
                             
 

 

EVROPSKÁ CENA PREVENCE KRIMINALITY 2022 
(národní kolo) 

Téma: Práce se zvlášť zranitelnou obětí kriminality  
 
Všeobecné informace 

1. Kdo/jaká instituce projekt nominuje a realizuje. 

Nominuje: PČR – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 
Realizuje: PČR – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

2. Název projektu. 

POL POINT – asistovaná digitální služba 

3. Osoba odpovědná za projekt a kontaktní osoba – kontaktní údaje. 

brig. gen. JUDr. Václav KUČERA PhD., MBA 
ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje 
Praha 5, Na Baních  1535 
Tel:  974 861 229     mobil: 602 625 963;     e-mail: vaclav.kucera@pcr.cz 
 

4. Datum zahájení projektu (dd/mm/rrrr). 
Je projekt stále ve stavu realizace (Ano/Ne)? 
Pokud není, uveďte datum jeho ukončení (dd/mm/rrrr). 

Zahájení projektu – 1. 2. 2020 

Ano, projekt je ve stavu realizace. 

5. Kde je možné se o projektu dovědět více informací? Uveďte odkaz na webové 
stránky projektu či na jiné zdroje dostupné online. 

www.policie.cz/clanek/pol-point-kontaktní-místo-policie.aspx 

6. Popis projektu na jednu stránku. (max. 600 slov) 

POL POINT – asistovaná digitální služba, je videokonferenční systém, který je 
zaměřen na snížení sekundární viktimizace zvlášť zranitelné oběti (dále jen „oběť“), 
která v procesu trestního řízení vyžadují zvýšenou ochranu. Tato asistovaná digitální 



                             
 

 

služba umožňuje komunikaci oběti s orgány činnými v trestním řízení v průběhu celého 
trestního řízení, aniž by oběť vstoupila do budovy policie nebo soudu, zejména v 
případech, kdy zvlášť zranitelná oběť se krátce po činu rozhoduje, zda má podat trestní 
oznámení, přičemž je mnohdy ovlivněna předsudky, mýty a strachem z odsouzení 
okolí, ale i obavou z procesu trestního řízení, z opakování výslechů, z osobního setkání 
s pachatelem v průběhu řízení, z obavy výpovědí při veřejném jednání před soudem 
apod.. 
Základem projektu POL POINT je vytvoření komunikačních bodů, které jsou co 
nejblíže místu oběti a které umožňují co nejvíce zachovat diskrétní prostředí. Jedná se 
o samostatně přístupná bezobslužná místa v policejních budovách, nebo samostatná 
místa v budovách obecních úřadů, nebo jakékoliv místo, kde má oběť možnost 
připojení z vlastního počítačového zařízení (př. z domova, ze zaměstnání apod.). 
Současně je vybudováno centrální místo pro příjem oznámení a komunikaci s obětí, 
které je nepřetržitě obsazeno zkušeným policistou – Oddělení příjmu trestních 
oznámení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (pozn. zřízeno 1. 3. 2021). 
Veškerá komunikace je vedena prostřednictvím vybudované sítě pro videokonference 
v rámci MV, přičemž jednotlivé videointerakce jsou zabezpečeny šifrováním a pořízené 
záznamy se ukládají v zabezpečeném prostředí PČR.   
Pro případ snížení sekundární viktimizace zejména při podání oznámení, jsou 
realizovány výslechy zejména z vlastního zařízení oběti, kdy po kontaktu na oddělení 
příjmu trestních oznámení, si může oběť domluvit konkrétní čas a vyslýchající osobu 
(ženu x muže). Nezbytné ověření totožnosti provádí vyslýchající v rámci 
videointerakce. O celém průběhu videointerakce se pořizuje videonahrávka, která je 
součástí trestního spisu. Protokol se nepodepisuje. 
V přípravném řízení trestním, pokud policejní orgán požaduje doplnění výpovědi oběti, 
je oběť předvolána k výslechu prostřednictvím videointerakce. Výslech probíhá z jeho 
osobního zařízení, nebo je oběť předvolána na jeden z komunikačních bodů, kde je 
zřízen videokonferenční terminál /pozn. ve Středočeském kraji je zřízeno 27 
kontaktních míst s videoterminálem, které jsou volně přístupné, ale po vstupu 
stoprocentně zabezpečené/. Předvolání oběti na vybrané kontaktní místo poskytuje 
současně policejnímu orgánu potřebnou jistotu, že osoba není nikým ovlivňována, 
přičemž  její sekundární viktimizace zůstává zcela minimalizována. Pro tento účel 
může policejní orgán z kteréhokoliv územního odboru Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje, kde je umístěna videokonferenční jednotka z předcházejícího 
projektu, si předvolat oběť na jakýkoliv terminál POL POINT.     
V případě, kdy je již trestní řízení vedeno před soudem a oběť se nechce setkat s 
osobou pachatele, nebo má obavu z účasti na veřejném soudním líčení, oběť má právo 
požádat, aby v případě nezbytného výslechu byla předvolána na jiné místo, kterým je 
kontaktní místo POL POINT. Nezbytné ověření totožnosti, které požaduje soud před 
zahájením výslechu, provádí osoba pověřená předsedou senátu, která se dostaví na 
místo předvolání, nebo je totožnost ověřena prostřednictvím systému POL POINT 



                             
 

 

policistou oddělení příjmu trestních oznámení, který se k videointerakci na žádost 
soudu připojí (pozn. ověřeno v praxi – leden 2022 – hlavní líčení MS Praha). 
Systém  POL POINT je plně kompatibilní s předcházejícím řešením videokonferencí 
v trestním řízení. 
Systém je v souladu s platnou legislativou ČR (trestní řád, zákon o obětech trestných 
činů. 

 

I. Projekt by měl být zaměřen na prevenci/snížení kriminality či na zvyšování 
pocitu bezpečí v rámci daného tématu. 

7. Jaké mechanismy z níže uvedených, přispívající k prevenci kriminality a/nebo ke 
snížení kriminality a zvyšování pocitu bezpečí jsou v rámci projektu aplikovány?  

☐ Vytváření a udržování normativních překážek zabraňujících páchání trestné činnosti  
 

☐ Snižování motivace k páchání trestné činnosti formou odstranění nebo omezení 
sociálních či individuálních příčin a procesů, které vedou ke kriminalitě (např.: sociální 
a finanční podpora pro znevýhodněné, sociálně slabé rodiny)  
 

☐ Odrazování případných pachatelů od páchání trestné činnosti prostřednictvím 
hrozby trestu  
 

☐Překažení trestné činnosti (např.: zvýšení policejních hlídek v rizikových oblastech)  
 

☐ Ochrana zranitelných cílů pomocí snižování příležitostí a ztížením páchání trestné 
činnosti (např.: umisťování zámků a kamer)  
 

X Snižování škodlivých dopadů trestné činnosti (např.: iniciativy na znovuzískání 
ukradeného zboží apod.)  
 

☐ Snižování zisků z trestné činnosti (např.: restorativní programy)  
 

☐ Paralyzace pachatelů tím, že je jim odepřena možnost dalšího páchání trestné 
činnosti (např.: uvěznění klíčových členů gangu atd.)  



                             
 

 

 

☐ Povzbuzování pachatelů k upuštění od dalšího páchání trestné činnosti, rehabilitace 
recidivistů tak, aby se navrátili zpět do běžného života (např.: rehabilitační programy 
ve věznicích) 
Popište, jak byly výše uvedené mechanismy použity (max. 300 slov) 
Projekt POL POINT – asistovaná digitální služba zvlášť zranitelné oběti umožňuje, aby 
nezbytný osobní kontakt s orgány činnými v trestním řízení praktikovala distančním 
způsobem. Tento způsob komunikace významně snižuje škodlivé dopady trestné 
činnosti, sekundární viktimizaci na osobnost oběti trestného činu. Zvlášť zranitelná 
oběť může od prvotního podání - trestního oznámení, které je v mnoha případech tím 
nejsložitějším rozhodnutím oběti, zejména z hlediska překonání vlastních obav 
z procesu a jeho osobní účasti na řízení, komunikovat z prostředí, které je oběti 
přívětivější. Zejména možnost podat oznámení z vlastního zařízení, z místa, které si 
určí sama oběť, bude působit pozitivně na psychiku oběti a odhaluje zločiny, které by 
z důvodu uvedených obav  zůstaly zcela v latenci.  

Projekt zvyšuje pocit bezpečí ve společnosti. 

II. Projekt by měl být průběžně hodnocen a měl by postupně dosáhnout většiny 
svých cílů. Více informací o evaluaci (dostupné pouze v AJ) zde 

8. Proč projekt vznikl? Jaký(-é) problém(-y) měl vyřešit? Proběhla před zahájením 
projektu předběžná analýza stávajícího stavu? Kdo a jak ji provedl? Jaká data byla 
využita? Jakým způsobem tato analýza přispěla ke vzniku projektu? (max. 150 
slov) 

V roce 2017 byla provedena vlastní analýza, která potvrdila stanovenou hypotézu, že 
ochrana zvlášť zranitelných obětí před sekundární viktimizací je determinována 
přítomností technického zařízení - videokonferenčního zařízení u orgánu činného v 
trestním řízení. Vyslýchané zvlášť zranitelné oběti mohou v praxi žádat, aby se 
nesetkaly tváří v tvář s osobou, kterou označily za pachatele, osobou podezřelou či 
osobou, proti které se vede trestní řízení. Faktická ne/přítomnost technického zařízení 
pro přenos obrazu a zvuku, videokonferenčního zařízení u orgánů činných v trestním 
řízení determinuje ochranu zvlášť zranitelných obětí. Zákon o obětech trestných činů 
v ustanovení § 20 odst. 4 uvádí, mimo jiné, že se technika použije …je-li to technicky 
možné… čímž logicky připouští, že pro nedostatečnost technického vybavení se úkon 
v trestním řízení za použití techniky neprovádí. Současně i analýzou dotazníkového 
šetření bylo doloženo, že přítomnost videokonferenčního zařízení je determinantou 
jeho použití k snížení sekundární viktimizace zvlášť zranitelných obětí a dále bylo 
potvrzeno, že samotný způsob komunikace oběti prostřednictvím videokonferenčního 
systému sekundární viktimizaci snižuje. 

https://eucpn.org/document/research-report-evaluations


                             
 

 

9. Jaké byly hlavní cíle projektu? Pokud je to relevantní, uveďte, které z těchto cílů 
byly hlavní a které vedlejší. (max. 150 slov) 

Hlavním cílem projektu bylo snížení sekundární viktimizace zvlášť zranitelných obětí 
v průběhu celého trestního řízení. Vedlejším cílem bylo zavedení procesu 
videokonferenční komunikace do praxe orgánů činných v trestním řízení. 
 

10. Byla do projektového řízení zapracována procesní evaluace – hodnocení postupů 
během projektu? Kdo tato hodnocení prováděl (interní/externí týmy) a s jakými 
výsledky? Jaká kritéria hodnocení byla formulována? V jaké fázi se projekt nachází 
nyní a jak byly hodnoceny jeho jednotlivé fáze? Byly na základě takového 
hodnocení provedeny nějaké změny? (max. 300 slov) 

Projekt POL POINT – asistovaná digitální služba se nachází ve fázi realizace. 
Komplexnější vyhodnocení bude provedeno za období celého roku, resp. počátkem 
roku následujícího - 2023. Na základě průběžného hodnocení bylo přijato rozhodnutí 
o zvyšování počtů videokonferenčních terminálů volně přístupných občanům 
Středočeského kraje. 

11. Bylo do projektového řízení zapracováno hodnocení výsledku1 či dopadu2? Kdo 
toto hodnocení provedl (interní/externí tým), jaká data a metody byly využity  
a s jakým výsledkem? Jaká kritéria hodnocení byla formulována? (max. 300 slov) 

Pro hodnocení projektu byly nastaveny statistické výstupy, které poskytují zpětnou 
vazbu o smysluplnosti a efektivitě projektu. Hlavním statistickým kritériem je četnost 
použití videointerakce osobou, kterou lze označit za zvlášť zranitelnou oběť.  

 

III. Projekt by měl být (v rámci možností) inovativní a využívat nové metody  
a přístupy. 

12. V čem jsou metody a postupy projektu inovativní? (max. 150 slov) 
Projekt POL POINT – asistovaná digitální služba je zcela inovativní projekt, který 
z hlediska jedinečného využití videokonferenční techniky v procesech trestního řízení 
umožňuje relevantní komunikaci zvlášť zranitelné oběti s orgány činnými v trestním 
řízení. Tento projekt je podle dostupných informací jedinečný řešením v ČR i EU. 

                                                 
1 Evaluace výsledku: Měří přímý účinek (tj. rozsah změn) projektu na cílovou skupinu, populaci nebo 
geografickou oblast. Informace získané při vyhodnocení výsledku určují, na jaké úrovni byly cíle 
dosaženy. 
2 Evaluace dopadů: Měří dlouhodobé účinky projektu na cílovou skupinu a nepřímé účinky na širší 
komunitu. Informace získané z posouzení dopadů určují, na jaké úrovni byly dosaženy hlavní cíle 
projektu. 



                             
 

 

Inovace spočívá v odlišném způsobu zavedení relevantní komunikace v procesu 
trestního řízení, kdy dosavadní způsoby vyžadovaly fyzickou účast oběti na 
jednotlivých úkonech trestního řízení, přičemž nebyla dostatečně respektována práva 
oběti na ochranu před sekundární viktimizací.   

 

IV. Projekt by měl (v rámci možností) podporovat partnerskou spolupráci mezi 
relevantními subjekty. 

13. Kteří partneři se podíleli na realizaci projektu a v čem spočívala jejich činnost? 
(max. 200 slov) 

Na projektu se podíl Středočeský kraj, který finančně přispěl na pořízení techniky, 
zejména videokonferenčních terminálů. Současně se na projektu podílejí obce, 
v jejichž budovách jsou umísťovány terminály POL POINT. 

 

V. Projekt by měl být přenositelný do dalších regionů či členských států EU. 

14. Jak je projekt financován a kým? (max. 150 slov) 
Projekt POL POINT je financován zejména z darů z prostředků Středočeského kraje a 
z prostředků rozpočtu PČR Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. 

15. Jaké byly náklady projektu ve smyslu finančním, materiálovém a lidských zdrojů? 
(max. 150 slov) 

Náklady Středočeského kraje:  videokonference DX80 - á 1 ks 120.000 Kč s DPH – 
jednorázově – celkem stávající projekt 1.440.000 Kč 
Náklady Krajského ředitelství policie Středočeského kraje – jednorázový náklad (TV, 
kamery, ostatní materiál stavební úpravy) á 70.500 Kč – celkem stávající projekt 
1.198.500 Kč 
Celkové náklady 2.638.500 Kč 
Lidské zdroje – vytvoření Oddělení příjmu trestních oznámení – 6 policistů v 5 a 6 
tarifní třídě – převedení z jiných oddělení 

16. Byla provedena analýza nákladů a výnosů? Pokud ano, popište ji (uveďte, jak a 
kým byla provedena, jaké byly její výsledky apod.). (max. 150 slov) 

Analýza nákladů a výnosů dosud provedena nebyla. 



                             
 

 

17. Je potřeba projekt nějak upravit, aby bylo možné jeho úspěšné přenesení  
do dalšího regionu či členského státu EU? 

Projekt POL POINT není nutné na národní úrovni nijak upravovat. V současné době je 
možné připojit k stávajícímu systému další terminály. Do členského státu EU je projekt 
přenositelný v stávajícím stavu. 

18. Má realizace projektu v jiném regionu či členském státě EU smysl? Uveďte důvody. 

Ano, realizace projektu POL POINT má význam v jiném regionu v ČR, zejména pro 
odpovídající právní prostředí v rámci celé ČR a inovativní způsob řešení, který snižuje 
sekundární viktimizaci oběti. Obdobou úvahu lze vznést i ve vztahu k členskému státu 
EU, zejména po zkušenostech s vyřizováním mezinárodních právních pomocí, resp. 
výslechu osob v zahraničí prostřednictvím videokonference, což lze považovat za 
analogii videointerakce na národní úrovni. 

Uveďte krátký popis projektu (abstrakt) (max. 150 slov) 
POL POINT – asistovaná digitální služba, je videokonferenční systém, který je 
zaměřen na snížení sekundární viktimizace zvlášť zranitelné oběti, které v procesu 
trestního řízení vyžadují zvýšenou ochranu. Tato asistovaná digitální služba umožňuje 
komunikaci zvlášť zranitelné oběti s orgány činnými v trestním řízení v průběhu celého 
trestního řízení, aniž by oběť vstoupila do budovy policie nebo soudu, zejména v 
případech, kdy zvlášť zranitelná oběť se krátce po činu rozhoduje, zda má podat trestní 
oznámení. V dalším průběhu přípravného trestního řízení může oběť komunikovat 
z libovolného místa, ze svého zařízení, nebo si policejní orgán může předvolat zvlášť 
zranitelnou oběť na vybraný terminál POL POINT. V řízení před soudem může soudce 
předvolat oběť na vybraný terminál POL POINT a provést výslech i do hlavního líčení.   
Systém  POL POINT je plně kompatibilní s předcházejícím řešením videokonferencí 
v trestním řízení. 
Systém je v souladu s platnou legislativou ČR (trestní řád, zákon o obětech trestných 
činů. 
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