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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 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. 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.
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
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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.
Nyní probíhá čtvrté vyhodnocení, a to za rok 2019. Další a závěrečné vyhodnocení proběhne
na začátku roku 2021 a bude použito jako podklad pro tvorbu nové Strategie prevence
kriminality na další období.
Vyhodnocení úkolů Akčního plánu je provedeno ve zkrácených tabulkách, které u každého
úkolu, který byl v daném roce (nyní v roce 2019) dle stanoveného harmonogramu relevantní,
obsahuje sdělení o stavu plnění. Podrobné plnění těchto úkolů, které obsahuje popis stavu
plnění úkolu, realizovaných aktivit, naplňování stanovených cílů a indikátorů, dopady na
cílovou skupinu, je uvedeno v příloze 1.
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 je pak uvedeno také
v kapitole 4. Shrnutí.
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2. Vývoj kriminality v roce 20191
Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu PČR v roce 2019
stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2019 k závažnému narušení
veřejného pořádku. Z pohledu vývoje kriminality pro rok 2019 je charakteristický mírný nárůst
registrovaných trestných činů. Jedná se o první nárůst od roku 2013.
V roce 2019 bylo registrováno celkem 199 221 trestných činů, což je o 6 816, tj. o 3,5 % více,
než v roce 2018. Z toho bylo objasněno 93 202, což je o 407, tj. o 0,4 % více. Objasněnost
trestné činnosti mírně klesla na 46,8 % (-1,4 %). Počet dodatečně objasněných trestných činů
klesl na 12 792 (-123, -1 %). Počet stíhaných osob se zvýšil na 86 209 (+1 219, +1,4 %). Škody
způsobené trestnou činností se zvýšily o cca 6,23 mld. Kč na částku cca 24,26 mld. Kč (nárůst
je dán především nárůstem škod v hospodářské kriminalitě o 6,7 mld. Kč). V roce 2019 dosáhla
výše zajištěného majetku z trestné činnosti (podle trestního řádu) v rámci PČR cca 5,3 mld. Kč.
Registrováno Policií ČR:
Celková kriminalita – registrované skutky

199 221

(+6 816, +3,5 %)

Počet objasněných skutků

93 202

(+407, +0,4 %)

Objasněnost

46,8 %

(-1,4 %)

Počet dodatečně objasněných skutků

12 792

(-123, -1 %)

105 994

(+284, +0,3 %)

86 209

(+1 219, +1,4 %)

24,26 mld. Kč

(+6,23 mld. Kč, +16,9 %)

Počet objasněných skutků celkem
Počet stíhaných osob
Výše zjištěných škod

Nárůst registrovaných trestných činů byl v roce 2019 zaznamenán u všech druhů kriminality
s výjimkou hospodářských trestných činů (24 589, -248, -1 %). Nejvýraznější poměrný, ale
malý kvantitativní nárůst zaznamenaly vojenské a protiústavní činy (48, +35, +269,2 %), další
nejvyšší poměrný nárůst je patrný u vražd (143, +27, +23,3 %). Vysoké poměrné i kvantitativní
nárůsty byly evidovány u ostatní kriminality (20 125, +2 044, +11,3 %) a zbývající kriminality
(28 682, +2 708, + 10,4 %).

1

Následující data vycházejí ze Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České
republice v roce 2019 (ve srovnání s rokem 2018)“, kterou každoročně připravuje Ministerstvo vnitra a schvaluje
vláda ČR (v tomto materiálu jsou k dispozici také podrobnější informace, než jsou uvedené v tomto souhrnu
vytvořeném pro účely Strategie a Akčního plánu).
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Rozložení kriminality je vidět na následujícím grafu. Nejvíce je zastoupena majetková
kriminalita, která se na celkové podílí 51,3 % (102 136 registrovaných skutků), za ní následuje
zbývající kriminalita se 14,4 % (28 682 skutků), ostatní kriminalita s 13,7 % (27 354 skutků),
hospodářská kriminalita s 12,3 % (24 589 skutků), násilná kriminalita s 6,8 % (13 606 skutků)
a mravnostní kriminalita s 1,4 % (2 733 skutků).
Zbývající
kriminalita

Hospodářské činy

12,3%

14,4%
Ostatní kriminální činy

13,7%
Násilné činy 6,8%

Mravnostní činy 1,4%

Majetkové činy 51,3%

Vojenské a protiústavní
činy 0,0%

V roce 2019, podobně jako v předchozích letech, mělo nejvyšší podíl na celkové kriminalitě
hlavní město Praha s 25 % (+0,3 %) celorepublikového nápadu, následuje Moravskoslezský
kraj s 12 % (-0,2 %) a Středočeský kraj s 10,3 % (+0,3 %). Významným podílem se na kriminalitě
rovněž podílely Jihomoravský kraj s 9,9 % (-0,3 %), Ústecký kraj s 8,6 % (0%) a Plzeňský kraj
s 5,2 % (0 %). Ostatní kraje se podílely méně než 5 %. Nejnižší podíl na celkové kriminalitě
měly kraj Vysočina s 2,8 % (0 %), dále Pardubický kraj s 2,8 % (-0,1 %) a Karlovarský kraj s 2,9 %
(+0,3 %).
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Nárůst kriminality byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou Zlínského kraje (6 185, -14,
-0,2 %) a Libereckého kraje (8 572, -493, -5,4 %). Největší kvantitativní nárůst byl registrován
v hlavním městě Praze (49 863, +2 262, + 4,8 %), Středočeském kraji (20 428, +1 218, +6,3 %)
a Karlovarském kraji (5 735, +701, +13,9 %), nejmenší nárůst byl zaznamenán v krajích
Pardubickém (5 636, +78, +1,4 %), Jihomoravském (19 757, +195, +1,0 %) a kraji Vysočina
(5 538, +226, +4,3 %).
Počet stíhaných nebo vyšetřovaných osob za rok 2019 vzrostl na 86 209 (+1 219, +1,4 %)
osob. Z tohoto počtu tvořili muži ve věku 18 a více let 82,2 % a ženy 17,2 %. Počet pachatelů
z řad nezletilých (1-14 let) se oproti roku 2018 zvýšil na 1 879 (+152, +8,8 %), mladistvých (1517 let) bylo stíháno nebo vyšetřováno 2 408 (-15, -0,6 %). Podíl mladistvých na celkovém počtu
stíhaných nebo vyšetřovaných osob činil 2,79 %, nezletilých 2,18 %.
V roce 2019 bylo zahájeno trestní stíhání celkem 479 (+109, +29,4 %) právnických osob, z nichž
je celkem 95 % stíháno pro hospodářskou trestnou činnost.
Opakovaně trestané osoby spáchaly 42 851 (+1 755, +4,3 %) trestných činů, tedy 46 %
objasněných trestných činů. Stíháno bylo 33 597 (+1 382, +4,3 %) opakovaně trestaných osob,
jejich podíl na celkovém počtu stíhaných osob je 39 %.
Vývoj počtu pachatelů-opakovaně trestnaných osob
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Cizinci spáchali 8 197 (+265) trestných činů, tedy 8,7 % (+0,3 %) objasněných trestných činů.
Z celkového počtu 86 209 trestně stíhaných osob se jednalo o 8 122 (+305) cizinců, což
představuje 9,4 % (+0,2 %) z počtu stíhaných osob.
Kriminalita mládeže v roce 2019 zaznamenala oproti roku 2018 poměrně znatelný nárůst
(3 361 skutků, +195, +6,1 %), a to především u dětí mladších 15 let. V roce 2019 spáchali
nezletilí (1-14 let) 1 340 skutků (+218, +19,4 %) a mladiství (15-17 let) 2 163 skutků (+25, +1,1
%).2 Nejvíce byla zastoupena ostatní kriminalita (848, 0), konkrétně sprejerství (247, +53,
+27,3 %), výtržnictví (189, +11, +6,2 %), maření výkonu úředního rozhodnutí (187, +8, +4,5 %)
a významně též nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů pro jiného (149,
-47, -24 %), dále násilná kriminalita (655, +33, +5,3 %), konkrétně úmyslné ublížení na zdraví
(228, -9, -3,8 %), loupež (211, +38, +22 %) a vydírání (83, +6, +7,8 %). Z majetkové trestné
činnosti jsou nejvíce zastoupeny krádeže v jiných objektech (204, +9, +4,6 %), poškozování cizí

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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věci (130, +17, +15 %), krádeže vloupáním do ostatních objektů (112, -20, -15,2 %)
a v neposlední řadě též krádeže dvoustopých motorových vozidel (107, +11, +11,5 %).
Majetková trestná činnost má v celkové kriminalitě na území ČR největší zastoupení (102 136
skutků, 51,3 % z celkové kriminality, nárůst o 3 466, +3,5 %), objasněnost 26,5 %. Krádeže
vloupáním tvoří z počtu nápadu majetkové trestné činnosti více než jednu pětinu (21,7 %),
jejich počet se zvýšil na 22 161 skutků (+1 010, +4,8 %), objasněnost 23,3 %. Pokles je
zaznamenán pouze u skutků krádeže vloupáním do bytů, kterých bylo registrováno 2 144
skutků (-27, -1,2 %). Nárůst je registrován zejména u vloupání do chat soukromých osob (1 633
skutků, +328, +25,1 %) a do rodinných domků (2 748, +195, +7,6 %). U registrovaných krádeží
prostých došlo také k nárůstu na 59 850 (+412, +0,7 %), objasněnost 28,8 %. Nejvíce se na
nárůstu podílí kapesní krádeže (10 003, +1 233, +14,1 %).
Násilná trestná činnost činí z celkové kriminality 6,8 %. V roce 2019 bylo registrováno 13 606
skutků (nárůst o 53, +0,4 %), objasněnost 68,8 %. K nárůstu došlo u vražd na 143 skutků (+27,
+23,3 %). Z toho bylo objasněno 128 (+24, +23,1 %) vražd, jejich objasněnost činí 89,5 %.
Celkem, včetně dodatečně objasněných, bylo objasněno 134 (+26, +24,1 %) vražd. Převládají
vraždy motivované osobními vztahy (74 skutků), pachatelé bývají často pod vlivem alkoholu.
Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení počtu vražd na objednávku (4, v roce 2018 – 0) a také vražd
s loupežným motivem (12, v roce 2018 – 6). U násilné trestné činnosti na úseku loupeží došlo
také k nárůstu skutků na 1 427 (+51, +3,7 %) loupeží. Z toho bylo objasněno 955 (+82, +9,4 %).
Počet loupeží spáchaných na finančních ústavech a jejich pobočkách činil 12 (-18, -60 %)
skutků.
V roce 2019 bylo spácháno 2 733 (+78, +2,9 %) mravnostních trestných činů, z toho bylo
objasněno 1 853 (+87, +4,9 %), celkem včetně dodatečně objasněných bylo objasněno 2 221
(+176, +8,6 %) trestných činů. Objasněnost se zvýšila na 67,8 % (+1,3 %). Nejčastějšími
trestnými činy byly ostatní mravnostní trestné činy (728, +79, +12,2 %), znásilnění 683 (+32,
+4,9 %) a pohlavní zneužívání ostatní (672, -42, +6,7 %). K markantnímu nárůstu došlo také
u sexuálního nátlaku (105, +42, +66,7 %). K nárůstu přispívá aktivní využívání moderních
informačních technologií.
V roce 2019 bylo v oblasti hospodářské kriminality registrováno 24 589 (-248, -1 %) skutků,
z toho objasněno bylo 11 898 (-1 400, -10,5 %) skutků, což představuje snížení nápadu i počtu
objasněných skutků. Objasněnost oproti roku 2018 klesla na 48,4 % (-5,1 %). Celkem, včetně
dodatečně objasněných, bylo objasněno 14 418 (-1 431, -9 %) skutků. Celková způsobená
škoda v oblasti hospodářské trestné činnosti činí 17,3 mld. Kč (+6,7 mld. Kč). Největší podíl
připadá na trestné činy podvod se škodou 6,2 mld. Kč a podílem 35,78 % na celé hospodářské
trestné činnosti, dále zkrácení daně se škodou 4,8 mld. Kč a podílem 27,5 % na celé
hospodářské trestné činnosti a též zpronevěra, kde výše škody činila 1,5 mld. Kč s podílem 8,8
% na celé hospodářské trestné činnosti. Dominantní postavení mají, vyjma trestných činů
neoprávněného držení platebního prostředku (7 440, +1 188, +19 %), trestné činy úvěrový
podvod s počtem 3 404 (-137, -3,9 %) skutků, podvod – na právnických osobách (2 623, -749,
-22,2 %) a zpronevěra na právnických osobách s počtem 1 417 (-177, -11,1 %) skutků.
S pácháním hospodářské kriminality je často spojena další trestná činnost, zejména násilná.
V oblasti kybernetické kriminality je v posledních letech zaznamenáván silný dynamický vývoj.
V roce 2019 bylo možné opět zaznamenat nárůst kybernetické trestné činnosti oproti roku
2018, a to z 6 815 skutků v roce 2018 na 8 417 (+1 602) skutků v roce 2019. V této statistice
jsou zahrnuty skutky oznámené napříč všemi úrovněmi Policie ČR. Je však odhadováno, že tyto
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počty skutků se mohou od skutečných počtů spáchaných skutků výrazně lišit, neboť
kybernetická kriminalita se vyznačuje značnou latencí.
Kybernetická kriminalita v letech 2011-2019
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Nejčastější způsoby páchání kybernetické trestné činnosti jsou:
 hrozby směřující na uživatele sociálních sítí – např. kyberšikana, kybergrooming, sexting,
kyberstalking, hatecrime, hacking, schvalování teroristických útoku, podpora propagace
hnutí směřujících k potlačování práv a svobod člověka,
 dětská pornografie,
 výroba a šíření pornografie, v níž se projevuje neúcta k člověku nebo která popisuje,
zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem,
 ransomware, malware, DDoS útoky, neoprávněné průniky do počítačového systému
s cílem zcizit citlivá data,
 využití prostředí darknetu jako prostředku k páchání trestné činnosti,
 legalizace výnosů z trestné činnosti prostřednictvím virtuálních měn,
 hrozby spojené s elektronickou komunikací – spam, scam 419, phishing, spear phishing,
pharming, tzv. CEO/BEC (command executive order, business email compromise) útoky,
 podvodné e-shopy, podvody na inzertních serverech,
 šíření obsahu v rozporu s autorským právem (hudba, filmy, software),
 napadení systému IOT (Internet of Things – internet věcí).
V oblasti primární drogové kriminality byl v roce 2019 (oproti stabilnímu vývoji v předchozích
5 letech) evidován pokles na 4 875 registrovaných skutků (-630, -11,4 %), na celkové
kriminalitě se podílí mezi 2-3 %. 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 2019 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.
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Na úseku dopravní nehodovosti byl v roce 2019 zaznamenán nárůst počtu dopravních nehod
o 2,7 % (107 572, +2 808), ale zároveň pokles usmrcených osob3 o 5,8 % (618, -38), těžce
zraněných o 14,4 % (2 110, -355) i lehce zraněných o 5,1 % (23 935, -1 280). Počet osob
usmrcených při dopravních nehodách na pozemních komunikacích byl za rok 2019 druhý
nejnižší od roku 1961, od kdy služba dopravní policie začala nehodovost statisticky sledovat.
Počet těžce zraněných osob byl vůbec nejnižší od roku 1961.
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 2017-2019 realizována
celá řada opatření, což přispělo k významnému zlepšení bezpečnosti a veřejného pořádku
v těchto krajích.
V ČR stále platí první stupeň ohrožení terorismem (od útoku na bruselském letišti Zaventem
v březnu 2016). Tento stupeň značí, že teroristická hrozba teroristických aktivit na území ČR
není známa, nicméně upozorňuje na existenci obecného ohrožení terorismem. Policie ČR ani
v roce 2019 nemusela řešit žádný otevřený projev mezinárodního terorismu.

3

Jedná se o počty osob usmrcených do 30 dnů od nehody.
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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.
Specifické cíle:
Republikový výbor pro prevenci kriminality:
1.1. Posilovat spolupráci subjektů v oblasti prevence kriminality na bázi Republikového výboru.
Za tím cílem rozšířit zastoupení v Republikovém výboru na úrovni členství o zástupce krajských
a obecních samospráv (příp. též včetně městských a obecních policií) a Agentury pro sociální
začleňování.
č.
1

Úkol

gesce;
termín
plnění
spolugesce
Posilovat spolupráci subjektů v oblasti MV; členové 4/2016- Splněno v 2016
prevence kriminality na úrovni RVPPK (MF, 12/2016
Republikového výboru pro prevenci MO, MPSV,
kriminality
MŠMT, MZd)

Ministerstva a jim podřízené státní organizace:
1.2. Promítají preventivní politiku do svých působností a prevenci kriminality vhodně
implementují i do svých vlastních strategií a koncepcí.
1.3. Disponují odpovídajícími dotačními programy na podporu aktivit prevence kriminality dle
své působnosti.
1.4. Realizují vlastní preventivní projekty a aktivity dle své působnosti.
1.5. Posilují vlastní kapacity a kompetence (vzdělávání, analytika, metodika, konzultace,
meziresortní a mezinárodní spolupráce, …) v oblasti prevence kriminality dle své působnosti.
2

3

Aktualizovat dokumenty a priority pro MO; MV, MS
prevenci
kriminality
v
rezortu
Ministerstva obrany, upravit koordinaci
a spolupráci s dalšími rezorty a subjekty
Vyčleňovat rozpočtové prostředky MO
a realizovat rezortní projekty prevence
kriminality v rezortu Ministerstva
obrany

1/2016- Plněno
12/2020 průběžně

1/2016- Plněno
12/2020 průběžně (za rok
2019 splněno)
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4

5

Realizovat
dotační
programy MZd
Ministerstva zdravotnictví zaměřené na
prevenci rizikového chování a prevenci
kriminality
Prohlubovat vzdělání v oblasti prevence MO; MV, MS,
kriminality, boje proti extremismu PA ČR
a terorismu, ochrany lidských práv
a aktuálních kriminálně rizikových jevů
v rezortu Ministerstva obrany

1/2016- Plněno
12/2020 průběžně (za rok
2019 splněno)
1/2016- Plněno
12/2020 průběžně

Policie ČR:
1.6. Prevence kriminality se promítá do všech činností a služeb Policie ČR, na všech úrovních
a útvarech, včetně policejního managementu.
1.7. Prevence kriminality v Policii ČR se opírá o koordinovanou spolupráci, ve které se promítá
1) praktický přístup k prevenci kriminality (proaktivní na problém orientovaný přístup
základních článků Policie ČR zaměřený na eliminaci podmínek páchání trestné činnosti), 2)
analyticko-teoretický přístup (kriminologický sběr a analýza dat, navrhování preventivních
opatření), 3) informačně-osvětový přístup (informace veřejnosti o kriminálních rizicích
a možnostech ochrany před nimi, informace veřejnosti o realizovaných preventivních
aktivitách a projektech) a 4) multioborový koordinační přístup (spolupráce s dalšími subjekty
prevence kriminality, sdílení dat a informací a příkladů dobré praxe, se zvláštním zaměřením
na spolupráci na úrovni obce).
1.8. Na úrovni Policejního prezidia ČR, ředitelství služeb, celorepublikových útvarů a všech
krajských ředitelství a územních odborů bude působit specializovaný a odborně vzdělaný
koordinátor prevence kriminality. Na úrovni Policejního prezidia ČR, krajských ředitelství
a územních odborů bude mít tento koordinátor v popisu činností pouze problematiku
prevence kriminality.
1.9. Na Policejním prezidiu ČR (OTP PP ČR) bude počet pracovníků věnujících se prevenci
kriminality navýšen minimálně o čtyři systemizovaná služební místa a na úrovni krajských
ředitelství policie minimálně o dvě systemizovaná služební místa na kraji a o dvě
systemizovaná místa na územních odborech.
1.10. Popis pracovní činnosti koordinátora prevence kriminality na všech úrovních bude jasně
určen, a to po projednání Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality.
1.11. Policie ČR přijme Koncepci analytických pracovišť Policie ČR4, ve které jasně vymezí i roli
a účel analýz kriminality, jejich využití pro práci preventistů i dalších článků policie, prediktivní
analýzy, mapy kriminality.
1.12. Preventivní projekty Policie ČR se mnohem více zaměří do oblasti situační prevence,
nicméně opomíjena nebude ani dnes častěji realizovaná primární a sekundární prevence
sociální.
1.13. Bude vybudován jednotný systém vzdělávání na problematiku prevence kriminality
uvnitř policejní organizace až na jednotlivé úrovně policejních činností.
4

Koncepce bude zaměřena na analytická pracoviště SKPV Policie ČR.
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1.14. Bude zajištěno stabilní a včasné financování preventivních aktivit a projektů nejen ze
zdrojů Programu prevence kriminality a resortního programu Ministerstva vnitra, ale zejména
u regionálních preventivních aktivit a projektů primárně ze zdrojů Policie ČR (krajských
ředitelství). Dle možností bude docházet k posilování těchto zdrojů.
1.15. Policie ČR přijme Koncepci prevence kriminality v Policii ČR od roku 2017, ve které bude
dále rozvíjet zaměření, strukturu a preventivní aktivity vytvořené a realizované na základě cílů
a vizí Koncepce prevence kriminality v Policii ČR na léta 2014 až 2016.
6

7

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
Přijmout Koncepci pracovišť tisku
a prevence Policie ČR

MV (PČR)

9/2016- Splněno v 2017
12/2017

MV (PČR)

9/2016- Splněno
12/2019 částečně

Kraje:
1.16. Aktivně se prostřednictvím Asociace krajů ČR podílejí na činnosti Republikového výboru
pro prevenci kriminality.
1.17. Zpracovávají krajské koncepce prevence kriminality, bezpečnostní analýzy na krajské
úrovni, stanoví rizikovost jednotlivých území pro plánování preventivních opatření.
1.18. Zajišťují činnost krajského manažera prevence kriminality a poskytují mu potřebné
zázemí a specializované vzdělávání, vytváří Pracovní skupiny prevence kriminality a zajišťují
a koordinují jejich činnost.
1.19. Prostřednictvím manažerů prevence kriminality poskytují konzultace a metodickou
podporu pro preventivní aktivity obcí na svém území, zajišťují informovanost v oblasti
prevence kriminality z krajské a republikové úrovně směrem k obcím.
1.20. Podílí se na hodnocení a výběru projektů prevence kriminality obcí v rámci Programu
prevence kriminality. Zpracovávají a realizují vlastní preventivní programy a projekty v rámci
Programu prevence kriminality.
1.21. Podporují preventivní aktivity a projekty kraje a obcí na svém území rovněž z vlastních
zdrojů (např. formou dotací obcím, neziskovým organizacím apod.).
1.22. Vyhodnocují plnění přijatých preventivních koncepcí a realizovaných preventivních
projektů a opatření.
Obce:
1.23. Aktivně se prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR podílejí na činnosti Republikového
výboru pro prevenci kriminality.
1.24. Zpracovávají obecní koncepce či plány prevence kriminality a bezpečnostní analýzy na
lokální úrovni.
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1.25. Zajišťují činnost manažera prevence kriminality obce a poskytují mu potřebné zázemí
a specializované vzdělávání, vytváří Pracovní skupiny prevence kriminality a zajišťují
a koordinují jejich činnost (se zvláštním zaměřením na spolupráci, výměnu dat a informací
a příkladů dobré praxe s Policií ČR na svém území).
1.26. Zřizují obecní policii.
1.27. Zpracovávají a realizují vlastní preventivní aktivity a programy či projekty v rámci
Programu prevence kriminality.
1.28. Podporují preventivní aktivity a projekty na svém území rovněž z vlastních zdrojů.
1.29. Vyhodnocují plnění přijatých preventivních koncepcí a realizovaných preventivních
projektů a opatření.
Působení dalších subjektů v systému prevence kriminality:
1.30. Podporovat neziskový sektor v aktivitách v oblasti prevence kriminality, nadále rozvíjet
vzájemnou spolupráci veřejného a neziskového sektoru.
1.31. Využívat kapacity vědecko-výzkumných organizací na poli teoretických a empirických
poznatků v prevenci kriminality a možností jejich přenositelnosti do praktické úrovně, zejména
v oblasti nových trendů.
1.32. Podporovat zapojení dobrovolníků na všech úrovních do prevence kriminality a ochrany
bezpečnosti a veřejného pořádku, za podmínek daných orgány veřejné moci a pod jejich
kontrolními mechanismy.
1.33. Posilovat spolupráci rovněž s podnikatelskými subjekty, které chtějí své možnosti
a know-how v oblasti prevence kriminality využít i k veřejně prospěšným účelům.
8

9

10

Podporovat zapojení dobrovolníků do
prevence kriminality a zajišťování
bezpečnosti a veřejného pořádku v
obcích v rámci dotačního programu MV
„Bezpečnostní dobrovolník“
Vytvořit typový program zapojení
dobrovolníků do poskytování
postpenitenciární péče a prevence
recidivy pachatelů trestné a
přestupkové činnosti
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

MV (PČR)

MV; MS (vč.
PMS), MPSV,
nevládní
neziskové
organizace
MV; zástupci
subjektů
zapojených
do činnosti
Poradního
sboru

1/2016- Plněno
12/2020 průběžně (za
rok 2019
splněno)
1/2017- Plněno
12/2020 průběžně

1/2016- Plněno
12/2020 průběžně
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Program prevence kriminality:
1.34. Pokračovat v realizaci dotačního Programu prevence kriminality jako základního
finančního nástroje pro podporu preventivních aktivit a projektů v ČR a dle možností posilovat
jeho finanční rámec.
1.35. Převést dosavadní proces podávání písemných žádostí krajů a obcí do elektronické
podoby, za tím účelem vytvořit novou databázi preventivních projektů a nástroj pro sdílení
příkladů dobré praxe. Pokud se tyto nové elektronické nástroje osvědčí, zvážit jejich uplatnění
i vůči jiným typům žadatelů (NNO, útvarům MV a Policie ČR).
1.36. Usnadnit přístup menším obcím, aby se mohly zapojovat do Programu prevence
kriminality, pokud to jejich bezpečnostní situace vyžaduje.
1.37. Klást důraz na vyhodnocování podpořených preventivních projektů dle vytvořených
a v případě potřeby aktualizovaných metodik, analyzovat efektivitu jednotlivých typů projektů
a aktivit a na základě příkladů dobré praxe vytvářet další metodické materiály a doporučení.
11

Realizovat dotační Program prevence
kriminality na místní úrovni na
podporu preventivních aktivit a
projektů obcí a krajů
12 Realizovat dotační Program prevence
kriminality v rámci resortu MV
na podporu preventivních aktivit a
projektů Policie ČR a útvarů a
organizací MV
13 Provést elektronizaci dotačního řízení
Programu prevence kriminality, včetně
vytvoření databáze projektů a sdílení
příkladů dobré praxe
13A Vytvořit metodiku pro vyhodnocování
dopadů projektů a programů prevence
kriminality včetně vytvoření databáze
projektů a sdílení příkladů dobré praxe
14 Usnadnit přístup menším obcím do
Programu prevence kriminality na
místní úrovni

MV; členové 1/2016- Plněno
RVPPK, obce, 12/2020 průběžně (za rok
kraje
2019 splněno)
MV

1/2016- Plněno
12/2020 průběžně (za rok
2019 splněno)

MV

1/2016- Plněno
12/2020 průběžně

MV

6/2018- Plněno
12/2020 průběžně

MV; Svaz
měst a obcí
ČR

4/2016- Splněno a
12/2016 vyhodnoceno za
2016

Analytický přístup a sdílení dat:
1.38. Preventivní opatření (včetně např. plánování hlídkové služby policejních složek) stavět
vždy na důsledné analýze bezpečnostní situace a příčin kriminálně rizikového chování.
1.39. Pro takovou analýzu využívat dostupné moderní analytické nástroje.
1.40. Vytvořit pilotní projekt pro využití nástrojů v oblasti mapování, analýz a predikce
kriminality v podmínkách ČR a dle výsledku pilotní fáze implementovat tyto nástroje do
prostředí celé Policie ČR a podporovat i jejich využívání v obcích a obecních policiích.
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1.41. Posilovat personální kapacity v oblasti analýz kriminality, a to jak po stránce kvantitativní,
tak kvalitativní (vzdělávání, potřebný SW a HW, spolupráce s akademickou obcí, …).
1.42. Zlepšovat kvalitu shromažďovaných dat pro jejich využití v oblasti prevence kriminality.
1.43. Sdílet data s relevantními partnery, vytvořit pravidla pro takovou spolupráci, včetně
zajištění ochrany sdílených dat (např. prostřednictvím koordinačních dohod, smluv, příp.
legislativní cestou).
15

16

17

18

19

Vytvořit podmínky pro využívání
mapových nástrojů pro analýzu
kriminality v Policii ČR
Monitorovat rizikové chování, trestnou
činnost a další protiprávní jednání
v rezortu Ministerstva obrany a
následně analyzovat příčiny a přijímat
adekvátní preventivní opatření
Vyvinout a pilotně ověřit nové nástroje
pro mapování, analýzu a predikci
kriminality v podmínkách Policie ČR
Analyzovat možnost doplnění údajů
registru přestupků o místo a čas
spáchání zaznamenávaných přestupků
Sdílet informace o kriminalitě mezi
Policií ČR a obcemi a mezi Policií ČR
a veřejností a tím posílit vzájemnou
spolupráci a zapojení občanů

MV (PČR)

1/2016- Plněno
12/2020 průběžně

MO

1/2016- Plněno
12/2020 průběžně

MV (PČR)

3/2016- Plněno
12/2021 průběžně

MS; MV,
obce

1Splněno a
12/2017 vyhodnoceno za
2017
9/2016- Plněno
12/2021 průběžně

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

Odborné vzdělávání:
1.44. V návaznosti na realizovaný projekt „Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských
zdrojů“ vytvořit vzdělávací kurzy (ideálně akreditované) v oblasti prevence kriminality. Jejich
obsah a rozsah přizpůsobit dle potřeb různých cílových skupin.
1.45. Zajišťovat průběžné odborné vzdělávání pracovníků v oblasti prevence kriminality
a sociálně patologických jevů.
20

21

Vytvořit a akreditovat vzdělávací kurz
pro civilní (nepolicejní) pracovníky
v oblasti prevence kriminality
Zajišťovat a podporovat průběžné
odborné vzdělávání pracovníků v
oblasti prevence kriminality a sociálně
patologických jevů

MV

7/20168/2020

Plněno
průběžně

MV; kraje,
1/2016obce/obecní 12/2020
policie, PČR,
dotčené
resorty, NNO,

Plněno
průběžně
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22

23

24

25

Vytvořit inovativní modul
celoživotního vzdělávání pracovníků
OSPOD a osob pověřených k výkonu
sociálně-právní ochrany
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
Podporovat další vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti
primární prevence rizikového chování
ve školách, školských zařízeních a v
zařízeních pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy
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

spolupracující
podnikatelské
subjekty
MPSV
12/2016- Plněno
12/2020 průběžně

MV (PČR);
MPSV

9/201612/2020

Plněno
průběžně

MŠMT

1/201612/2020

Plněno
průběžně

MV (PČR)

1/201712/2020

Plněno
průběžně

Osvěta a informační aktivity:
1.46. Posilovat důvěru veřejnosti prostřednictvím větší otevřenosti a sdílení informací
(obousměrně) při dodržení požadavků daných právním řádem (ochrana osobních údajů
a objem a skladba poskytovaných dat apod.).
1.47. Rozvíjet stávající prostředky osvětových a informačních aktivit (včetně např. využití
nových informačních kanálů), pokračovat v provozování webu www.prevencekriminality.cz
a elektronického zpravodaje „Prevence do každé rodiny“, rozšířit informace na webu
i o klíčové dokumenty a aktivity dalších členů Republikového výboru.
1.48. Posílit význam národní soutěže o nejlepší preventivní projekt, otevřít jej i dalším
subjektům a využít pro sdílení příkladů dobré praxe. Nastavit pravidla pro přihlašování a výběr
nejlepších projektů.
26

Zastřešovat osvětovou a informační
činnost v oblasti prevence kriminality
cílenou na odbornou i laickou
veřejnost

MV; kraje,
1/2016- Plněno
obce/obecní 12/2020 průběžně
policie, PČR,
dotčené
resorty, NNO,
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27

Prezentovat realizované preventivní
projekty a aktivity a šířit preventivní
rady a informace také prostřednictvím
sociálních sítí

28

Posílit význam a prestiž soutěží
pořádaných MV o nejlepší projekt
prevence kriminality

spolupracující
podnikatelské
subjekty
MV (vč. PČR);
členové
RVPPK,
manažeři
prevence
kriminality
krajů a obcí
MV; členové
RVPPK

5/2016- Plněno
12/2020 průběžně

7/2016- Průběžně
12/2020 plněno

Legislativa:
1.49. V případě vhodnosti a širšího konsenzu posílit systém prevence kriminality legislativní
cestou s cílem vytvořit stabilnější a efektivnější podmínky pro prevenci kriminality.
K tomuto specifickému cíli není aktuálně navrhován žádný úkol.
Mezinárodní spolupráce:
1.50. Pokračovat v aktivním zapojení České republiky do spolupráce v oblasti prevence
kriminality na mezinárodní úrovni, zejména v rámci struktur EU (Evropská síť pro prevenci
kriminality) a podílet na formulování preventivní politiky na evropské úrovni.
1.51. Využívat mezinárodní spolupráci ke sdílení pozitivních příkladů a zkušeností v oblasti
prevence kriminality.
1.52. Zapojovat se také do aktivit mezinárodních neziskových uskupení zabývajících se
zejména situační prevencí ve městech.
1.53. Podílet se na tvorbě evropských norem v oblasti prevence kriminality.
1.54. Využívat zdroje EU či jiné zahraniční finanční mechanismy k realizaci preventivních
projektů a aktivit.
1.55. Posilovat bilaterální spolupráci v problematikách spadajících do oblasti prevence
kriminality.
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29

Rozvíjet a podporovat zapojení do
mezinárodní spolupráce v oblasti
prevence kriminality

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

1/2016- Plněno
12/2020 průběžně

Věda, výzkum, inovace:
1.56. Minimálně jednou za funkční období Strategie realizovat celospolečenský výzkum
zaměřený na prevenci kriminality a zjišťování pocitu bezpečí obyvatel, hodnotit jej na úrovni
celé ČR i jednotlivých krajů. Stejně tak realizovat i národní viktimologický výzkum. Tyto
výzkumy by měly probíhat pravidelně a standardizovaně včetně jejich hodnocení.
1.57. Provádět výzkumy v oblasti prevence kriminality, trestní a bezpečnostní politiky státu
zaměřené na aktuální dílčí problematiky.
1.58. Vedle společensko-vědních výzkumů se také podílet na implementaci nejnovějších
technologií a trendů do praxe subjektů podílejících se na řešení prevence kriminality.
1.59. Pro realizaci vědecko-výzkumných aktivit disponovat vedle prostředků určených vládou
ČR na specifický bezpečnostní výzkum též vlastními prostředky vyčleněnými v rámci Programu
prevence kriminality Republikovým výborem na výzkum, pro jehož realizaci nejsou výše
uvedené zdroje vhodné.
30

31

Realizovat výzkum zaměřený na oběti
trestné činnosti a zkušenosti obyvatel
České republiky s vybranými druhy
deliktů ve sledovaném období
Realizovat výzkum zaměřený na
zjišťování názorů a postojů obyvatel na
otázky spojené s problematikou
kriminality a její prevencí

MS (IKSP);
MV, členové
RVPPK

1/20172/2019

Splněno

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

1/20176/2020

Plněno
průběžně
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II. Pomoc
a mládeží

obětem

trestné

činnosti,

práce

s dětmi

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.
Specifické cíle:
2.1. V rámci pomoci obětem trestné činnosti a prevence viktimnosti věnovat zvýšenou
pozornost nejvíce ohroženým a zvlášť zranitelným obětem.
2.2. Zachovat stávající dotační programy na podporu aktivit a projektů směřujících k pomoci
obětem trestné činnosti a práci s nimi a k předcházení viktimnosti, a to v oblastech prevence
primární, sekundární i terciární, sociální i situační.
2.3. Promítat zákon o obětech trestných činů a jeho principy do praxe všech subjektů, které se
podílejí na práci s obětí.
2.4. Pokračovat v budování systému komplexního specializovaného poradenství a pomoci
obětem trestných činů, rozšiřovat síť poradenství a pomoci obětem trestných činů do všech
oblastí ČR, a to na nových restorativních přístupech. Podporovat multidisciplinární týmy.
2.5. Rozvíjet oblast primární prevence, zejména ve vztahu k dětem a mládeži, naplňovat přijaté
strategické dokumenty v této oblasti.
2.6. Podporovat rozvoj služeb pro ohrožené děti a rodiny včetně vytvoření minimální sítě
služeb pro ohrožené rodiny a děti na lokální úrovni. Podporovat síť sociálních kurátorů pro
mládež a jejich metodické vedení a vzdělávání.
2.7. Pokračovat v činnosti Meziresortní koordinační skupiny k transformaci systému péče
o ohrožené děti a v plnění aktivit směřujících k sjednocení systému péče o ohrožené děti.
Připravit nový zákon o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí,
který nahradí stávající roztříštěnou a zastaralou právní úpravu.
2.8. Realizovat Informační systém sociálně-právní ochrany dětí (IS SPOD) jako součást
jednotného informačního systému (JIS) práce a sociálních věcí (za využití kompatibilních částí
SVI).
2.9. Monitorovat naplňování doporučení pro efektivnější systém péče o rizikové děti
vyplývajících z materiálu „Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou
a kriminálně rizikovými jevy“.
2.10. Naplňovat Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–
2018. V rámci Policie ČR vybudovat síť specialistů na prevenci, identifikaci a eliminaci
domácího násilí. Zajistit celorepublikovou dostupnost terapeutických intervencí pro násilné
osoby. Pokračovat v podpoře prevence domácího násilí ze stávajících dotačních programů
resortů se zaměřením na zvlášť zranitelné skupiny osob (např. děti, ženy, senioři) či na osoby
nezvládající svou agresi.
2.11. Pokračovat v projektu Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných
dětech, získávat další relevantní spolupracující subjekty. Zintenzivnit partnerskou spolupráci
mezi NKMPPD a evropskou platformou AMBER Alert Europe, a tím přispět k naplňování cílů
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a principů Memoranda Evropskému parlamentu a Evropské komisi ke sjednocení systémů
pátrání po pohřešovaných dětech v ohrožení.
2.12. Zajišťovat gesční dohled nad evropskou krizovou linkou 116 000 pro pohřešované děti
a jejich blízké a zajistit financování pro nestátní neziskové organizace provozující evropské
krizové či asistenčních linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice.
2.13. Dobudovat síť Speciálních výslechových místností v rámci Policie ČR, podporovat jejich
modernizaci, včetně záznamové techniky. Vypracovat nové standardy SVM tak, aby byly
místnosti využitelné nejen pro výslechy dětí, ale i pro ostatní zvlášť zranitelné oběti.
2.14. Pokračovat v realizaci Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi
a v preventivních aktivitách v oblasti obchodování s lidmi. Vybudovat a realizovat Program
dlouhodobé ochrany cizinců.
2.15. Podporovat ochranu obětí a preventivní aktivity v souvislosti s pácháním trestných činů
z důvodu rasové a národnostní nesnášenlivosti, z náboženských důvodů nebo z důvodu odlišné
sexuální orientace. K tomu využívat i tzv. nových médií a preventivně působit na utlumování
nenávistných postojů, vyvracení předsudků a boření mýtů.
32

Zvýšit informovanost dětí a jejich
MV (PČR); MS
zákonných zástupců o právech a
(státní
povinnostech v trestním řízení
zastupitelství)
Realizovat dotační program „Prevence
MV
sociálně patologických jevů“ na
podporu preventivních aktivit a
projektů zaměřených na domácí násilí
a zvlášť zranitelné skupiny obětí
Realizovat dotační programy pro
MS; NNO
organizace poskytující pomoc obětem
trestných činů

6/201612/2017

35

Podporovat projekty primární
prevence formou vyhlašovaných
dotačních řízení

MŠMT; kraje

1/201612/2020

36

Vytvořit komplexní program podpory
zvlášť zranitelným obětem a podpora
Multidisciplinárních týmů v rámci
projektu Proč zrovna já? II
Vytvořit resortní strategické,
koncepční a metodické materiály
upravující oblast prevence kriminality
a prevence kriminálně rizikových jevů
Realizovat porady MŠMT s krajskými
školskými koordinátory prevence,
metodiky prevence a věcně
příslušnými resorty s cílem
zefektivnění a koordinace

MS (PMS)

4/20162/2020

MŠMT; kraje

1/201612/2020

MŠMT; kraje

1/201612/2020

33

34

37

38

1/201612/2020

1/201612/2020

Splněno
a vyhodnoceno
za 2017
Plněno
průběžně (za
rok 2019
splněno)
Plněno
průběžně (za
rok 2019
splněno)
Plněno
průběžně (za
rok 2019
splněno)
Plněno
průběžně

Plněno
průběžně (za
rok 2019
splněno)
Plněno
průběžně (za
rok 2019
splněno)
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39

40
41

42

43

meziresortní spolupráce v oblasti
specifické primární prevence
Podporovat prevenci dětských úrazů
a zvyšovat kvalitu zdravotní péče
poskytované v souvislosti s dětskými
úrazy

Vytvořit síť komplexních služeb pro
rodiny s dětmi na lokální úrovni
Rozvíjet multidisciplinární spolupráci
v oblasti řešení kriminality mládeže
a restorativní programy pro mládež v
rámci projektu Na správnou cestu! II.
Monitorovat a řídit kvalitu v systému
péče o ohrožené děti a jejich rodiny
a vybudovat jednotný informační
systém ochrany práv dětí
Monitorovat naplňování doporučení
vyplývajících z materiálu Rozbor
situace dětí a mladistvých ohrožených
kriminalitou a kriminálně rizikovými
jevy

44

Podporovat specializaci PČR na
případy domácího násilí

45

Nastavit systémový mezioborový
přístup v oblasti prevence a řešení
postpartnerského násilí s důrazem na
ochranu práv a jistot dětí (zvlášť
zranitelných obětí)
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
Pokračovat v projektu Národní
koordinační mechanismus pátrání po
pohřešovaných dětech a zapojovat do
spolupráce další relevantní subjekty

46

47

MZd; MPO,
MŠMT, MV,
MPSV,
MD/BESIP,
ÚZIS, SZÚ,
odborná
veřejnost
MPSV; MZd,
MŠMT
MS (PMS);
NNO,
samosprávy

1/201612/2020

Plněno
průběžně

6/201612/2019
4/20163/2020

Splněno

MPSV;
ÚOOÚ, ČSÚ,
MV, MŠMT,
MZd, MS
MV; MPSV,
MS, MŠMT,
Úřad vlády,
obce a kraje
(spolugesce)

12/2017- Splněno
12/2019 částečně

10/2016- Plněno
10/2020 průběžně –
jednou za 2
roky: naposledy
10/2018, další
plnění v termínu
10/2020
1/2016- Plněno
12/2020 průběžně

MV (PČR);
Asociace
poskytovatelů
intervenčních
center ČR, o.
s.
MV
9/20166/2020

MZd;
odborná
veřejnost

MV (vč. PČR)

Plněno
průběžně

6/201612/2017,
kurzy
20182019
1/201612/2020

Plněno
průběžně

Splněno v 2017,
dodatečné
vyhodnocení za
2018
Plněno
průběžně
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48

49

50

51

52

53

54

Zintenzivnit partnerskou spolupráci
mezi NKMPPD a evropskou
platformou AMBER Alert Europe
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
Posílit práva zvlášť zranitelné oběti
trestných činů výslechem ve Speciální
výslechové místnosti (SVM)
Zvýšit srozumitelnost a kvalitu
poučení dětského svědka před
započetím výslechu ve Speciální
výslechové místnosti
Realizovat Program podpory a
ochrany obětí obchodování s lidmi

V případě potřebnosti vytvořit a
realizovat Program dlouhodobé
ochrany cizinců
Přijmout Koncepci boje proti
extremismu pro rok 2016,
aktualizovat Koncepci v následujících
letech

MV (vč. PČR);
Amber Alert
Europe
MV

1/201612/2020

Plněno
průběžně

1/201612/2020

Plněno
průběžně (za
rok 2019
splněno)

MV (PČR)

5/20167/2017

MV (PČR)

5/201612/2017

Splněno
a vyhodnoceno
za 2017
Splněno
a vyhodnoceno
za 2017

MV; NNO
jako
dodavatel
služeb, IOM
MV;
dodavatel
služeb, IOM
MV (vč. PČR);
MF, MK, MO,
MPSV,
MŠMT, ÚV

1/201612/2020

Plněno
průběžně

3/201612/2016,
12/2020
4/20164/2020

Splněno
a vyhodnoceno
za 2016
Plněno
průběžně (za
2019 splněno)
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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.
Specifické cíle:
3.1. Práci s pachatelem pojímat jako komplexní a mulitidisciplinární systém opatření, který
začíná ještě před nástupem k výkonu trestu, pokračuje samotným výkonem a po propuštění
nekončí, ale naopak se ještě zintenzivňuje.
3.2. Práci s pachateli zakomponovávat do strategických dokumentů napříč všemi relevantními
oblastmi veřejné správy.
3.3. Na lokální úrovni vytvářet speciální a koordinované multidisciplinární akční týmy, které se
individuálně věnují potřebám propuštěných pachatelů.
3.4. V rámci mulitidisciplinárního systému opatření při práci s pachatelem zjednodušit a zajistit
vhodné a včasné předávání informací.
3.5. Na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností posílit pozice sociálního kurátora.
3.6. Budovat speciální probační domy, ve kterých budou realizovány programy poradenství,
vzdělávání a asistence při usnadnění návratu propuštěných pachatelů do společnosti.
3.7. Podporovat programy a aktivity ke zvýšení zaměstnanosti a vzdělání vězňů, motivovat
zaměstnavatele k vyššímu zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu.
3.8. Pokračovat v činnosti Aliance proti dluhům a poskytování dluhového poradenství
a zvyšování finanční gramotnosti směrem k cílovým skupinám pachatelů, ale i osob, které
s nimi pracují.
3.9. Trvale sledovat, analyzovat a vyhodnocovat sankční politiku a její efektivitu směrem
k represi i prevenci kriminogenních faktorů a předcházení recidivy.
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Zpracovávat průběžně akční plány
Koncepce vězeňství do roku 2025 na
roční období a zajistit jejich plnění
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.

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

2/201612/2020

Plněno
průběžně

2/201612/2020

Plněno
průběžně
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57

58

59

60

61
62

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.
Posílit sociální prevenci na obecních
úřadech obcí s rozšířenou působností

Boj proti recidivě a podpora opatření
k účinnější resocializaci pachatelů
trestné činnosti pomocí zavedení
systému tzv. probačních domů
Realizovat výzkum recidivy (kriminální
historie) nebezpečných pachatelů
závažné trestné činnosti
Realizovat výzkum příčin a podmínek
primární trestní recidivy mladistvých
Realizovat výzkum „Prezentace
kriminality a jejího trestání v médiích“

MS (PMS);
NNO,
samosprávy

4/20163/2020

Plněno
průběžně

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

1/201612/2019

Splněno

MS (IKSP)

4/20163/2019

Splněno

MS (IKSP)

3/20166/2019
1/201612/2019

Splněno

MS (IKSP)

10/2015- Splněno
10/2016 a vyhodnoceno
za 2016

Splněno (bude
dodatečně
vyhodnoceno za
2020)
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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).
Specifické cíle:
4.1. Při řešení bezpečnostní situace a prevence kriminality v rizikových (zejména sociálně
vyloučených) lokalitách uplatňovat komplexní přístup založený na spolupráci odpovědných
partnerů a kombinaci opatření cílených na příčiny problémů.
4.2. Do řešení problémů v SVL co nejvíce aktivně zapojovat samotné obyvatele těchto lokalit,
nabízet jim rovněž uplatnění v rámci subjektů odpovědných za řešení problémů (samospráva,
obecní policie, Policie ČR, ad.).
4.3. Vzdělávat pracovníky odpovědné za řešení problémů v SVL ve specifických
problematikách týkajících se menšin (zejména romské) a SVL.
4.4. Pokračovat v podpoře a rozvoji asistentů prevence kriminality, zajistit jejich vícezdrojové
financování (dotace Ministerstva vnitra, podpora z prostředků evropských fondů, prostředky
Úřadu práce, spolupodíl obce).
4.5. Rozvíjet a podporovat projekt Domovník – preventista, vytvořit potřebnou metodiku
a vzdělávání.
4.6. V rámci Policie ČR podporovat činnost styčných důstojníků pro menšiny a zavádět policejní
specialisty v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v SVL.
4.7. Zaměřit se na boj proti lichvě, nelegálnímu hazardu v SVL a na činnost sběren druhotných
surovin či zastaváren z pohledu legálnosti původu obchodovaného zboží. Prioritou musí být
rovněž boj proti drogové kriminalitě, a to ve všech jejích formách (výroba, distribuce, prodej
konečnému zákazníkovi).
4.8. Podporovat projekty zaměřené na předcházení radikalizaci, extremismu, rasismu
a xenofobii či jiným formám nesnášenlivosti (prevence proti tzv. zločinům z nenávisti – hate
crime).
4.9. Realizovat důslednou kontrolní činnost u subjektů poskytujících ubytování osobám
sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, a to v úzké součinnosti všech ke
kontrole oprávněných subjektů (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, stavební úřady,
živnostenské úřady, hygienické stanice, úřady práce, orgány sociálně právní ochrany dětí,
Probační a mediační služba ad.).
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Zajišťovat vzdělávání v oblasti
prevence kriminality se zaměřením na
preventivní působení v sociálně
vyloučených lokalitách a lokalitách
sociálním vyloučením ohrožených

MV; ASZ

1/201612/2020

Plněno
průběžně
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64

65

66

67

Nadále zajišťovat a posilovat
komplexní podporu celostátnímu
projektu „Asistent prevence
kriminality“
Vytvořit a realizovat projekt
„Domovník-preventista, účinný nástroj
sociálního začleňování a podpory
sociálně situační prevence v obci“
Rozšiřovat zavádění specialistů v
oblasti policejní práce ve vztahu k
minoritní skupině Romů v sociálně
vyloučených lokalitách
Provést kriminologickou analýzu hate
crime (trestných činů, motivovaných
rasovou, národnostní či obdobnou
záští)

MV; MPSV,
úřady práce,
obce, kraje

1/201612/2020

Plněno
průběžně

MV; obce
zapojené do
realizace
projektu,
ASZ
MV (PČR)

1/20168/2020

Plněno
průběžně

MS (IKSP)

4/201612/2019

11/2016- Splněno jinak,
12/2017 vyhodnoceno
za 2018
Částečně
splněno (bude
dodatečně
vyhodnoceno za
2020)
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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.
Specifické cíle:
5.1. Podporovat a realizovat projekty zaměřené na boj proti kriminalitě ve virtuálním
prostředí, zejména na informovanost o existujících rizicích a možnostech ochrany před nimi,
včetně technických opatření, poskytovat pomoc a podporu obětem internetové kriminality.
5.2. Podporovat aktivity v oblasti dluhového poradenství a finanční gramotnosti, a to jak vůči
cílové skupině ohrožených osob, tak pracovníkům orgánů a organizací, které s takovými
osobami pracují.
5.3. Reflektovat demografický vývoj a pokračovat v cílení preventivních aktivit a poskytování
pomoci na cílovou skupinu seniorů.
5.4. Budovat systém ochrany tzv. měkkých cílů, který se zaměří zejména na vzájemnou
spolupráci mezi jejich provozovateli, nevládním sektorem a subjekty veřejné správy za
metodické podpory orgánů státní správy s cílem zvyšovat míru zabezpečení proti závažným
útokům. Zejména může systém prevence kriminality v této oblasti přispět zkušenostmi
a projekty z oblasti situační prevence.
5.5. Pečlivě sledovat vývoj v oblasti migrace a jeho vliv na kriminalitu v ČR (z pohledu pachatelů
i obětí trestné činnosti) a v případě potřeby reagovat vhodnými preventivními aktivitami
a projekty.
5.6. Sledovat a uplatňovat nové přístupy a technologie v situační prevenci, zejména s ohledem
na majetkovou trestnou činnost.
68

69

70

71

Zastřešit a podporovat tvorbu
preventivních projektů a dalších
aktivit cílených na prevenci
kybernetické kriminality
Prevence kybernetické kriminality
a minimalizace rizika kyberšikany

Zpracovat přehled dostupných
projektů a materiálů zaměřených na
rizika virtuální komunikace, užití
mobilních telefonů, platebních karet,
sociálních sítí a obecně
kyberkriminality, případně jejich
vytvoření
Prevence zadlužování a řešení
předluženosti klientů (odsouzených
a obviněných) Probační a mediační
služby

MV; členové
RVPPK, kraje

1/2016- Průběžně
12/2020 plněno

MV (vč. PČR)

7/20167/2021

MV (vč. PČR);
NBÚ/NCKB,
(NÚKIB)

MS (PMS)

Úkol zrušen
v rámci
vyhodnocení
2018
1/2017- Průběžně
12/2020 plněno

1/2016- Splněno v 2017,
12/2017 vyhodnoceno
za 2018.
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72

Zastřešit a podporovat tvorbu
preventivních projektů a dalších
aktivit cílených na vytváření
bezpečného prostoru pro seniory

73

Realizovat výzkum problematiky
seniorů jako obětí i pachatelů trestné
činnosti
Rozvíjet projekty Bezpečná lokalita,
Bezpečné bydlení, Bezpečná země
zaměřené na situační prevenci
kriminality

74

75

Podílet se na tvorbě technických
norem v oblasti prevence kriminality
na národní i evropské úrovni

76

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

MV; MPSV, MS, 1/2016- Plněno
manažeři PK
12/2020 průběžně
krajů a obcí,
NNO zaměřující
se na pomoc
obětem TČ
páchaných na
zvlášť zran.
skupinách
obyvatel,
zejména na
seniorech
MS (IKSP)
6/2016- Splněno
6/2019
MV; členové
Por. sboru MV
pro sit. prev.
kriminality,
PČR, obce a
obecní policie,
ÚNMZ (MPO),
prof. org.
sdružující
subjekty
zabývající se
ochranou osob
a majetku
MV; ÚNMZ
(MPO),
subjekty
zapojené do
činnosti techn.
norm. komisí,
prof. org.
sdružující
subjekty
zabývající se
ochranou osob
a majetku
MV;
obce/obecní
policie, poj.
subjekty,
vlastníci
značených
předmětů

1/2016- Plněno
12/2020 průběžně

1/2016- Plněno
12/2020 průběžně

1/20166/2020

Plněno
průběžně

3. Vyhodnocení | V. Nové hrozby a přístupy k prevenci kriminality (úkoly 68-79) | str. 29

77

78

79

Vyhodnotit zavádění prvků
moderních technologií v Krajském
ředitelství policie Středočeského
kraje a šířit příklady dobré praxe
Realizovat investiční dotační program
prevence kriminality Podpora
bezpečnosti v obcích v souvislosti s
migrací na léta 2017 až 2019
Monitorovat bezpečnostní situaci
související s problematikou
zaměstnávání cizinců
a přijímat/iniciovat operativní i
systémová opatření.

MV (PČR)

7/2016- Plněno
12/2020 průběžně

MV; obce

5/2017- Splněno
12/2019

MV; dotčené 1/2018- Plněno
resorty (dle
12/2020 průběžně
řešených
problematik),
obce, kraje,
zástupci
zaměstnavatelů
a zaměstnanců
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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 (ve spojení
s přílohou č. 1) 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 2019 dařilo plnit dle
stanoveného harmonogramu. Splněno (s konečným plněním) bylo celkem 19 úkolů (v roce
2016 bylo splněno 4 úkolů, v roce 2017 bylo splněno 7, v roce 2019 bylo splněno 8). 56 úkolů
bylo plněno průběžně (zejména dlouhodobější úkoly), 3 úkoly byly plněny částečně, 1 úkol byl
splněn jinak a 1 úkol byl zrušen. Není navrhována žádná aktualizace.
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 2019
stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2019 k závažnému narušení
veřejného pořádku. Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2019 charakteristický mírný nárůst
registrovaných trestných činů. Jedná se o první nárůst od roku 2013. V roce 2019 bylo
registrováno celkem 199 221 trestných činů, což je o 6 816, tj. o 3,5 % více, než v roce 2018.
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 2019 Ministerstva vnitra byl na prevenci kriminality
(Program sociální prevence a prevence kriminality) schválen rozpočet ve výši 61 000 tis. Kč.
Rozpočet po změnách v průběhu roku činil 66 840 tis. Kč.
Ve skutečném čerpání se promítlo použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 541 tis.
Kč. Skutečně čerpáno pak bylo za celý rok 2019 v rámci průřezového ukazatele 60 477 tis. Kč,
z toho 58 710 tis. Kč bylo vyčerpáno Ministerstvem vnitra, 1 688 tis. Kč Policií ČR a 79 tis. Kč
VSP a SPŠ MV v Holešově.
Největší část nevyčerpaných prostředků činily 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
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kriminality v roce 2020, 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 54 938
tis. Kč (skutečně čerpáno v roce 2019 pak bylo 52 155 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 2 249 tis. Kč (skutečně čerpáno v roce 2019 bylo 2 244 tis. Kč).
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
2 100 tis. Kč (stejná částka byla v roce 2019 i skutečně vyčerpána).
Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi disponoval 1 650 tis. Kč, skutečně
čerpáno bylo 1 539 tis. Kč.
Pro Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2019 (vnitrorezort) bylo
pro rok 2019 vyčleněno 2 862 tis. Kč a skutečně čerpáno 1 766 tis. Kč (nevyčerpané prostředky
jsou hlavně z důvodu posunu ukončení realizace některých projektů PČR do roku 2020).
Nad rámec dotačních programů vynaložilo Ministerstvo vnitra dalších 674 tis. Kč z ukazatele
Program sociální prevence a prevence kriminality na ostatní běžné výdaje. Z toho byly
financovány například smlouvy o dílo uzavřené za účelem vytvoření „Mezirezortní metodiky
k obchodu s lidmi“ a za účelem překladu „Zprávy o stavu obchodování s lidmi v ČR za rok 2018“
z českého do anglického jazyka; výdaje související s realizací veřejné zakázky „Výzkum
zaměřený na zjišťování názorů a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou
kriminality a její prevencí“; úhrada cen a věcných darů v rámci udělovaní ocenění za nejlepší
projekt prevence kriminality na místní úrovni a za nejlepší projekt národního kola Evropské
ceny prevence kriminality.
V rámci ukazatele došlo v roce 2019 také k financování aktivit na základě smlouvy mezi MV
a ÚNMZ v oblasti technických norem prevence kriminality částkou 260 000 Kč.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo v roce 2019 dotační program na
realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Na dotační program
bylo vyčleněno 27 503 795 Kč, z toho individuální projekty (modul A) – 26 113 345 Kč a krajské
projekty (modul B) – 1 390 450 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 2019 byly vyčleněny finanční
prostředky ve výši 1,95 mil. Kč na dotační program Rozvoj probačních a resocializačních
programů pro mladistvé delikventy a na program Rozvoj probačních a resocializačních
programů pro dospělé ve výši 2,5 mil. Kč. Dále byly na program Rozvoj služeb pro oběti trestné
činnosti vynaloženy prostředky ve výši 9 997 513 Kč.
Ministerstvo obrany pro rok 2019 na „Program sociální prevence a prevence kriminality“
vyčlenilo celkem 6 580 000 Kč.
Ministerstvo zdravotnictví pro rok 2019 v rámci dotačního programu Prevence kriminality
vyhlásilo prioritu: Děti a digitální média, a podpořilo jej finanční částkou 1 051 114 Kč.
V rámci dotačního programu Péče o děti a dorost byly celkovou částkou 709 145 Kč podpořeny
projekty v rámci priority Praktický nácvik první pomoci pro děti předškolního a mladšího
školního věku (1. stupeň).
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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
NUKIB - 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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Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2019
Zpracovalo Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality
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