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ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA VNITRA JANA HAMÁČKA
Obchodování s lidmi má mnoho forem. Od nucení k poskytování
sexuálních služeb, přes pracovní vykořisťování, nucené sňatky,
až po nucení k páchání trestné činnosti a další. Co však všechny
tyto formy spojuje je hrubé porušování základních lidských práv.
Stále dochází k případům, kdy jsou vykořisťováni občané České
republiky, a to ať už na území České republiky, tak v zahraničí.
Stejně tak jsou na území České republiky vykořisťováni občané
jiných států.
Boj proti obchodování s lidmi vyžaduje komplexní přístup, a tedy
úzkou spolupráci všech aktérů, kteří se obchodováním s lidmi
zabývají nebo se s ním mohou při výkonu své činnosti setkat. Jsem rád, že spolupráce
státního a neziskového sektoru v případě této problematiky a zejména v rámci pomoci
obětem či preventivních aktivit funguje na velmi dobré úrovni. Je důležité situaci
neustále monitorovat, sledovat nové trendy a včas na ně reagovat.
Mou povinností jakožto Národního koordinátora boje proti obchodování s lidmi je mimo
jiné zajistit, aby všechny oběti trestného činu obchodování s lidmi byly identifikovány
a dostalo se jim náležité péče a podpory, proto je nezbytné zachovat Program podpory
a ochrany obětí obchodování s lidmi a neustále jej přizpůsobovat měnícím se trendům
a potřebám obětí.
Problematice boje proti obchodování s lidmi a pomoci obětem této trestné činnosti se
Česká republika intenzivně věnuje již od roku 2003. Právem je tak na mezinárodním
poli kladně hodnocena za plné dodržování standardů při potírání této trestné činnosti.
Výskyt trestného činu obchodování s lidmi pokládám za neakceptovatelný a budu
i nadále usilovat o to, aby subjekty, které se touto problematikou zabývají, vynakládaly
veškeré úsilí do boje proti obchodování s lidmi a pomoci obětem této trestné činnosti.
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období let 2020–
2023 je v pořadí již šestým dokumentem, který se snaží prostřednictvím stanovených
opatření a nastavováním hlubších spoluprací mezi jednotlivými aktéry na poli boje proti
obchodování s lidmi výskyt této trestné činnosti eliminovat.
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HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY SITUACE ZA OBDOBÍ 2016–2019
Situace v oblasti obchodování s lidmi v České republice je podrobně popsána
v každoročně vydávaných zprávách o stavu obchodování s lidmi v České republice1
a částečně také v příloze č. 2: Tabulková část. Níže, vzhledem k tomu, že je Národní
strategie boje proti obchodování s lidmi vždy vystavěna na poznatcích z předchozích
let, je uvedeno stručné shrnutí současné situace vycházející právě ze Zpráv o stavu
obchodování s lidmi v České republice.
Česká republika je stále jak zemí zdrojovou, tak i cílovou či tranzitní. Zdrojovou je
zejména pro Velkou Británii, kde v posledních letech dochází k identifikaci většího
počtu občanů České republiky jakožto obětí trestného činu obchodování s lidmi. Česká
republika se tak výrazněji než kdy dřív stává zdrojovou zemí. Od roku 2017 dochází
k nárůstu počtu identifikovaných osob s českou státní příslušností, které tvoří
významnou část pravděpodobných obětí v rámci Programu podpory a ochrany obětí
obchodování s lidmi Ministerstva vnitra (dále jen „Program“). Co se týče České
republiky jako země cílové, tam došlo během let 2016–2019 ke změně. V roce 2016
bylo v Programu reportováno více obětí původem z Rumunska, Bulharska, Ukrajiny,
v následujících letech však došlo k nárůstu obětí původem z Filipín, které se tak pro
Českou republiku staly nejčastější zdrojovou zemí. Avšak toto jsou data pouze
z Programu. Jedná se tudíž o osoby, které se kromě podpory, jež je jim zaručena
zákonem o obětech trestných činů, rozhodly využít i širší nabídky pomoci a podpory
v rámci Programu. Vzhledem k tomu, že statistiky kriminality vedené Policií České
republiky nevykazují národnost obětí, jsou dalším zdrojem informací o zemi původů
obětí obchodování s lidmi nestátní neziskové organizace, které poskytují obětem
obchodování s lidmi péči. V rámci jimi předkládaných podkladů reportují dále
pravděpodobné oběti původem z Nigérie.
Vedená trestní řízení, zjištěné poznatky ze zájmového prostředí a mezinárodní
policejní spolupráce potvrzují vzrůstající počet případů, kdy na území České republiky
dochází k cílenému vyhledávání mužů a žen ze sociálně a vzdělanostně slabšího
prostředí s následným vylákáním do zahraničí.
Co se týče forem obchodování s lidmi, je v prostředí České republiky nejčastěji
reportováno obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, pracovního
vykořisťování a jiných forem vykořisťování (nucené sňatky, nucení k páchání trestné
činnosti, nucená žebrota). Vzhledem k tomu, že statistiky kriminality vedené Policií
České republiky a ani statistiky justice vedené Ministerstvem spravedlnosti nevykazují
formu obchodování s lidmi, jsou poznatky o nejčastějších formách opět čerpány z dat
v rámci Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi a každoročně
zasílaných podkladů od členů Mezirezortní koordinační skupiny.

1

Dostupné zde: https://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx
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I přesto, že je Česká republika na mezinárodním poli neustále kritizována
za neexistenci povinného vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti
obchodování s lidmi, dochází k úspěšným odsouzením pachatelů a jsou jim ukládány
z pohledu délky trvání významné nepodmíněné tresty odnětí svobody.
Mimo poznatky týkající se aktuální situace čerpá Národní strategie boje proti
obchodování s lidmi v České republice při stanovování úkolů též z doporučení, která
pro Českou republiku plynou z různých mezinárodních přezkumů zaměřených
na problematiku obchodování s lidmi. Každoročně je Česká republika hodnocena
v rámci Trafficking in Person Report (zpráva amerického Úřadu pro monitorování a boj
proti obchodování s lidmi). Mimo to došlo v období 2018–2019 k hodnocení České
republiky ze strany GRETY, skupiny expertů monitorující naplňování Úmluvy Rady
Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi. Dne 22. ledna 2019 se delegace České
republiky zúčastnila zasedání Výboru OSN pro práva dítěte ve švýcarské Ženevě, na
kterém byla projednávána česká Úvodní zpráva o plnění Opčního protokolu k Úmluvě
o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie. V roce
2019 (17. – 18. 10.) se též uskutečnila obhajoba čtvrté periodické zprávy o plnění
závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,
který mimo jiné pojednává i o zákazu otroctví a nucených prací. V roce 2016 též Česká
republika obhajovala před Výborem OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW),
plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen.
Na základě výše uvedeného je patrné, že vzhledem k množství hodnocení, která
Česká republika podstoupila, není možné, aby ve čtyřleté strategii boje proti
obchodování s lidmi naplnila všechna doporučení. Níže jsou proto vybrána ta
doporučení, na která Česká republika bude v následujícím období reagovat. Zároveň
se nejedná o doslovný přepis jednotlivých doporučení, ale vzhledem k tomu, že se
doporučení často opakovala, jedná se o jejich zobecněnou formu.











Zřídit centralizovaný sběr dat od všech relevantních úřadů a jejich rozdělení,
mj. dle pohlaví, věku, státní příslušnosti, formy vykořisťování, a zajistit jejich
analýzu.
Zajistit efektivní stíhání trestného činu obchodování s lidmi včetně identifikace
obětí.
Zaručit jednotnou koordinaci činnosti zúčastněných subjektů.
Zajistit širokou osvětu o obchodování s lidmi.
Zavést dostatečné a povinné školení všech osob, které se mohou dostat
do kontaktu s oběťmi obchodování s lidmi, a posílit zapojení některých
subjektů, zejména inspektorátu práce, do boje proti obchodování s lidmi.
Zlepšit systém finanční kompenzace pro oběti obchodování s lidmi.
Provést výzkum v oblasti obchodování s lidmi jakožto důležitého zdroje
informací pro tvorbu dalších politik.
Zajistit pro oběti obchodování možnost dobrovolného, bezplatného
a bezpečného návratu do země původu.
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Pokračovat v mezinárodní spolupráci v boji proti obchodování s lidmi, a to jak
při vyšetřování mezinárodních případů obchodování s lidmi, tak v rámci
navazování dalších hlubších spoluprací ať už s vládními orgány či nestátními
neziskovými organizacemi v zemích původu, tranzitních zemích či zemích
cílových v oblasti pomoci obětem, rychlé identifikace obětí či v rámci
preventivních aktivit.
Přijmout národní opatření pro prevenci a řešení sexuálního vykořisťování
a zneužívání dětí online.

Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2020–
2023 (dále také „Národní strategie na období 2020–2023“) čerpá ze všech výše
uvedených poznatků o současné situaci v České republice; vyhodnocení předešlé
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2016–
2019, které je detailně popsáno v příloze č. 1, přičemž navazuje též na některé kroky
a postupy z předchozího období, které se ukázaly jako účinné; konzultací s klíčovými
partnery v rámci Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování
s lidmi; jakožto i na základě monitoringu situace na úrovni EU (zejména skrze
platformu Národních zpravodajů a ekvivalentních mechanismů) a přetváří je
do stanovených cílů a úkolů.
Základním cílem Národní strategie na období 2020–2023 je zvýšit informovanost
o problematice a posílit ochranu a zvýšit standardy ochrany obětí obchodování s lidmi,
a to prostřednictvím předcházení a potírání obchodování s lidmi, ochrany základních
lidských práv obětí obchodování a podpory mezinárodní spolupráce při boji proti
obchodování s lidmi.
Průřezově Národní strategie 2020-2023 uplatňuje genderový mainstreaming vůči
obětem obchodování s lidmi, dále zvláště citlivý přístup vůči obětem, u kterých byly
použity zvláště závažné prostředky donucení, stejně tak specifický přístup k obětem
ve více zranitelném postavení, jako jsou osoby ze sociálně vyloučených lokalit
a migranti/ky.

STRATEGICKÝ CÍL A SPECIFICKÉ CÍLE NÁRODNÍ STRATEGIE NA
OBDOBÍ LET 2020-2023
Strategickým cílem Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České
republice na období 2020–2023 je:

BOJ PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI A POSÍLENÍ POMOCI OBĚTEM
OBCHODOVÁNÍ S LIDMI
Strategickým cílem je boj proti obchodování s lidmi zejména ve smyslu zvyšování
informovanosti o problematice, zlepšování spolupráce jednotlivých subjektů
a prevence. Vyšší informovanost o problematice podpoří jak identifikaci, tak
sebeidentifikaci obětí. Plánovaná školení a další vzdělávání pro osoby, jež se mohou
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dostat do kontaktu s pravděpodobnými oběťmi obchodování s lidmi, taktéž povedou
k rychlejší a efektivnější identifikaci. Na vyšší počet identifikovaných osob navazuje
strategický cíl posílení pomoci obětem obchodování s lidmi. Jestliže bude na základě
přijatých opatření docházet k vyšší identifikaci obětí obchodování s lidmi, je potřeba
na to umět reagovat v rámci národního referenčního mechanismu a Programu podpory
a ochrany obětí obchodování s lidmi. Za účelem naplnění stanoveného strategického
cíle se Národní strategie na období 2020-2023 zaměří na následující specifické cíle,
které budou dále konkretizovány v rámci jednotlivých úkolů:


boj proti obchodování s dětmi;



posílení identifikace obětí obchodování s lidmi;



prevence a pomoc obětem obchodování s lidmi;



spolupráce v boji proti obchodování s lidmi na národní i mezinárodní úrovni.

1. BOJ PROTI OBCHODOVÁNÍ S DĚTMI
Česká republika je na mezinárodním poli vyzývána, aby vytvořila strategii nebo akční
plán zaměřený speciálně na problematiku boje proti obchodování s dětmi. Vzhledem
k tomu, že jsou děti vystavovány stejným formám obchodování jako dospělí a že boj
proti této trestné činnosti má být koordinovaný a komplexní, volíme přístup, kdy je část
Národní strategie na období 2020–2023 stejně jako v minulých letech vyhrazena
dětem. V České republice jsou stále vyšetřovány případy, ve kterých je jako objekt
napadení identifikována osoba mladší 18 let. Je proto neustále nutné nepolevovat
ve vzdělávání zainteresovaných subjektů v této problematice tak, aby byla zajištěna
správná a rychlá identifikace obětí, rozvíjet mechanismus podpory a ochrany
a prohlubovat spolupráci.
Mezi skupiny dětí, které jsou ve zvýšené míře ohroženy trestným činem obchodování
s lidmi, patří zejména nezletilí cizinci, děti na útěku ze zařízení pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy, děti ze sociálně vyloučeného prostředí.
V České republice dochází nejčastěji k sexuálnímu vykořisťování ve formě nucení
k poskytování sexuálních služeb za úplatu či výrobě pornografických materiálů.
Ze strany zařízení pracujícího s nezletilými bez doprovodu je v rámci každoročně
předkládaných podkladů pro zprávu o stavu obchodování s lidmi v České republice
reportováno také podezření na další formy obchodování s dětmi, především nucené
žebrání či nucení k páchání trestné činnosti, zejména krádeží.
V oblasti obchodování s dětmi je Česká republika vázána řadou mezinárodních
dokumentů. Jedná se o Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje
dětí, dětské prostituce a dětské pornografie, Protokol o předcházení, potlačování
a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, Úmluvu Organizace
spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, Úmluvu Rady Evropy
7

o opatřeních proti obchodování s lidmi, Úmluvu Rady Evropy proti obchodování
s lidskými orgány, Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování
a pohlavnímu zneužívání, Směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji
proti němu a o ochraně obětí. Všechny výše uvedené dokumenty byly, pokud bylo
potřeba, implementovány do českého právního řádu. Česká republika má dostatečný
právní základ pro boj proti obchodování s dětmi a nesmí polevovat ve snaze vymýtit
veškeré formy, které obchodování s dětmi může mít.
Z hlediska agendy sociálně-právní ochrany dětí je na dětské oběti obchodování
nahlíženo v souladu s § 6 písm. e) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“), jako na děti na kterých
byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost,
mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu. Tuto skupinu
ohrožených dětí řadíme do kategorie týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.
Od roku 2015 kdy vešlo v účinnost ustanovení § 9a odst. 3 zákona o SPOD, by měl
být v týmu pracoviště sociálně-právní ochrany dětí specialista na agendu ochrany
týraných a zneužívaných dětí, který cíleně pomáhá této kategorii dětí, v této agendě
se pak dále profesně rozvíjí a je odbornou podporou pro ostatní členy týmu, pokud řeší
nějaký případ, který má přesah do této oblasti. Systém pomoci dítěti, které bylo
obchodováno, pak funguje tak, že je situace vždy prošetřována ve spolupráci s orgány
činnými v trestním řízení a dalšími odborníky (policie, státní zastupitelství,
zdravotnická zařízení) a jsou navrhovány další kroky k řešení situace.
V rámci Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období
2016–2019 byly stanoveny dva úkoly týkající se oblasti boje proti obchodování s dětmi.
Oba se týkaly aktualizace a doplnění dokumentů věnujících se spolupráci a postupům
orgánů veřejné správy v oblasti obchodování s dětmi a repatriacím nezletilých bez
doprovodu. Splněním těchto úkolů je vydání manuálu Doporučené postupy při řešení
případů obchodování s dětmi pro orgány státní správy. Tento manuál je dostupný na
webových stránkách www.mvcr.cz/osl v sekci dokumenty a může tak sloužit jako
vzdělávací pomůcka při školení v této problematice.
Ve snaze efektivního postupu v boji proti obchodování
na následující období stanoveny tyto úkoly:

s dětmi

byly

1.1. Studie obchodování s dětmi v České republice.
1.2. Vytvoření vzdělávacího materiálu pro včasnou identifikaci a poskytnutí pomoci
dětským obětem obchodování s lidmi pro osoby pracující s dětmi.
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2.

POSÍLENÍ IDENTIFIKACE OBĚTÍ

Oběti obchodování s lidmi patří dle zákona o obětech trestných činů do kategorie
zvlášť zranitelných obětí. Jedná se o oběti, u kterých existuje vyšší riziko druhotné
újmy nebo zastrašování ze strany pachatele. Mají proto nárok na speciální opatření,
která zabrání druhotné viktimizaci. Předpokladem uplatnění těchto práv je však jejich
identifikace.
Pachatelé trestného činu obchodování s lidmi využívají různých technik, kterými
si udržují poslušnost obětí. Mezi nejčastější techniky patří: držení v dluhové závislosti
(poplatky za zprostředkování zaměstnání, za dopravu, ubytování, smyšlené dluhy
například za údajné rozbití pracovního náčiní a podobně); izolace od společnosti,
od rodiny, komunity (omezování osobní svobody, možnost pohybu pouze pod
dohledem); zabavování osobních dokladů, víz; vyhrožování ublížením na zdraví
rodinným příslušníkům, zesměšnění před blízkými osobami;
podsouvání
nepravdivých informací týkajících se nelegálnosti jejich pobytu na území a případného
zatčení policií atd. Izolace obětí je mnohdy umocněna neznalostí jazyka, případně
strachem z orgánů činných v trestním řízení z důvodu špatné zkušenosti ze země
původu. Může být proto velmi obtížné oběť obchodování s lidmi identifikovat.
Z těchto poznatků vyplývá, že je důležité nejen šířit povědomí o obchodování s lidmi
vzděláváním osob, které se mohou dostat do kontaktu s obětí obchodování s lidmi, ale
též věnovat se osvětě zaměřené na potenciální oběti obchodování s lidmi. Nápomocné
je i zlepšování vnímání orgánů činných v trestním řízení ze strany veřejnosti tak, aby
se potenciální oběti nebály trestnou činnost oznámit. Svědecká výpověď má v rámci
trestního řízení významné postavení, proto je nutné v rámci Programu podpory
a ochrany obětí obchodování s lidmi Ministerstva vnitra pokračovat v motivaci
zařazených osob ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.
V rámci plnění úkolů Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České
republice na období 2016–2019 byla aktualizována příručka pro pomoc obětem, která
byla distribuována do Policie České republiky, Státního úřadu inspekce práce a Center
na podporu integrace cizinců. Taktéž byla navázána spolupráce s aktéry působícími
v sociálně vyloučených lokalitách formou školení v Moravskoslezském, Plzeňském
a Ústeckém kraji a zajištěno průběžné vzdělávání specialistů v rámci Policie České
republiky k Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. Byl proveden
Audit vzdělávání příslušníků Policie České republiky v problematice obchodování
s lidmi, v rámci kterého byl identifikován prostor pro zlepšení obsahu některých kurzů.
Nebyla však již provedena implementace těchto návrhů do systému policejního
vzdělávání, proto tato část úkolu z předchozí strategie zůstává úkolem v rámci Národní
strategie na období 2020–2023. Mimo úkoly stanovené strategií pokračovala
dlouhodobá spolupráce s MZV při školení konzulárních pracovníků. Specialisté
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Národní centrály proti organizovanému zločinu se každoročně účastní lektorské
činnosti se zaměřením na obchodování s lidmi při vzdělávání policistů specializačního
kurzu Národní protidrogové centrály, probíhají přednášky policejních preventistů
na základních a středních školách na téma kyberšikana, zneužívání dětí atd.
V reakci na aktuální situaci, zejména v kontextu vývoje situace na českém trhu práce
a v souvislosti se zajišťováním pracovníků a s tím spojené migrace, je potřeba
se v nadcházejícím období také více zaměřit zejména na cizince, kteří budou na území
České republiky dlouhodobě setrvávat, a kteří by se mohli stát zranitelnou skupinou
v kontextu obchodování s lidmi, stejně jako na aktéry s nimi pracujícími. Z tohoto
důvodu je vhodné věnovat zvýšenou pozornost zařízením, kde budou tyto osoby
pobývat či na zařízení specializující se na integraci cizinců v České republice
a pokračovat s nimi v užší spolupráci.
Ve snaze včasné a kvalitní identifikace obětí obchodování s lidmi byly
na následující období stanoveny tyto úkoly:
2.1. Vytvoření jednotného seznamu indikátorů obchodování s lidmi.
2.2. Vzdělávání subjektů v identifikaci obětí obchodování s lidmi.
2.3. Vytvoření karty základních práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance
v České republice.
2.4. Vzdělávání policistů v oblasti identifikace obětí obchodování s lidmi a práce se
zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů.

3.

PREVENCE A POMOC OBĚTEM OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

V rámci prevence obchodování s lidmi se Národní strategie na období 2020–2023
zaměří na oblast podpory legislativních změn v problematice boje proti obchodování
s lidmi. Na základě provedené analýzy nedostatků pracovně právních a trestně
právních předpisů ve vztahu k jejich vlivu na vznik a postih vykořisťujících pracovních
podmínek, která byla úkolem číslo 1 v Národní strategii boje proti obchodování s lidmi
v České republice na období 2016–2019, došlo k identifikaci několika nástrojů, kterými
lze bojovat proti vykořisťujícím pracovním podmínkám a předcházet tak páchání
trestné činnosti obchodování s lidmi. Mezi možné nástroje vzešlé z analýzy patří:
rozšíření ručení za pokuty za nelegální práci, sjednocení definice cizince dle zákona
o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců, povinnost registrovat veškeré
pracovněprávní vztahy bez výjimek, evidence pracovní doby i u dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr apod. S těmito nástroji bude dále pracováno v rámci
Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi a bude
prosazována jejich aplikace.
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Taktéž budeme v rámci prevence pokračovat ve spolupráci s aktéry působícími
v sociálně vyloučených lokalitách. Sociálně vyloučené lokality jsou oblastí, kde je
zvýšené riziko obchodování s lidmi. Tyto skutečnosti jsou dlouhodobě potvrzovány
Policií České republiky. Již Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR
na období 2012–2015 stanovila jako jedno ze svých opatření „Zmapovat situaci týkající
se obchodování s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách“. Na toto opatření navázala
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR na období 2016–2019 úkolem
„Navázání spolupráce s aktéry působícími v sociálně vyloučených lokalitách“.
Preventivní aktivity zaměřené na oběti pocházející z těchto oblastí jsou logickým
a nutným vyústěním dlouhodobého sledování situace v této oblasti.
Pomoc obětem obchodování s lidmi prostupuje celou Národní strategii na období
2020–2023. Ať už je to v rámci revize Národního referenčního mechanismu nebo
vzděláváním jednotlivých subjektů v oblasti identifikace, které zajistí, že se více
osobám dostane náležité pomoci a podpory. Specificky však bude vytvořena příručka
pro oběti obchodování s lidmi jakožto zvlášť zranitelné oběti trestných činů, a to z toho
důvodu, že tyto oběti mohou využít řadu práv, která jim zákon přiznává. Avšak
vzhledem k tomu, že je práv hodně a oběť se v nich nemusí umět dobře zorientovat,
zůstanou často nevyužita. Z důvodu zajištění využití práv proto bude pro oběti
obchodování s lidmi vytvořena příručka obsahující seznam všech práv obětí trestného
činu obchodování s lidmi a snadného návodu jak jich využít.
V rámci prevence a pomoci obětem obchodování s lidmi byly stanoveny tyto úkoly:
3.1. Podpora legislativních změn v oblasti boje proti obchodování s lidmi.
3.2. Pokračování ve spolupráci s aktéry působícími v sociálně vyloučených
lokalitách.
3.3. Vytvoření příručky pro zvlášť zranitelné oběti.

4. SPOLUPRÁCE

V BOJI

PROTI

OBCHODOVÁNÍ

S LIDMI

NA

NÁRODNÍ

I MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Důležitost spolupráce jak na národní úrovni, tak na úrovni mezinárodní je v případě
této trestné činnosti, která často vykazuje prvky organizovanosti, zásadní. Stejně tak
je důležitá spolupráce státních subjektů a neziskových organizací, zejména v péči
o oběti. Za eliminaci výskytu trestné činnosti obchodování s lidmi nese zodpovědnost
stát, nicméně nestátní neziskové organizace jsou cenným partnerem při poskytování
podpory obětem obchodování s lidmi.
V oblasti partnerství a multidisciplinární spolupráce lze zhodnotit nastavení jako
dlouhodobě funkční. Ministr vnitra je pověřen rolí národního koordinátora boje proti
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obchodování s lidmi a odbor prevence kriminality byl pověřen plněním úkolů z této
funkce vyplývajících. Tento odbor plní také funkci Národního zpravodaje vůči Evropské
komisi a účastní se platformy Národních zpravodajů a ekvivalentních mechanismů při
této instituci. Stejně jako v předchozím období se pravidelně schází Mezirezortní
koordinační skupina pro oblast boje proti obchodování s lidmi i Mezirezortní orgán pro
potírání nelegálního zaměstnávání cizinců.
Česká republika je členem všech nejvýznamnějších organizací a uskupení
zaměřených na tuto problematiku (jako např. OSN, OBSE, EU, Rada Evropy)
a zároveň smluvní stranou mnoha dvoustranných a mnohostranných smluv a úmluv
v oblasti spolupráce v trestních věcech (např. Evropská úmluva o vzájemné pomoci
ve věcech trestních, včetně dvou dodatkových protokolů, Úmluva Rady Evropy
o opatřeních proti obchodování s lidmi, Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech
mezi členskými státy Evropské unie, vypracovaná Radou na základě článku 34
Smlouvy o Evropské unii, včetně protokolu a řada dalších).
Specialisté Národní centrály proti organizovanému zločinu v uplynulém období
navazovali kontakty a posilovali vzájemnou informovanost se zdrojovými zeměmi obětí
identifikovaných v České republice a stejně tak i s cílovými zeměmi, kde jsou
obchodováni občané České republiky. Byla posílena bilaterální policejní spolupráce
příslušníků NCOZ s Ředitelstvím pro boj s organizovaným zločinem v Rumunsku
a policejními jednotkami ve Velké Británii. Účastnili se společných akčních dní v rámci
Europolu EMPACT obchodování s lidmi a dalších. V roce 2017 byla založena
spolupráce se styčnými důstojníky pro menšiny. Hlavním důvodem bylo odhalování
a vyšetřování podstatné části případů spojených s romskou komunitou a s prostředím
vyloučených lokalit.
Pokračování v prohlubování spolupráce je plánováno i na období let 2020–2023, a to
opět jak na mezinárodní, tak národní úrovni. Na národní úrovni půjde zejména
o nastavení spolupráce ke včasnému poskytnutí informací Policii ČR k obětem, které
byly navrženy do Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi nestátními
neziskovými organizacemi. Účelem přenosu informací v co nejkratší době
po identifikaci je efektivní prošetření případu a spravedlivé potrestání pachatele.
Druhou oblastí, kterou je potřeba na národní úrovni zlepšit je oblast statistických dat.
V současné době nelze porovnávat data, která jsou poskytována jednotlivými rezorty.
Vzhledem k situaci v oblasti sběru statistických dat a v souladu s Auditem národní
bezpečnosti, který byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince
2016 č. 1125, které také uložilo vypracovat Akční plán Auditu národní bezpečnosti,
budeme usilovat o změnu ve sběru statistických dat. Nedostatky ve statistických
datech poskytují pouze neúplný obraz o situaci a komplikují tak tvorbu politik v rámci
České republiky. Zároveň dochází ke kolizi s mezinárodními dokumenty, kdy Směrnice
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Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci
obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, v článku 19 ukládá národním
zpravodajům nebo obdobným mechanismům, aby mimo jiné shromažďovali statistické
údaje a podávali zprávy Evropskému koordinátorovi boje proti obchodování s lidmi.
Akční plán konkretizuje plnění opatření, která byla navržena Auditem národní
bezpečnosti. Akční plán schválila vláda svým usnesením č. 407 ze dne 22. května
2017. V Akčním plánu, který konkretizuje plnění opatření, která byla navržena Auditem
národní bezpečnosti, je zařazeno také opatření „Rozšíření dostupnosti statistických
dat o kriminalitě; propojení statistik kriminality, aby bylo možné dohledat a analyzovat
průběh jednotlivých trestních řízení“. Gestorem úkolu je Ministerstvo vnitra,
spolugestorem Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství. Cílem
opatření je vytvořit souhrn návrhů na změnu sledování kriminality, přestupků
a správních postihů pro potřebu trestní politiky tak, aby bylo možné sledovat jeden
případ napříč celým trestním procesem (anonymizovaný). Díky tomu půjde vyhodnotit
průběh celého řízení. Zároveň by měl systém dovolit pořídit agregované výstupy, které
budou umožňovat sledování například po definovaných kohortách. Námi definované
kohorty u objektu napadení v daném případě budou minimálně pohlaví, věk, státní
příslušnost, forma vykořisťování a země, kde došlo k vykořisťování.
Co se týče mezinárodní spolupráce, tam je potřeba vzhledem k aktuální situaci, kdy
bylo identifikováno větší množství občanů Filipín jako obětí obchodování s lidmi
v České republice, navázat kontakty s relevantními filipínskými subjekty. Předběžné
jednání ve věci proběhlo již v roce 2019. Spolupráce bude přínosná nejen z důvodu
efektivního policejního vyšetřování, ale také v oblasti prevence a seznámení filipínské
strany se systémem potírání obchodování s lidmi a pomoci obětem a pracovní
legislativou vč. systému povolování pobytu a pracovních povolení v České republice.
Pokračovat ve zlepšování policejní spolupráce a vytváření společných preventivních
kampaní je nezbytné i ve vztahu k Velké Británii jako nejvýznamnější cílové země pro
občany České republiky, tak aby došlo k úspěšnému odsouzení pachatelů
a k ochraně, pomoci a reintegraci obětí.
Pro účely prohlubování spolupráce v boji proti obchodování s lidmi byly
na následující období stanoveny tyto úkoly:
4.1. Prohloubení mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti obchodování s lidmi.
4.2. Zajištění dobrovolných návratů do země původů obětí obchodování s lidmi.
4.3. Zlepšení sběru dat v oblasti obchodování s lidmi.
4.4. Revize fungování národního referenčního mechanismu.
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ÚKOLY

Základní údaje
Číslo úkolu

Úkol č. 1.1.

Název úkolu

Studie obchodování s dětmi v České republice

Popis úkolu

Zajistit vypracování studie obsahující analýzu
trestněprávních případů obchodování s dětmi, která
bude mapovat situaci v oblasti obchodování s dětmi
v České republice, včetně zhodnocení možného
sexuálního vykořisťování dětí v cestovním ruchu
a turismu.
Na základě této studie vytvořit vzdělávací materiál pro
včasnou identifikaci a poskytnutí pomoci dětským
obětem obchodování s lidmi a podpořit případné
preventivní projekty.

Cíl úkolu

Zmapování situace v oblasti obchodování s dětmi
v České republice.
Podpora případných preventivních projektů, jejichž
potřeba vzejde ze studie.

Odůvodnění vypracování Boj proti obchodování s dětmi.
úkolu
Indikátory plnění úkolu

Vypracování studie.
Vytvoření vzdělávacího materiálu.
Počet podpořených preventivních projektů.

Způsob financování

Rozpočet MV (OPK – vypracování studie)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (OPK, P ČR)

Spolupracující subjekty

MPSV, MŠMT, MS, Úřad vlády (Výbor pro práva
dítěte)

Adresát (cílová skupina)

Orgány státní správy.

Harmonogram
Termín zahájení

2021

Termín dokončení

2022

Další informace
Poznámky
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Základní údaje
Číslo úkolu

Úkol č. 1.2.

Název úkolu

Vytvoření vzdělávacího materiálu pro včasnou
identifikaci a poskytnutí pomoci dětským obětem
obchodování s lidmi pro osoby pracující s dětmi

Popis úkolu

V rámci spolupráce MŠMT, MPSV a MV vytvořit
vzdělávací materiál o formách obchodování s dětmi
pro osoby, které se mohou dostat do kontaktu
s dětskými oběťmi trestného činu obchodování s lidmi.

Cíl úkolu

Vytvoření vzdělávacího materiálu
vychovatele, sociální pracovníky.

pro

učitele,

Odůvodnění vypracování Boj proti obchodování s dětmi.
úkolu
Posílení identifikace obětí obchodování s lidmi.
Indikátory plnění úkolu

Vytvoření vzdělávacího materiálu
na formy obchodování s dětmi.

Způsob financování

Rozpočet MŠMT

upozorňujícího

Subjekty
Odpovědný subjekt

MŠMT

Spolupracující subjekty

MV (včetně P ČR), MPSV

Adresát (cílová skupina)

Učitelé, vychovatelé, sociální pracovníci.

Harmonogram
Termín zahájení

2022

Termín dokončení

2023

Další informace
Poznámky
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Základní údaje
Číslo úkolu

Úkol č. 2.1.

Název úkolu

Vytvoření
jednotného
obchodování s lidmi

Popis úkolu

Vypracovat seznam indikátorů, díky kterému bude
větší množství subjektů schopno provést prvotní
identifikaci, zda se jedná o pravděpodobnou oběť
obchodování s lidmi.

seznamu

indikátorů

Tento jednotný seznam indikátorů distribuovat
zejména mezi příslušníky základních policejních
služeb,
pracovníky
v sociálních
službách,
do zdravotnických zařízení, škol, Správy uprchlických
zařízení, Center na podporu integrace cizinců.
Cíl úkolu

Zajistit prvotní identifikaci pravděpodobných obětí
větším množstvím subjektů, které se budou moci
těmito indikátory řídit a budou schopni pravděpodobné
oběti obchodování s lidmi odkázat na pomáhající
organizace či specialisty z řad P ČR.

Odůvodnění vypracování Posílení identifikace obětí obchodování s lidmi.
úkolu
Indikátory plnění úkolu

Vytvoření seznamu indikátorů.

Způsob financování

Rozpočet MV (OPK – tisk letáků)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (OPK, P ČR)

Spolupracující subjekty

MPSV, MS, MZV, MŠMT

Adresát (cílová skupina)

Příslušníci P ČR, pracovníci v sociálních službách,
učitelé, zdravotní personál, zaměstnanci Správy
uprchlických zařízení a Center na podporu integrace
cizinců.

Harmonogram
Termín zahájení

2020

Termín dokončení

2021

Další informace
Poznámky

Jednotný seznam indikátorů bude vytvořen v rámci
spolupráce Mezirezortní koordinační skupiny pro
oblast boje proti obchodování s lidmi.
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Základní údaje
Číslo úkolu

Úkol č. 2.2.

Název úkolu

Vzdělávání
subjektů
obchodování s lidmi

Popis úkolu

Vzdělávat subjekty, u kterých existuje zvýšený
předpoklad, že se mohou dostat do kontaktu s oběťmi
obchodování s lidmi (viz cílová skupina níže),
o aktuálních trendech v oblasti obchodování s lidmi,
identifikace pravděpodobných obětí obchodování
s lidmi (včetně uplatňování hlediska rovnosti žen
a mužů),
vývoje
v
nastavení
služeb
pro
pravděpodobné oběti obchodování s lidmi a dalších
možnostech Programu podpory a ochrany obětí
obchodování s lidmi.

Cíl úkolu

Posílení prvotní identifikace formou vzdělávání
zainteresovaných subjektů o aktuálních trendech
v problematice obchodování s lidmi.

v identifikaci

obětí

Odůvodnění vypracování Posílení identifikace obětí obchodování s lidmi.
úkolu
Indikátory plnění úkolu

Zařazení přednášky na instrukčně metodické
zaměstnání P ČR, na školení pořádané pro
zaměstnance Správy uprchlických zařízení, Center na
podporu integrace cizinců, Oblastních inspektorátů
práce a dalších identifikovaných subjektů.

Způsob financování

Rozpočet MV (OPK – zajištění lektorů z řad NNO)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (OPK, P ČR)

Spolupracující subjekty

MPSV, Úřad vlády (Výbor pro
zabezpečení rovnosti žen a mužů)

Adresát (cílová skupina)

Zaměstnanci Správy uprchlických zařízení, Center na
podporu integrace cizinců, Oblastních inspektorátu
práce, příslušníci P ČR, pracovníci odboru azylové
a migrační politiky MV ČR

Harmonogram
Termín zahájení

2020

Termín dokončení

2023

Další informace
Poznámky
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institucionální

Základní údaje
Číslo úkolu

Úkol č. 2.3.

Název úkolu

Vytvoření karty základních práv a povinností
zaměstnavatele a zaměstnance v ČR

Popis úkolu

Připravit
srozumitelný
informační
materiál
o pracovních podmínkách v ČR a prevenci pracovního
vykořisťování, který bude obsahovat i specifika při
zaměstnávání cizinců a soukromých služebných osob
ve službách členů diplomatické mise.
Zajistit překlad do jazyků nejčastěji identifikovaných
obětí obchodování s lidmi na území ČR a distribuovat
tyto materiály mezi cílovou skupinu.

Cíl úkolu

Prevence obchodování s lidmi.

Odůvodnění vypracování Pomoc obětem obchodování s lidmi a prevence
obchodování s lidmi.
úkolu
Indikátory plnění úkolu

Vytvoření karty.

Způsob financování

Rozpočet MPSV (tisk a překlad materiálu)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MPSV

Spolupracující subjekty

MV (OPK, OAMP), MZV

Adresát (cílová skupina)

Potenciální oběti trestného činu obchodování s lidmi.

Harmonogram
Termín zahájení

2021

Termín dokončení

2022

Další informace
Poznámky

Karta bude vytvořena v rámci spolupráce Mezirezortní
koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování
s lidmi.
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Základní údaje
Číslo úkolu

Úkol č. 2.4.

Název úkolu

Vzdělávání policistů v oblasti identifikace obětí
obchodování s lidmi a práce se zvlášť zranitelnými
oběťmi trestných činů

Popis úkolu

Ve spolupráci útvaru policejního vzdělávání a služební
přípravy a Národní centrály proti organizovanému
zločinu jako gestory problematiky obchodování s lidmi
v rámci P ČR připravit změny v náplni kvalifikačních
kurzů pro policisty územních odborů služby pořádkové
policie zařazené ve 4., 5. a 6. tarifní třídě, kteří
vykonávají jednotlivé úkony trestního řízení.
Zpracovat nový vzdělávací program, věnující se práci
s dětskými oběťmi.
Ve spolupráci s Ředitelstvím služby cizinecké policie
zařadit do kurzu pro službu cizinecké policie
problematiku rozpoznání a zacházení se zvlášť
zranitelnou obětí.

Cíl úkolu

Posílení kompetencí příslušníků P ČR v identifikaci
obětí obchodování s lidmi a v jednání se zvláště
zranitelnými oběťmi.

Odůvodnění vypracování Posílení identifikace obětí obchodování s lidmi.
úkolu
Indikátory plnění úkolu

Návrhy změn v kvalifikačních kurzech.
Vytvoření vzdělávacího programu.
Úprava kurzu pro službu cizinecké policie.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (P ČR)

Spolupracující subjekty

Úřad vlády (Výbor pro prevenci domácího násilí
a dalšího násilí na ženách)

Adresát (cílová skupina)

Příslušníci P ČR.

Harmonogram
Termín zahájení

2020

Termín dokončení

2021

Další informace
Poznámky
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Základní údaje
Číslo úkolu

Úkol č. 3.1.

Název úkolu

Podpora legislativních změn v oblasti boje proti
obchodování s lidmi

Popis úkolu

Prosazovat návrhy na možné legislativní změny, které
vzešly z provedené analýzy nedostatků pracovně
právních a trestně právních předpisů ve vztahu k jejich
vlivu na vznik a postih vykořisťujících pracovních
podmínek (Úkol č. 1 předchozí Národní strategie boje
proti obchodování s lidmi).

Cíl úkolu

Změny v legislativě za účelem omezování příležitostí
k vytváření vykořisťujících pracovních podmínek,
případně k páchání trestné činnosti obchodování
s lidmi.

Odůvodnění vypracování Prevence a pomoc obětem obchodování s lidmi.
úkolu
Indikátory plnění

Počet návrhů na novelizaci právních předpisů mající
dopad na prevenci a boj proti obchodování s lidmi.

Způsob financování

Rozpočet MPSV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MPSV

Spolupracující subjekty

MV(OPK, OAMP), MS

Adresát (cílová skupina)

Orgány státní správy.

Harmonogram
Termín zahájení

2020

Termín dokončení

2023

Další informace
Poznámky
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Základní údaje
Číslo úkolu

Úkol č. 3.2.

Název úkolu

Pokračování ve spolupráci s aktéry působícími
v sociálně vyloučených lokalitách

Popis úkolu

Vytvořit a realizovat školení pro relevantní aktéry
působící v sociálně vyloučených lokalitách.
V rámci boje proti obchodování s lidmi vytvořit
a realizovat preventivní aktivity zacílené na skupiny
osob pocházející ze sociálně vyloučených lokalit
(včetně specificky zaměřených preventivních aktivit na
Romské ženy a dívky).

Cíl úkolu

Zajistit školení a preventivní aktivity na regionální
úrovni.

Odůvodnění vypracování Prevence obchodování s lidmi.
úkolu
Indikátory plnění úkolu

Počet realizovaných školení.
Počet preventivních aktivit v sociálně vyloučených
lokalitách.

Způsob financování

MV (OPK – zaplacení přednášejících z NNO)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (OPK, P ČR)

Spolupracující subjekty

MMR (Odbor pro sociální začleňování (Agentura))

Adresát (cílová skupina)

Potenciální oběti trestného činu obchodování s lidmi.

Harmonogram
Termín zahájení

2021

Termín dokončení

2023

Další informace
Poznámky

Preventivní aktivity budou vytvářeny v rámci
spolupráce Mezirezortní koordinační skupiny pro
oblast boje proti obchodování s lidmi.
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Základní údaje
Číslo úkolu

Úkol č. 3.3.

Název úkolu

Vytvoření příručky pro zvlášť zranitelné oběti

Popis úkolu

Vytvořit srozumitelnou příručku pro zvlášť zranitelné
oběti, jimiž jsou též oběti obchodování s lidmi,
s přehledem všech práv, na která mají zvlášť
zranitelné oběti podle zákona o obětech trestných činů
nárok a srozumitelný návod, jak těchto práv využít.
Přeložit příručku do cizích jazyků (dle nejčastěji
identifikovaných obětí obchodování s lidmi v ČR)
a distribuovat mezi organizace, které se zabývají
pomocí obětem trestných činů, mezi příslušné útvary
P ČR, soudy a státní zastupitelství.

Cíl úkolu

Vytvořit přehledný souhrn veškerých práv, na která
mají dle zákona o obětech zvlášť zranitelné oběti
nárok.

Odůvodnění vypracování Pomoc obětem obchodování s lidmi.
úkolu
Indikátory plnění úkolu

Vytvoření příručky.
Překlad do cizích jazyků dle jazyků nejčastěji
identifikovaných obětí obchodování s lidmi v České
republice.

Způsob financování

Rozpočet MV (OPK - tisk příručky)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (OPK, P ČR)

Spolupracující subjekty

MS

Adresát (cílová skupina)

Oběti obchodování s lidmi.

Harmonogram
Termín zahájení

2021

Termín dokončení

2023

Další informace
Poznámky

Příručka bude vytvořena v rámci spolupráce
Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti
obchodování s lidmi.
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Základní údaje
Číslo úkolu

Úkol č. 4.1.

Název úkolu

Prohloubení mezinárodní spolupráce v oblasti
boje proti obchodování s lidmi

Popis úkolu

Iniciovat vytvoření společných preventivních kampaní,
mezinárodních setkání k výměně dobré praxe.
Prohlubovat policejní spolupráci.

Cíl úkolu

Prohlubování spolupráce se zeměmi, kde nejčastěji
dochází k vykořisťování českých občanů nebo naopak
se zeměmi ze kterých pocházejí oběti obchodování
s lidmi identifikované v ČR.

v oblasti
Odůvodnění vypracování Spolupráce
na mezinárodní úrovni.
úkolu

obchodování

s lidmi

Indikátory plnění úkolu

Počet mezinárodních spoluprací v oblasti boje proti
obchodování s lidmi.

Způsob financování

Rozpočet MV (preventivní kampaň)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (OPK, P ČR)

Spolupracující subjekty

MZV

Adresát (cílová skupina)

Potenciální oběti trestného činu obchodování s lidmi.

Harmonogram
Termín zahájení

2021

Termín dokončení

2023

Další informace
Poznámky
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Základní údaje
Číslo úkolu

Úkol č. 4.2.

Název úkolu

Zajištění dobrovolných návratů do země původu
obětí obchodování s lidmi

Popis úkolu

Revidovat nastavení spolupráce při realizaci
dobrovolných návratů do země původu s cílem
zabezpečení
bezproblémové
spolupráce
v následujících letech.
V případě potřeby vytvořit projekt s cílem zajištění
trvalé spolupráce při realizaci dobrovolných návratů do
země
původu
všech
identifikovaných
obětí
obchodování s lidmi, a to ať už občanů České
republiky identifikovaných v zahraničí nebo občanů
EU či občanů třetích zemí identifikovaných v České
republice.

Cíl úkolu

Zajištění možnosti dobrovolného a bezplatného
návratů do země původu pro všechny identifikované
oběti obchodování s lidmi.

Odůvodnění vypracování Spolupráce v boji proti obchodování s lidmi na národní
i mezinárodní úrovni.
úkolu
Indikátory plnění

Vytvoření systému realizace dobrovolných návratů.

Způsob financování

MV (OPK – proplácení dobrovolných návratů)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (OPK)

Spolupracující subjekty

-

Adresát (cílová skupina)

Potenciální oběti trestného činu obchodování s lidmi.

Harmonogram
Termín zahájení

2020

Termín dokončení

2023

Další informace
Poznámky
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Základní údaje
Číslo úkolu

Úkol č. 4.3.

Název úkolu

Zlepšení sběru dat v oblasti obchodování s lidmi

Popis úkolu

V souladu s opatřením Akčního plánu Auditu národní
bezpečnosti zajistit dostupnost statistických dat
vztahujících se k trestnému činu obchodování s lidmi
v rozsahu: forma obchodování s lidmi, věk, pohlaví,
země původu oběti a země, kde došlo k vykořisťování.

Cíl úkolu

Zajistit dostupnost statistických dat zejména z pohledu
formy obchodování s lidmi, věku, pohlaví, země
původu obětí a země, kde došlo k vykořisťování.

Odůvodnění vypracování Spolupráce v boji proti obchodování s lidmi na národní
i mezinárodní úrovni.
úkolu
Indikátory plnění

Dostupnost statistických dat v rozsahu: forma
obchodování s lidmi, věk, pohlaví, země původu oběti
a země, kde došlo k vykořisťování.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (OPK+OBP)

Spolupracující subjekty

MS, MPSV

Adresát (cílová skupina)

Orgány státní správy.

Harmonogram
Termín zahájení

2020

Termín dokončení

2023

Další informace
Poznámky
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Základní údaje
Číslo úkolu

Úkol č. 4.4.

Název úkolu

Revize fungování národního referenčního mechanismu

Popis úkolu

V rámci vedení Programu podpory a ochrany obětí
obchodování s lidmi prohlubovat spolupráci nestátních
neziskových organizací a státních orgánů, a to zejména ve
věci rychlého předávání informací, které povedou
k odhalení pachatele a zabránění v dalším páchání této
trestné činnosti.
Aktualizovat Program podpory a ochrany obětí obchodování
s lidmi MV s ohledem na měnící se trendy a vývoj v oblasti
minimálních standardů poskytované péče a zajistit
promítnutí specifických potřeb žen a mužů.
Revidovat systém pomoci dětským obětem obchodování
s lidmi a prosazovat jeho případnou úpravu (posílení
koordinovaného postupu a spolupráce klíčových subjektů –
Policie ČR a OSPOD) v závislosti na výsledcích revize.

Cíl úkolu

Zajistit funkční mechanismus identifikace a pomoci obětem
obchodování s lidmi.

Odůvodnění vypracování úkolu

Spolupráce v boji proti obchodování s lidmi na národní
úrovni.

Indikátory plnění úkolu

Aktualizace Programu
obchodování s lidmi MV.

podpory

a

ochrany

obětí

Revidovaný systém pomoci dětským obětem obchodování
s lidmi.
Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (OPK, P ČR)

Spolupracující subjekty

MPSV, Úřad vlády (Výbor pro institucionální zabezpečení
rovnosti žen a mužů, Výbor pro práva dítěte)

Adresát (cílová skupina)

Orgány státní správy, potenciální oběti trestného činu
obchodování s lidmi.

Harmonogram
Termín zahájení

2021

Termín dokončení

2022

Další informace
Poznámky

Revize bude provedena ve spolupráci s Mezirezortní
koordinační skupinou pro oblast boje proti obchodování
s lidmi.
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PŘÍLOHA Č. 1

VYHODNOCENÍ NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ
S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ LET 2016–2019
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Hodnocený úkol
Číslo úkolu

Úkol č. 1

Název úkolu

Analýza nedostatků pracovně právních a trestně
právních předpisů ve vztahu k jejich vlivu na vznik
a postih vykořisťujících pracovních podmínek

Gesce

MPSV, MV

Spolugesce

MS

Indikátory plnění

Vytvoření pracovní skupiny ve složení MV,
MPSV, MS.
Zpracování analýzy nedostatků pracovně právních
předpisů ve vztahu k jejich vlivu na vytváření a postih
vykořisťujících
pracovních
podmínek.
Podpora případných legislativních změn.

Termín plnění

2016-2018
Vyhodnocení úkolu

Popis plnění úkolu

V roce 2018 byla vytvořena pracovní skupina složená
ze zástupců MPSV, MV, NCOZ a MS a na základě
spolupráce těchto subjektů byla provedena analýza,
jež si kladla za cíl popsat nejvýraznější problémy, se
kterými se zaměstnanci setkávají a které vedou
k vytváření vykořisťujících pracovních podmínek
a zároveň poskytnout možná řešení takových situací.
První část analýzy je zaměřena na informace
o novelách, které mohou mít určitý dopad na situace a
prostředí blízká obchodování s lidmi. Druhá část se
věnuje
nejčastějším
v praxi
identifikovaným
problémům, které vyplývají z porušování nebo
obcházení pracovně právních předpisů, tedy
k vytváření vykořisťujících pracovních podmínek,
jejichž kombinace může vést k obchodování s lidmi.
Třetí část se zabývá úvahami de lege ferenda. Čtvrtá
část popisuje opatření nelegislativní povahy. Přílohou
analýzy je aplikační praxe § 342 zákona č. 40/2009
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
za období let 2013–2018.
Analýza byla zpracovávána zejména z důvodu úvah
nad zvýšením trestní sazby u trestného činu § 342
trestního zákoníku neoprávněné zaměstnávání
cizinců. Od tohoto však bylo nakonec upuštěno
s odůvodněním, že primárně je potřeba nalézt
nástroje, které povedou k vymýcení předpokladů pro
páchání předmětné trestné činnosti, přičemž takové
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nástroje má poskytnout jiné právní odvětví, nežli právo
trestní.
Jako takové nástroje byly identifikovány: rozšíření
ručení za pokuty za nelegální práci, sjednocení definic
cizince dle zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu
cizinců, povinnost registrovat veškeré pracovněprávní
vztahy bez výjimek, zvýšení sankce porušení
oznamovací povinnosti vůči České správě sociálního
zabezpečení, evidence pracovní doby i u dohod o
pracích
konaných
mimo
pracovní
poměr,
spoluzodpovědnost
uživatele
za
nelegální
zaměstnávání a zastřené zprostředkování a další
úvahy.
S těmito úvahami bude dále pracováno v rámci
Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti
obchodování s lidmi a bude prosazována jejich
aplikace.
Naplnění indikátorů
Eventuální
změny
původního zadání

Indikátory byly naplněny.
od

-

Celkové
zhodnocení
v
návaznosti na splnění cíle Splněno.
úkolu
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Hodnocený úkol
Číslo úkolu

Úkol č. 2

Název úkolu

Vydání aktualizovaného doporučeného postupu MV
a výkladu
pojmů
souvisejících
s pracovním
vykořisťováním

Gesce

MV

Indikátory plnění

Zpracování doporučeného postupu v případech
obchodování s lidmi za účelem pracovního
vykořisťování.
Zveřejnění dokumentu na webu MV a intranetu P ČR.

Termín plnění

2016–2007
Vyhodnocení úkolu

Popis plnění úkolu

MV vydalo ve spolupráci s národní korespondentkou
pro boj proti obchodování s lidmi, zneužívání žen
a dětí, nelegální migraci a zaměstnávání a pro
ochranu práv obětí trestných činů Nejvyššího státního
zastupitelství
a
Národní
centrálou
proti
organizovanému zločinu P ČR společné stanovisko
k výkladu
pojmů
souvisejících
s pracovním
vykořisťováním. Toto stanovisko je dostupné na
internetových
stránkách
Ministerstva
vnitra
(www.mvcr.cz/osl) v záložce dokumenty.

Naplnění indikátorů

Indikátory byly naplněny.

Eventuální
změny
původního zadání

od

-

Celkové
zhodnocení
v
návaznosti na splnění cíle Splněno.
úkolu
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Hodnocený úkol
Číslo úkolu

Úkol č. 3

Název úkolu

Aktualizovat manuál Obchodování s dětmi
doporučení pro postup orgánů veřejné správy

Gesce

MPSV

Spolugesce

MV, MŠMT

-

MPSV ve spolupráci s MŠMT a MV zanalyzuje situaci
v oblasti obchodování s dětmi.

Indikátory plnění

Revize a aktualizace materiálu Obchodování s dětmi
- doporučení pro postup orgánů veřejné správy.

Termín plnění

2016–2018
Vyhodnocení úkolu
Nedošlo pouze k aktualizaci manuálu, který se
zabýval postupy orgánů veřejné správy při kontaktu
s nezletilým cizincem bez doprovodu, který se
na území ČR dopustil činu jinak trestného, provinění
nebo přestupku, nebo na něm byl spáchán trestný
čin, ale byl vytvořen materiál Obchodování s dětmi Doporučené postupy při řešení případů obchodování
s dětmi pro orgány státní správy. Materiál popisuje
procesy při práci s dětmi, které jsou potenciálními
či prokázanými oběťmi trestného činu obchodování
s lidmi ve smyslu § 168 odst. 1 zákona č. 40/2009
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Popis plnění úkolu

Naplnění indikátorů
Eventuální
změny
původního zadání

Indikátory byly naplněny.
od

-

Celkové
zhodnocení
v
návaznosti na splnění cíle Splněno.
úkolu

31

Hodnocený úkol
Číslo úkolu

Úkol č. 4

Název úkolu

Vytvoření metodiky k repatriacím osob mladších 18 let

Gesce

MPSV

Spolugesce

MV, MŠMT

Indikátory plnění

Termín plnění

Analýza právního nastavení repatriací a platnosti
soudního rozhodnutí v rámci EU.
Mezirezortní metodika k repatriacím osob mladších 18
let.
2016–2019
Vyhodnocení úkolu

Popis plnění úkolu

Repatriace osob mladších 18 let jsou součástí
materiál Obchodování s dětmi - Doporučené postupy
při řešení případů obchodování s dětmi pro orgány
státní správy, stejně jako jiných dokumentů, například
Metodického doporučení MPSV č. 1/2016 k postupu
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při
poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým
cizincům bez doprovodu. Proto bylo upuštěno
od tvorby samostatné metodiky.

Naplnění indikátorů

Indikátory naplněny částečně.

Eventuální
změny
původního zadání

od Nebyla vytvořena nová metodika. Repatriace osob
mladších 18 let jsou součástí jiných materiálů.

Celkové
zhodnocení
v
návaznosti na splnění cíle Splněno jinak.
úkolu
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Hodnocený úkol
Číslo úkolu

Úkol č. 5

Název úkolu

Posílení regionální spolupráce OSPOD a P ČR

Gesce

MV

Spolugesce

MPSV, MŠMT

Indikátory plnění

Uspořádání regionálních kulatých stolů.

Termín plnění

2017–2019
Vyhodnocení úkolu

Popis plnění úkolu

Naplnění indikátorů
Eventuální
změny
původního zadání

Vzhledem k tomu, že z podkladů pro Zprávu o stavu
obchodování s lidmi v ČR nebyly patrné žádné
problémy, co se týče nastavení spolupráce orgánu
sociálně-právní ochrany dětí a P ČR, nebyly
uspořádány kulaté stoly v regionech. Pouze
v Moravskoslezském, Plzeňském a Ústeckém kraji se
školení účastnili zástupci policie a pracovníci orgánu
sociálně-právní ochrany dětí.
Nicméně, i přesto, že není reportována potřeba
lepšího nastavení spolupráce, bude toto i nadále
v rámci Mezirezortní koordinační skupiny sledováno.
V případě potřeby, zejména s ohledem na výsledky
revize systému pomoci dětským obětem obchodování
s lidmi (součást úkolu 1.3. Národní strategie
na období 2020–2023), budou regionální kulaté stoly
uspořádány.
Indikátory nebyly naplněny.
od Nebyla indikována potřeba uspořádat kulaté stoly,
spolupráce těchto subjektů funguje.

Celkové
zhodnocení
v
návaznosti na splnění cíle Nesplněno.
úkolu
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Hodnocený úkol
Číslo úkolu

Úkol č. 6

Název úkolu

Audit vzdělávání příslušníků
obchodování s lidmi

Gesce

MV

P

ČR

v problematice

Vytvoření přehledu absolvovaných kurzů a jejich náplně.
Návrh zlepšení formy či obsahu daných kurzů.

Indikátory plnění

Implementace návrhů do systému policejního vzdělávání.
Termín plnění

2016–2018
Vyhodnocení úkolu
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy provedl
analýzu existujících vzdělávacích programů, jejich podoby
a náplně k problematice obchodování s lidmi. Do analýzy
byla zahrnuta jak základní odborná příprava, tak také
navazující kvalifikační kurzy. V rámci analýzy byly
navrženy změny směřující k posílení kompetencí
příslušníků P ČR při identifikaci obětí obchodování s lidmi
a v jednání se zvláště zranitelnými oběťmi.
Na základě provedené analýzy lze sumarizovat, že
v kurzech základní odborné přípravy je problematika
obchodování s lidmi zařazena průřezově v teoretické
úrovni v širších souvislostech, bez možnosti navýšení
časové dotace.
Nicméně prostor pro změnu je
u kvalifikačních kurzů, které navazují na základní
odbornou přípravu.

Popis plnění úkolu

V součinnosti s gestory problematiky obchodování s lidmi
budou změny zapracovány do kvalifikačních kurzů pro
policisty ÚO SPP zařazené ve 4., 5. a 6. tarifní třídě, kteří
vykonávají jednotlivé úkony trestního řízení. Taktéž bude
zpracován nový vzdělávací program, věnující se práci
s dětskými oběťmi. Ve spolupráci s Ředitelstvím služby
cizinecké policie bude do kurzu pro službu cizinecké policie
zařazena problematika rozpoznání a zacházení se zvlášť
zranitelnou obětí.
Indikátory naplněny částečně – chybí implementace
návrhů do systému policejního vzdělávání.

Naplnění indikátorů
Eventuální
změny
původního zadání

od

-

Celkové
zhodnocení
v
návaznosti na splnění cíle Splněno částečně.
úkolu
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Hodnocený úkol
Číslo úkolu

Úkol č. 7

Název úkolu

Aktualizace manuálu pro P ČR k obchodování s lidmi

Gesce

MV
Aktualizovaná příručka

Indikátory plnění

Distribuce mezi policisty

Termín plnění

2016–2017
Vyhodnocení úkolu

Popis plnění úkolu

Aktualizovaná
příručka
pro pomoc obětem
obchodování s lidmi je dostupná na internetových
stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz/osl)
v záložce dokumenty. Zároveň došlo k jejímu
zveřejnění na intranetu policie a je distribuována
i v tištěné formě.

Naplnění indikátorů

Indikátory byly naplněny.

Eventuální
změny
původního zadání

od

Celkové
zhodnocení
v
návaznosti na splnění cíle Splněno.
úkolu
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Hodnocený úkol
Číslo úkolu

Úkol č. 8

Název úkolu

Zajištění průběžného vzdělávání specialistů v rámci
P ČR k Programu podpory a ochrany obětí
obchodování s lidmi

Gesce

MV

Indikátory plnění

Zařazení přednášky na
vzdělávání ÚSKPV P ČR.

instrukčně

metodické

Zařazení přednášky na workshopy pořádané ÚOOZ.
Termín plnění

2016–2019
Vyhodnocení úkolu
Informace k Programu podpory a ochrany obětí
obchodování s lidmi byla zařazena na setkání
specialistů na obchodování s lidmi za účasti policistů
NCOZ, expozitur NCOZ, specialistů krajských
policejních ředitelství, zástupců odborů cizinecké
policie a styčných důstojníků pro menšiny a též
na instrukčně metodické zaměstnání, kterého se
zúčastnili všichni výše zmínění specialisté.

Popis plnění úkolu

Pro policisty byla vytvořena též karta se základními
informacemi o Programu podpory a ochrany obětí
obchodování s lidmi, která byla při školení
distribuována a je umístěna i na intranetu policie.
Indikátory byly naplněny.

Naplnění indikátorů
Eventuální
změny
původního zadání

od

Celkové
zhodnocení
v
návaznosti na splnění cíle Splněno.
úkolu
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Hodnocený úkol
Číslo úkolu

Úkol č. 9

Název úkolu

Zajistit informovanost pracovníků Center na podporu
integrace
cizinců
ohledně
rizik
spojených
s problematikou obchodování s lidmi

Gesce

MV

Školení pro pracovníky Center na podporu integrace
cizinců

Indikátory plnění

- vypracování informačních materiálů pro distribuci
v rámci Center na podporu integrace cizinců.

Termín plnění

2016–2018
Vyhodnocení úkolu

Popis plnění úkolu

Do center na podporu cizinců byla distribuována
aktualizovaná
příručka
pro pomoc
obětem
obchodování s lidmi.

Naplnění indikátorů

Indikátory byly naplněny.

Eventuální
změny
původního zadání

od

-

Celkové
zhodnocení
v
návaznosti na splnění cíle Splněno.
úkolu
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Hodnocený úkol
Číslo úkolu

Úkol č. 10

Název úkolu

Zefektivnění Programu v reakci na měnící se potřeby
klientely a trendy v oblasti obchodování s lidmi

Gesce

MV

Indikátory plnění

1. Podporované preventivní aktivity v oblasti
obchodování s lidmi v souladu s vývojovými trendy
v oblasti původu obětí obchodování s lidmi a forem
vykořisťování.
2. Zefektivnění nastavení Programu v reakci
na měnící se potřeby klientely a trendy v oblasti
obchodování s lidmi.

Termín plnění

2016–2019
Vyhodnocení úkolu
V roce 2018 byla uzavřena Dohoda o mimořádných
postupech pro zajištění krátkodobého ubytování,
stravy
a
dopravy
obchodovaným
osobám
a ohroženým
klientům
a
pracovníkům
specializovaných organizací, čímž došlo k aktualizaci
dříve platného krizového plánu, který vznikl v roce
2008 a aktualizovaný byl naposledy v roce 2009.
V rámci Programu podpory a ochrany obětí
obchodování s lidmi byly podporovány preventivní
kampaně uskutečňované neziskovou organizací. Byly
uskutečňovány workshopy na školách, vytvořen
prevenční a vzdělávací videospot v české a anglické
verzi zvyšující povědomí mladých lidí o podobách
obchodu s lidmi a krátký komiks ilustrující rizika při
práci v zahraničí na příkladu práce v domácnosti
na pozici au-pair, prováděny terénní výjezdy,
umísťovány plakáty s SOS linkou na strategických
místech (v blízkosti autobusových a vlakových
nádraží, v podchodech spojující nádraží a obchodní
centra apod.).

Popis plnění úkolu

Naplnění indikátorů
Eventuální
změny
původního zadání

Indikátory byly naplněny.
od

-

Celkové
zhodnocení
v
návaznosti na splnění cíle Splněno.
úkolu
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Hodnocený úkol
Číslo úkolu

Úkol č. 11

Název úkolu

Zpracování doporučených postupů a výkladu pojmů
reagujících na aktuální judikaturu a trendy v oblasti
obchodování s lidmi

Gesce

MV
Publikace stanovisek k
vykořisťování na webu MV.

tzv.

novým

formám

Indikátory plnění

Zprostředkování informací o aktuálních trendech
v této oblasti a jejich zařazení do školících aktivit,
zejména vůči P ČR.

Termín plnění

2016–2017
Vyhodnocení úkolu

Popis plnění úkolu

Na webu MV byla zveřejněna stanoviska k výkladu
pojmů souvisejících s pracovním vykořisťováním
a k otázce aplikace skutkové podstaty trestného činu
obchodování s lidmi v případech uzavírání nucených
a podvodných sňatků, se kterými byli policisté
seznamováni
na
instrukčně
metodických
zaměstnáních.

Naplnění indikátorů

Indikátory byly naplněny.

Eventuální
změny
původního zadání

od

-

Celkové
zhodnocení
v
návaznosti na splnění cíle Splněno.
úkolu
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Hodnocený úkol
Číslo úkolu

Úkol č. 12

Název úkolu

Vytvoření
knihovny
preventivních
k problematice obchodování s lidmi

Gesce

MV

videospotů

Oslovení relevantních aktérů se žádostí o poskytnutí
videospotů a zajištění práv pro jejich další šíření.
Vytvoření a zveřejnění seznamu videospotů.
Indikátory plnění

Propagace existence knihovny vůči veřejnosti
a na školách, průběžné doplňování videospotů
a uspořádání promítání v sociálně vyloučených
lokalitách.

Termín plnění

2016–2018
Vyhodnocení úkolu

Popis plnění úkolu

Se souhlasem nestátních neziskových organizací
zabývajících se problematikou obchodování s lidmi
byly jimi vytvořené videospoty formou odkazu
na youtube kanál organizace umístěny na stránku
prevencekriminality.cz (záložka dobrá praxe). Stejně
byl umístěn i videospot vytvořený k celoevropské
kampani informující o tom, že oběti obchodování mají
svá práva všude v Evropě. Knihovna videospotů bude
postupně doplňována. Vzhledem k tomu, že se jedná
o preventivní videa, která mají šířit osvětu
o obchodování s lidmi, budou využívána při
přednáškách na školách, případně i v rámci školení
k problematice.

Naplnění indikátorů

Indikátory byly naplněny částečně. Nedošlo
k uspořádání promítání v sociálně vyloučených
lokalitách.

Eventuální
změny
původního zadání

od

-

Celkové
zhodnocení
v
návaznosti na splnění cíle Splněno částečně.
úkolu
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Hodnocený úkol
Číslo úkolu

Úkol č. 13

Název úkolu

Navázání spolupráce s aktéry působícími v sociálně
vyloučených lokalitách

Gesce

MV

Spolugesce

Úřad vlády, MPSV
Oslovení relevantních aktérů v sociálně vyloučených
lokalitách.

Indikátory plnění

Vytvoření školícího modulu.
Realizace
školení
na regionální úrovni.

Termín plnění

a

preventivních

aktivit

2016–2018
Vyhodnocení úkolu

Popis plnění úkolu

V roce 2018 Ministerstvo vnitra ve spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování, MPSV,
s Krajskými úřady krajů Ústeckého, Plzeňského
a Moravskoslezského, P ČR, nevládní neziskovou
organizací La Strada a mezivládní organizací IOM
uskutečnilo 3 semináře k problematice obchodování
s lidmi. Semináře, jež byly určené zejména terénním
sociálním
pracovníkům,
pracovníkům
kraje
zapojených do prevence kriminality a specialistům
z řad P ČR, si kladly za cíl: upozornit na obchodování
s lidmi, informovat o jeho nejčastějších formách,
poukázat na rizikové situace, které obchodování
s lidmi předcházejí, přiblížit možnosti identifikace
obětí obchodování s lidmi a představit základní
nástroje institucionalizované pomoci obětem
obchodování s lidmi, zejména Program podpory
a ochrany obětí obchodování s lidmi MV ČR.

Naplnění indikátorů

Indikátory byly naplněny.

Eventuální
změny
původního zadání

od

-

Celkové
zhodnocení
v
návaznosti na splnění cíle Splněno.
úkolu
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PŘÍLOHA Č. 2
TABULKOVÁ ČÁST

42

POČET IDENTIFIKOVANÝCH PŘÍPADŮ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI DLE §168 TZ
V ČR V LETECH 2016–2019 (zdroj: ESSK P ČR)
Rok

2016

2017

2018

2019

Celkem

Zjištěno

22

16

13

20

71

Objasněno

15

11

9

12

47

Dodatečně
objasněno

2

5

4

1

12

Stíhané osoby

23

24

15

26

88

POČET VYŠETŘOVANÝCH A STÍHANÝCH OSOB DLE POHLAVÍ V OBDOBÍ LET
2016–2019 (zdroj: ESSK P ČR)

2016

2017

2018

2019

Muži

17

21

11

13

Ženy

6

3

4

13

POČTY PRAVOMOCNĚ ODSOUZENÝCH OSOB ZA TRESTNÝ ČIN OBCHODOVÁNÍ S
LIDMI (zdroj: MS)

2016

2017

2018

2019

Odsouzeno osob

8

9

16

9

K nepodmíněnému
trestu

6

6

13

8

K podmíněnému
trestu

2

3

3

1
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STATISTKY PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI
MV ZA OBDOBÍ 2016–2019 - POČET
PRAVDĚPODOBNÝCH OBĚTÍ (zdroj: MV)

A ZEMĚ

PŮVODU

ZAŘAZENÝCH

Rok
Země
původu

2016

2017

2018

2019

Celkem

Česká
republika

2

9

6

8

25

Slovenská
republika

2

1

1

4

Ukrajina

2

5

Bulharsko

1

Rumunsko

7

7
1
1

8

Moldavsko

5

5

Nigérie

1

1

Vietnam

1

1

Filipíny

2

9

Sierra
Leone
Celkem

6

1
14

24

17

44

17
1

15

70

STATISTKY PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI
MV ZA OBDOBÍ 2016–2019 - POČET ZAŘAZENÝCH PRAVDĚPODOBNÝCH OBĚTÍ
DLE FOREM OBCHODOVÁNÍ (zdroj: MV)

Rok
Forma
vykořisťování

2016

2017

2018

2019

Celkem

Sexuální
vykořisťování

5

7

2

2

16

Pracovní
vykořisťování

9

17

5

3

34

1

1

10

9

19

17

15

70

Jiné formy
vykořisťování
Zařazeno
s podezřením jak
na sexuální, tak
pracovní
vykořisťování a
jiné formy
vykořisťování
Celkem

14

24

STATISTKY PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI
MV ZA OBDOBÍ 2016–2019 - POČET ZAŘAZENÝCH PRAVDĚPODOBNÝCH OBĚTÍ
DLE POHLAVÍ (zdroj: MV)

2016

2017

2018

2019

Muži

8

12

4

11

Ženy

6

12

13

4
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POČTY NAVRÁCENÝCH OSOB V RÁMCI DOBROVOLNÝCH NÁVRATŮ (zdroj: MV)

Rok
Země
původu

2016

Česká
republika

1 (z VB)

Ukrajina

1

2017

2018

2019

Celkem

1 (z Itálie)

2 (z VB a
Litvy)

4
1

Rumunsko

1

Moldavsko

1

5

5

Filipíny

1

1

Sierra
Leone

1

1

Celkem

2

5

4
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2

13

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
EMPACT

Evropská multidisciplinární platforma pro boj proti hrozbám
vyplývajícím z trestné činnosti (European Multidisciplinary
Platform against Criminal Threats)

ESSK

Evidenčně statistický systém kriminality

EU

Evropská unie

GRETA

Expertní skupina pro potírání obchodu s lidmi (Group of Experts
on Action against Trafficking in Human Beings)

IOM

Mezinárodní organizace pro migraci (International Organization
for Migration)

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MS

Ministerstvo spravedlnosti

MŠMT

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

MZV

Ministerstvo zahraničních věcí

Národní strategie
na období 2020–2023

Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České
republice na období let 2020-2023

NCOZ

Národní centrála proti organizovanému zločinu

NNO

Nestátní nezisková organizace

OBSE

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

OSN

Organizace spojených národů

OSPOD

orgán sociálně-právní ochrany dětí

P ČR

Policie České republiky

Program

Program podpory
Ministerstva vnitra

ÚOOZ

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu

ÚO SPP

Územní odbor služby pořádkové policie

ÚSKPV

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování

a
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ochrany

obětí

obchodování

s lidmi

PRÁVNÍ PŘEDPISY
Trestní zákoník
zákon o SPOD
zákon o obětech
trestných činů

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění
pozdějších předpisů
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