
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

Konference nejlepší praxe,  

Evropská cena prevence kriminality 

Práce se zvlášť zranitelnou obětí 

trestné činnosti 

Praha, Česká republika (Kongresové centrum Praha) 

8. – 9. 12. 2022 



   
 

 

Téma konference 

Výměna zkušeností a osvědčených postupů, především v oblastech včasné 
identif ikace obětí trestných činů (zejména těch zvláště zranitelných), prevence 
jejich sekundární viktimizace a reviktimizace  a zvýšení motivace k oznamování 
trestných činů a tím i snížení jejich latence. Toho lze dosáhnout mimo jiné 
zlepšením komunikačních dovedností orgánů činných v trestním řízení ( zejména, 
ale ne pouze policie), zvýšením proklientského přístupu k obětem tres tných činů, 
svědkům a osobám oznamujícím trestný čin. Cíle můžeme dosáhnout také 
zvýšením důvěry v práci s  oběťmi, využitím nových metodik pro identif ikaci obětí 
a pro práci se zvlášť zranitelnými oběťmi a v neposlední řadě zvyšováním 
právního vědomí rizikových skupin (např. seniorů) apod. 

Program 
Pozn.: Otázky a diskuze jsou součástí každé přednášky. Představení projektů 
Evropské ceny prevence kriminality je v  délce 15 minut + 5 minut diskuse.  
 

Čtvrtek 8. prosince 2022 
 

08:30 – 09:30 Registrace, ranní káva 

Představení toolboxu, vystoupení expertů a hostů 

09:30 – 09:45 
Zahájení konference 

Michal Barbořík, Ministerstvo vnitra ČR, předseda EUCPN  

09:45 – 10:15 

Představení toolboxu na téma „Práce se zvlášť zranitelnou 
obětí trestné činnosti“  

Sarah Bosman, Sekretariát Evropské sítě pro prevenci 
kriminality (EUCPN) 

10:15 – 10:40 

Práce se zvlášť zranitelnou obětí v  Policii ČR – Speciální 
výslechové místnosti a související metodiky  

Marie Bednaříková, Martina Petrovičová  - Ministerstvo vnitra 
ČR a Policie ČR  

10:40 – 11:00 Přestávka na kávu  

11:00 – 11:20 
Oběti zločinů z nenávisti – případová studie 

Kateřina Vyžvaldová, Agentura EU pro základní práva (FRA)  



   
 

 

11:20 – 11:40 

Práce se zvlášť zranitelnými oběťmi : Postřehy z pohledu 
ENVR 

Aniella Mónika Ferenczi, Asociace Evropské sítě pro práva 
obětí (AENVR)  

11:40 – 12:00 

Spolupráce orgánů činných v trestním řízení a neziskových 
organizací ve prospěch zvlášť zranitelných obětí  

Vladimír Vedra, Policie České republiky  

12:00 – 13:00 Oběd 
 

Představení projektů Evropské ceny prevence kriminality I 

13:00 – 14:50 

Bright Sky CZ (Česká republika)  

Improving the police investigators' quality of investigative 
interviews via simulated interview software EIT , Empowering 
Interview Training (Estonsko) 

Risk Reduction Intervention, RRI (Švédsko) 

Police documentation in Easy-Reading format for vulnerable 
people (Španělsko)  

Mobile stalking alarm, MSA (Belgie) 

14:50 – 15:10 Přestávka na kávu  

 

Představení projektů Evropské ceny prevence kriminality II 

15:10 – 16:30 

“ART FOR TAKEAWAY” (ART -RAVALÓ) SOCIO-ART 
PROJECT (Maďarsko) 

Systematic Forensic Medical Screening of Children in Cases 
of Suspected Physical Violence (Dánsko) 

Light Shoes (Litva) 

Dangerous friendship on the internet (Lotyšsko) 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Pátek 9. prosince 2022 
 

08:00 – 09:00 Registrace, ranní káva  
 

Představení projektů Evropské ceny prevence kriminality III 

09:00 – 10:20 

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a 
vytvorenie kontaktných bodov pre obete  (Slovensko; 
nesoutěžní projekt) 

HackShield Future Cyber Heroes (Nizozemí)  

Unwanted Touches (Rumunsko) 

Inclusive neighbourhood, work model to reduce harms 
associated with open drug scenes among particularly 
vulnerable victims, INTRO-PROJECT (Finsko) 

10:20 – 10:40 Přestávka na kávu  

 

 

Představení projektů Evropské ceny prevence kriminality IV 

10:40 – 12:00 

CHAT for Victims – Changing the accessibility of tools for 
victims (Chorvatsko) 

THB LIBERI – Fighting THB and exploitation against children 
and young persons in Germany and Europe (Německo) 

eGuard, electronic GNR (Portugalsko) 

Social workers in Police Stations (Francie) 

 

12:00 – 12:20 Závěrečné občerstvení  

 


