmětů 
(zejména jízdních kol) označených pomocí forenzního značení a má přístup 
do Mezinárodního registru REFIZ. Značení je prováděno občanům zdarma. 
Navíc v roce 2019 byly propojeny Mezinárodní registr REFIZ a centrální 
registr jízdních kol CEREK. Přidanou hodnotou je maximální zabezpečení 
proti úniku dat, hledání ztracených předmětů v REFIZu i v CEREKu, 
ověřování předmětů, zda je registrován nebo odcizen a v neposlední řadě 
k informování majitelů nebo policie o odcizených a nalezených 
předmětech. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Větší zabezpečení značených předmětů. 
Snížení počtu krádeží označených jízdních kol – označené předměty jsou 
ukradeny 5 x méně, než předměty neoznačené a neuvedené v databázi 
forenzně označených předmětů. 
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Úkol č. 77: Vyhodnotit zavádění prvků moderních technologií v Krajském ředitelství policie 
Středočeského kraje a šířit příklady dobré praxe 

Gesce, spolugesce MV (PČR) 

Harmonogram 7/2016–12/2020 

Celkové plnění úkolu Splněno 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Úkol je plněn průběžně v rámci projektu Mobilní bezpečné platformy 
(MBP). Tento projekt je v gesci 1. NPP a ŘSPP je jeho členem. Probíhají 
pravidelná pracovní jednání včetně výjezdních porad. 
Mobilní bezpečná platforma – umožňuje dálkový přístup do informačních 
systémů, k mapovým podkladům, zabezpečené komunikaci aj. pro plnění 
služebních úkolů policistů v terénu bez nutnosti kontaktovat dalšího 
pracovníka v kanceláři.  
Dále byly vytvořeny Pol Pointy – „kontaktní místa policie“ 
(videokonferenční systém), která umožňují komunikaci občana s Policií ČR, 
aniž by vstoupil do budovy úřadu, přičemž může sdělit nebo získat 
informace důležité pro trestní nebo jiné řízení. 
Zkušenosti z KŘP STČK byly promítnuty i do projektu Mapy budoucnosti II, 
kde také dále fungují jako pilotní lokalita. 

Naplňování cílů úkolu Optimalizace běžného výkonu služby policistů včetně usnadnění 
prováděných lustrací. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

MBP i Pol Pointy jsou využívány. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Vytváření Pol Pointů – 2 verze. 
1/ bezobslužný 5 míst v rámci STČK 
2/ poloobslužný 4 místa STČK 
3/ přes webové rozhraní – ve tvorbě 
Pol Point byl začleněn do struktury STČK. 
Zkušenosti z KŘP STČK byly promítnuty i do projektu Mapy budoucnosti II, 
kde také dále fungují jako pilotní lokalita. 

 

Úkol č. 78: Realizovat investiční dotační program prevence kriminality Podpora bezpečnosti 
v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019 

Gesce, spolugesce MV; obce 

Harmonogram 5/2017–12/2019 

Celkové plnění úkolu Splněno v 2019 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

V roce 2017 byla MV zahájena realizace dotačního programu „Podpora 
bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019“, který 
reagoval na zhoršení bezpečnostní situace a zhoršení pocitu bezpečí 
v obcích, kde jsou v provozu zařízení Správy uprchlických zařízení MV 
v souvislosti s možnou migrační vlnou. 
Na program jsou vyčleněny státní finanční prostředky ve výši 20 000 000 Kč. 
V roce 2019 byl Program prodloužen až do konce roku 2020, následně do 
roku 2021 (z důvodu protáhnutí dokončení realizace projektu v jedné 
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z obcí). 
Účelem programu je potřeba adekvátně reagovat na migrační situaci a za 
pomoci příslušných nástrojů uvedených v usnesení vlády č. 574/2015 
dosáhnout přijatelných řešení této situace. Popisovaný účel je v tomto 
dotačním investičním Programu doplněn o zajištění bezpečnosti 
a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, kde jsou 
lokace zařízení SUZ. 
Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně 
rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, 
na zvyšování rizika pro pachatele. Plní významnou motivační a iniciační roli 
při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni a přispívají 
tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Příjemcem dotace je žadatel, 
kterým je obec.  
Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční 
projekty). Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení 
nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého 
majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého 
majetku4 v rozsahu: 
kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících), 
zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, 
mobilní policejní služebny, 
osvětlení rizikových míst. 

Naplňování cílů úkolu Adekvátně bylo reagováno na migrační situaci a za pomoci příslušných 
nástrojů prevence kriminality bylo dosaženo přijatelných řešení v oblasti 
bezpečnosti a veřejného pořádku. 
Nový program umožnil obcím větší zapojení do realizace aktivit a projektů 
prevence kriminality v souladu se Strategií prevence kriminality v ČR na léta 
2016 až 2020. 
MV zajistilo pomoc žadatelům po formální i věcné stránce s předložením 
kvalitních projektů.  
Podpořeny byly zejména nové či rozšíření stávajících městských 
kamerových dohlížecích systémů a budování osvětlení v rizikových místech 
obcí. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Realizovaný investiční dotační program prevence kriminality „Podpora 
bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019 resp. až 
2021“. 
V rámci Programu již bylo v I. kole v roce 2018 schváleno přidělení 
finančních prostředků ve výši 10 626 318,33 Kč na podporu investičních 
projektů v 5 obcích, ve II. kole v roce 2019 bylo podpořeno celkem 
5 projektů ve 4 obcích dotacemi v celkové částce 3 652 308 Kč. Výzva pro 
III. kolo byla zveřejněna dne 14. 8. 2019 pro 2 obce s celkovou alokací 
4 721 373,60 Kč. Tyto projekty byly schváleny 21. 1. 2020 a byly realizovány 
v roce 2020 (resp. v jednom případě 2021). 
Během celého roku 2019 byly realizovány konzultace a podpora všem 

                                                       
4 § 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve spojení s § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 11 a § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 
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žadatelům. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Zlepšení bezpečnostní situace a zvýšený pocit bezpečí v obcích, kde jsou 
objekty Správy uprchlických zařízení MV. 

 

Úkol č. 79: Monitorovat bezpečnostní situaci související s problematikou zaměstnávání 
cizinců a přijímat/iniciovat operativní i systémová opatření. 

Gesce, spolugesce MV; dotčené resorty (dle řešených problematik), obce, kraje, zástupci 
zaměstnavatelů a zaměstnanců 

Harmonogram 1/2018–12/2020 

Celkové plnění úkolu Plněno průběžně 

Popis plnění úkolu  
(realizovaných 
aktivit) 

Je nadále pokračováno v realizaci přijatých bezpečnostních a preventivních 
opatřeních.  K 30. 6. a 31. 12. se pravidelně vyhodnocuje bezpečnostní 
situace v průmyslových zónách v Královéhradeckém, Pardubickém, 
Plzeňském a Středočeském kraji. 
OPK svolává expertní pracovní skupinu k řešení bezpečnostní problematiky 
v okolí průmyslových zón především na základě Memorand o spolupráci 
s výše uvedenými kraji.    
MV v roce 2017 ve spolupráci s dalšími relevantními subjekty vytvořilo 
Metodickou příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami 
(dále jen "Metodická příručka"), a to v návaznosti na skutečnost, že některé 
obce a města sousedící s průmyslovými zónami byly zatíženy vyšší 
kriminalitou a dalšími negativními jevy, včetně porušování právních 
předpisů, a to kvůli zvýšené koncentraci osob, jež s příslušným regionem 
nejsou spojeny pevnějšími osobními či rodinnými vazbami. Zástupci 
samospráv požádali MV mj. o zpracování Metodické příručky, která popíše 
možnosti měst a obcí, jak výše uvedený stav řešit, respektive včasně 
přijatými opatřeními mu předejít.  
V roce 2020 byla provedena aktualizace Metodické příručky a její rozšíření 
o nová relevantní témata.  
Metodická příručka poskytuje samosprávám, v jejichž blízkosti jsou 
průmyslové zóny, souhrnné, přehledné a aktuální informace (legislativní 
a metodické), jak předcházet vzniku bezpečnostních a další problémů 
(integrace cizinců, vymáhání práva, zdravotní péče, ubytování cizinců, 
integrace dětí cizinců do školského systému, průmyslové zóny z pohledu 
územního plánování atd.), případně, jak tyto vzniklé problémy efektivně 
řešit, kde hledat pomoc při jejich řešení (např. Centra na podporu integrace 
cizinců), a to vše ve znění předpisů účinných ke dni 1. listopadu 2020. 
Metodická příručka je zveřejněna na 
https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-
urovni.aspx.  
Od roku 2017 je realizován program Podpora bezpečnosti v obcích 
v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-
Rychnov nad Kněžnou na základě usnesení vlády č. 469/2017. Dotační titul 
má podle usnesení vlády pro 3 dotčené obce poskytovat dotaci ve výši max. 
38 400 000 Kč. 
Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční 
projekty) v rozsahu: 

https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni.aspx
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a) kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících), 
b) osvětlení rizikových míst.  
V průběhu roku 2018 obec Rychnov nad Kněžnou zrealizovala oba své 
investiční projekty schválené v roce 2018, a to „Vybudování nového 
kamerového systému Rychnov nad Kněžnou“ (dotace ve výši 2 700 000 Kč) 
a „Vybudování veřejného osvětlení podél cyklostezky Rychnov n. Kn. – 
Lipovka“ (dotace ve výši 5 100 000 Kč). 
Obce Kvasiny a Solnice v průběhu roku 2019 odstoupily od započatých 
investičních procesů s tím, že vnesly daleko vyšší finanční požadavky, než 
byly schváleny v usnesení vlády a alokovány pro I. dotační kolo 
(nadpožadavky ve výši 21,8 mil. Kč). Po celý rok 2019 byly hledány chybějící 
finanční nadpožadavky, jak v rozpočtu MV, tak i rozpočtu MF. Finanční 
prostředky se bohužel nenašly. Na sklonku roku 2019 bylo tedy na základě 
požadavků obcí Kvasiny a Solnice vyhlášeno II. kolo dotací na průmyslové 
zóny pro zbývající 2 obce. MV navíc poskytlo do II. dotačního kola celkově 
1 000 000 Kč, a to z nevyužitých vlastních finančních prostředků z dotačního 
programu prevence kriminality pro obce, na jejichž území se nachází 
zařízení SUZ.   
V rámci vyhlášení II. kola programu předložili obce do konce ledna 2020 
žádosti o přidělení dotace na 5 projektů. Projekty byly posouzeny a byla 
schválena dotace v celkové výši 31 600 000 Kč. Jedná se o projekty: 
„Kvasiny – MKDS, kamerový systém I. etapa“ (dotace ve výši 9 500 000 Kč), 
„Kvasiny – Rekonstrukce veřejného osvětlení I. etapa“ (dotace ve výši 9 000 
000 Kč), „Solnice – Rekonstrukce veřejného osvětlení – I. etapa“ (dotace ve 
výši 4 244 000 Kč), „Solnice – Kamerový systém“ (dotace ve výši 4 896 000 
Kč), „Solnice – Osvětlení cyklostezky Ještětice – Solnice – Lipovka“ (dotace 
ve výši 3 960 000 Kč). V současné době probíhá realizace projektů 
s termínem dokončení a předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení 
do konce června 2021. 
Obce Kvasiny a Solnice rovněž požádaly o dotaci v rámci Programu 
prevence kriminality na místní úrovni 2020. Na dva přeložené projekty byla 
schválena dotace v celkové výši 1 300 000 Kč, a to na projekty „Kvasiny – 
Rekonstrukce veřejného osvětlení“ (dotace ve výši 650 000 Kč) a „Solnice – 
Rekonstrukce veřejného osvětlení – II. etapa“ (dotace ve výši 650 000 Kč). 
Projekty budou rovněž dokončeny v průběhu roku 2021.      

Naplňování cílů úkolu Adekvátně se reaguje na bezpečnostní rizika související se zvýšeným 
zaměstnáváním cizinců v ČR s tím, že se hledají konsenzuální řešení 
k podnětům dotčených regionů. Na základě uzavřených Memorand je 
umožněno samosprávám větší zapojení do realizace aktivit a projektů 
prevence kriminality, a to i prostřednictvím dotačních titulů OPK MV, je 
nastavena užší spolupráce samospráv s MV a PČR, intenzivnější činnost 
bezpečnostních složek a kontrolních orgánů, zlepšování vzájemné 
spolupráce. 

Plnění stanovených 
indikátorů 

Dne 13. 1. a 11. 9. 2020 proběhla jednání expertní pracovní skupiny MV pro 
řešení problémů spojených se zaměstnáváním cizinců v průmyslových 
zónách.   
Byla uzavřena tři Memoranda o spolupráci s krajem Královéhradeckým, 
Plzeňským, nově i Středočeským. Současně se aktivně pracuje 
i s Pardubickým krajem. 
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Vyhlášení dotačního programu OPK: „Program Podpora bezpečnosti 
v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-
Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou“. S krajem Královéhradeckým, Plzeňským 
a Středočeským podepsáno Memorandum o spolupráci. 
V roce 2020 aktualizace Metodické příručky pro města a obce sousedící 
s průmyslovými zónami a její rozšíření o nová relevantní témata. 

Dopady na adresáty 
(cílovou skupinu) 

Po zahájení monitorování situace v nejrizikovějších průmyslových zónách 
a realizaci opatření ze strany MV, Policie ČR a samospráv byla bezpečnostní 
situace v těchto lokalitách v roce 2020 stabilizovaná (v PZ Kvasiny došlo už 
v roce 2018 k výraznému zlepšení, stejně tak se bezpečnostní situace v roce 
2018 zlepšila i v PZ Plzeňského kraje; ve Středočeském a Pardubickém kraji 
začala spolupráce v průběhu roku 2019). Zlepšuje se i pocit bezpečí 
a hodnocení práce odpovědných orgánů ze strany veřejnosti. V lokalitách je 
stále zvýšena aktivita (kontrolní, operativní i preventivní) složek MV, Policie 
ČR i samospráv, což vede k vyšší míře dodržování povinností daných 
právními předpisy. Byla realizována celá řada konkrétních opatření na 
lokální i celorepublikové úrovni vedoucí ke zlepšení v oblasti bezpečnosti 
i integrace cizinců. 
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4. Shrnutí 

Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 
a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 (dále jen „Vyhodnocení“) 
obsahuje popis stavu plnění úkolů Akčního plánu, jednotlivých realizovaných aktivit, 
naplňování stanovených cílů a indikátorů a dopady na cílovou skupinu, případně další 
relevantní informace tak, jak jsou uvedeny v Akčním plánu, a to formou standardizovaných 
tabulek.  

Úkoly uložené Akčním plánem (celkem se jedná o 80 úkolů) se v roce 2020 dařilo plnit dle 
stanoveného harmonogramu. Splněno bylo celkem 66 úkolů (průběžných úkolů bylo plněno 
24, v roce 2016 byly splněny 3 úkoly, v roce 2017 bylo splněno 7, v roce 2019 bylo splněno 7, 
v roce 2020 bylo splněno 25). 9 úkolů bylo splněno částečně a bude s nimi dále pracováno při 
tvorbě cílů a opatření nové Strategie prevence kriminality, 4 úkoly byly splněny jinak a 1 úkol 
byl zrušen.  

Na realizaci preventivní politiky se podílely všechny subjekty zapojené v systému prevence 
kriminality, počínaje vládou ČR a resorty zastoupenými v Republikovém výboru pro prevenci 
kriminality, přes Policii ČR, krajské a obecní samosprávy (včetně obecních policií), 
akademická sféra, vědecko-výzkumné organizace, podnikatelské subjekty, neziskové 
organizace, dobrovolníci ad. O koordinaci tohoto systému se staral zejména Republikový 
výbor pro prevenci kriminality a v rámci něj pak především Ministerstvo vnitra, které 
odpovídalo za fungování a rozvoj systému na celorepublikové, krajské i lokální úrovni. 

Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu PČR v roce 
2020 stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2020 k závažnému 
narušení veřejného pořádku. V roce 2020 bylo registrováno celkem 165 525 trestných činů, 
což je o 33 696, tj. o 16,9 % méně, než v roce 2019. Na začátku roku 2020 byl ještě patrný 
mírný nárůst, od března se jednalo již o velmi znatelný pokles. Ten velmi pravděpodobně 
zapříčinila pandemie nového typu koronaviru covid-19 a s ním související vyhlášení 
nouzového stavu a zavedené vládní restrikce. Pokles je patrný v celém spektru kriminality. 
Druhou příčinou poklesu kriminality je od října platná novela trestního zákoníku, která 
posunula výši hranice škody a následků trestných činů, což v důsledku znamenalo další 
(umělé) snížení kriminality. Tato změna se projevila zejména u majetkové a hospodářské 
kriminality. Pandemie s sebou přinesla ale i nová rizika a problémy, jako např. vyšší počet 
volání na krizové a intervenční linky s problematikou domácího násilí, více času tráveného v 
on-line prostředí a s tím spojená rizika, včetně zvýšeného ohrožení rizikových skupin jako 
jsou děti a senioři, či podvody se zdravotnickým materiálem, aj. 

Pokud jde o informaci o množství a způsobu vynaložení finančních prostředků vyčleněných 
na prevenci kriminality v rozpočtových kapitolách Ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, 
vnitra, obrany a školství, mládeže a tělovýchovy, pak tyto prostředky jsou vynakládány 
zejména prostřednictvím dotačních programů jednotlivých resortů na prevenci kriminality, 
v rámci Ministerstva vnitra i na vlastní aktivity resortu (včetně prostředků vyčleňovaných na 
prevenci kriminality Policií ČR). 

V rámci státního rozpočtu na rok 2020 Ministerstva vnitra byl na prevenci kriminality 
(Program sociální prevence a prevence kriminality) schválen rozpočet ve výši 81 360 tis. Kč. 
Součástí těchto finančních prostředků byly i mimořádné prostředky ve výši 20 360 tis. Kč na 
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realizaci nového konceptu primární protidrogové prevence Policie ČR postavené na 
zvyšování právního vědomí. Rozpočet po změnách v průběhu roku činil 72 964 tis. Kč. 

Skutečně čerpáno pak bylo za celý rok 2020 v rámci průřezového ukazatele 65 621 tis. Kč, 
z toho 60 832 tis. Kč bylo vyčerpáno Ministerstvem vnitra a 4 788 tis. Kč Policií ČR. 

K nevyčerpaným finančním prostředkům patří vrácené finanční prostředky z poskytnutých 
dotací, kdy se příjemcům např. na základě veřejné zakázky podařilo snížit cenu projektu nebo 
z různých důvodů nedošlo k realizaci projektu či jeho části a zbylé finanční prostředky byly 
vráceny. Finanční prostředky, které oproti rozpočtu nebyly v rámci dotací či ostatních 
běžných výdajů rozděleny, či které nebyly příjemci vyčerpány, byly z větší části převedeny na 
prevenci kriminality v roce 2021, kde budou využity primárně na naplňování cílů a úkolů této 
Strategie, z části pak vráceny do státního rozpočtu. 

Na dotační Program prevence kriminality na místní úrovni bylo příjemcům poskytnuto 55 
628 tis. Kč (skutečně čerpáno v roce 2020 pak bylo 54 720 tis. Kč).  

Na podporu preventivních aktivit a projektů zaměřených na domácí násilí a zvlášť zranitelné 
skupiny obětí – dotační program Prevence sociálně patologických jevů – bylo příjemcům 
poskytnuto 2 000 tis. Kč (stejná částka byla v roce 2020 i skutečně vyčerpána). 

V rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující v České republice 
evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 bylo příjemcům poskytnuto 
2 000 tis. Kč (stejná částka byla v roce 2020 i skutečně vyčerpána).  

Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi disponoval 1 650 tis. Kč, skutečně 
čerpáno bylo 1 439 tis. Kč.  

Pro Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2020 (vnitrorezort) 
bylo pro rok 2020 vyčleněno 5 394 tis. Kč a skutečně čerpáno 4 788 tis. Kč (nevyčerpané 
prostředky jsou hlavně z důvodu posunu ukončení realizace některých projektů PČR do roku 
2021). 

Dále bylo v rámci oblasti prevence kriminality na rok 2020 poskytnuto PČR 9 224 tis. Kč na 
realizaci nového konceptu primární protidrogové prevence Policie ČR. 

Nad rámec dotačních programů vynaložilo Ministerstvo vnitra dalších 672 tis. Kč z ukazatele 
Program sociální prevence a prevence kriminality na ostatní běžné výdaje. Z toho byly 
financovány zejména výdaje související s realizací veřejné zakázky „Výzkum zaměřený na 
zjišťování názorů a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její 
prevencí“. 

V rámci ukazatele došlo v roce 2020 také k financování aktivit na základě smlouvy mezi MV 
a ÚNMZ v oblasti technických norem prevence kriminality částkou 259 910 Kč. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo v roce 2020 dotační program na 
realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže. V rámci dotačního 
programu bylo vyplaceno 12 875 481 Kč. Příjemci dotací byly školy, školská zařízení 
a nestátní neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží a také kraje. 

V rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2020 byly vyčleněny finanční 
prostředky ve výši 8 000 000 Kč na program Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti, 
skutečně čerpáno bylo i 7 982 675 Kč. 
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Z ukazatele Program sociální prevence a prevence kriminality bylo na dotační titul Rozvoj 
probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele vyčleněno a vyčerpáno 
2 407 232 Kč, na dotační titul Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé 
delikventy bylo vyčleněno a vyčerpáno 1 500 000 Kč. 

Na dotační titul Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí 
svobody bylo vyčleněno 1 500 000 Kč, skutečně čerpáno pak bylo 1 480 762 Kč. 

Ministerstvo obrany pro rok 2020 na „Program sociální prevence a prevence kriminality“ 
vyčlenilo celkem 6 526 326 Kč. 

Ministerstvo zdravotnictví mělo prevenci kriminality jako jednu z priorit programu Podpora 
zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče. Vyhlášena byla aktivita – Připravit 
a uskutečnit vzdělávací kurzy pro lékaře a další pracovníky ve zdravotnictví se zaměřením na 
dovednost identifikovat oběť násilí a Prevence dětských úrazů se zaměřením na úmyslné 
poškození svého zdraví. Bohužel žádný projekt nebyl v rámci těchto aktivit v roce 2020 
realizován. 
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Seznam zkratek 

AČR – Armáda České republiky 
AP AČR – Agentura personalistiky Armády České republiky 
APK – Asistent prevence kriminality 
ASZ – Agentura pro sociální začleňování – Odbor pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR 
ČR – Česká republika 
ČSÚ – Český statistický úřad 
ECPA – Evropská cena prevence kriminality 
ESF OPZ – Evropský sociální fond Operační program zaměstnanost 
EU – Evropská unie 
EUCPN – Evropská síť prevence kriminality – European Crime Prevention Network 
FIZ – Forenzní identifikační značení předmětů 
GŘ ÚP – Generální ředitelství Úřadu práce České republiky 
HZS – Hasičský záchranný sbor ČR 
IKSP – Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
IOM – Mezinárodní organizace pro migraci 
IS – Informační systém 
IVS – Institut pro veřejnou správu Praha 
KA – Klíčová aktivita 
KŘP – Krajské ředitelství policie 
KÚ – Krajský úřad 
MD – Ministerstvo dopravy 
MF – Ministerstvo financí 
MK – Ministerstvo kultury 
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém 
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 
MO – Ministerstvo obrany 
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS – Ministerstvo spravedlnosti 
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MÚ – Městský úřad 
MV – Ministerstvo vnitra 
MZd – Ministerstvo zdravotnictví 
MZe – Ministerstvo zemědělství 
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí 
NBÚ – Národní bezpečnostní úřad  
NCOZ – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV 
NCKB – Národní centrum kybernetické bezpečnosti 
NIDV – Národní institut pro další vzdělávání 
NKMPPD – Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech 
NNO – Nestátní neziskové organizace 
NPC – Národní protidrogová centrála SKPV 
NÚKIB – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
OOP – Obvodní oddělení policie 
OPK – Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra 
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OTP PP ČR – Odbor tisku a prevence Policejního prezidia České republiky 
OSPOD – Orgán sociálně právní ochrany dětí 
OÚ ORP – Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
PA ČR – Policejní akademie České republiky v Praze 
P-RCH – Prevence rizikového chování 
PČR – Policie České republiky 
PK – prevence kriminality 
PMS – Probační a mediační služba 
PP ČR – Policejní prezidium České republiky 
PZ – Průmyslová zóna 
RK – Resortní komise 
RRP – Rozvoj restorativní praxe 
ŘSDP – Ředitelství služby dopravní policie 
ŘSPP – Ředitelství služby pořádkové policie 
RVPPK – Republikový výbor pro prevenci kriminality 
SKPV – Služba kriminální policie a vyšetřování 
SPO – Sociálně právní ochrana 
SPOD – Sociálně právní ochrana dětí 
SST – Sekce státní tajemníka 
SVI – Systém včasné intervence 
SVL – Sociálně vyloučená lokalita 
SVM – Speciální výslechová místnost 
SZÚ – Státní zdravotnický ústav 
TČ – Trestná činnost 
ÚNMZ – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
UO – Univerzita obrany v Brně 
ÚO – Územní odbory policie 
ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů 
ÚV – Úřad vlády České republiky 
ÚZIS – ústav zdravotnických informací a statistiky 
VP – Vojenská policie 
VS ČR – Vězeňská služba České republiky 
VSŠ a VOŠ MO – Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové 
VTOS – Výkon trestu odnětí svobody 
VZ – Veřejná zakázka 
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