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

Úkol č. 1: Posilovat spolupráci subjektů v oblasti prevence kriminality na úrovni
Republikového výboru pro prevenci kriminality
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu

MV; členové RVPPK (MF, MO, MPSV, MŠMT, MZd)
4/2016-12/2016
Splněno v 2016

Úkol č. 2: Aktualizovat dokumenty a priority pro prevenci kriminality v rezortu Ministerstva
obrany, upravit koordinaci a spolupráci s dalšími rezorty a subjekty
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MO; MV, MS
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Ministr obrany schválil dne 3. 1. 2020 Koncepci primární prevence
rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období let
2020-2027 (dále jen „Koncepce 2020-2027“).
Rezortní komise pro prevenci (RK), která je kolektivním, poradním,
koordinačním a iniciujícím orgánem ministra obrany k řešení otázek
prevence rizikového chování (P-RCH) v rezortu MO, zasedala v únoru,
květnu a prosinci roku 2019.
RK koordinovala realizaci priorit P-RCH a úkolů v oblasti prevence
kriminality a schválila priority v oblasti P-RCH na rok 2020. Přijímáním
usnesení zabezpečila RK jednotný postup organizačních celků rezortu MO
při realizaci úkolů prevence kriminality v roce 2019.
Sekce státního tajemníka MO (SST MO) průběžně aktualizovala úkoly
v oblasti P-RCH vyplývající pro MO z mezirezortních zastoupení v oblasti
prevence kriminality. Zpracovala vyhodnocení úkolů realizovaných v oblasti
prevence kriminality, boje proti projevům extremismu a předsudečné
nenávisti. Zabezpečila zastoupení MO v Republikovém výboru pro prevenci
kriminality.
Agentura personalistiky AČR (AP AČR) zveřejňovala na rezortních
intranetových stránkách k P-RCH dokumenty a informace k prevenci
kriminality.
Vojenská policie (VP) pokračovala ve spolupráci s Policií ČR, Celní správou
ČR, Vězeňskou službou ČR, orgány veřejné správy, jednotlivými
samosprávnými celky a dalšími mimorezortními institucemi. V rámci
výměny zkušeností v oblasti prevence kriminality spolupracovala s VP
Slovenské republiky. Akce realizované VP s těmito subjekty byly vedeny ve
vnitřní databázi akcí VP.
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V oblasti prevence kriminality pokračovala spolupráce rezortu MO
s odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra (MV), odborem
prevence kriminality MV, Národní centrálou proti organizovanému zločinu
a Policejní akademií ČR.

Naplňování cílů úkolu Schválením Koncepce 2020-2027 byly vytvořeny předpoklady
k systémovému zabezpečení rezortní P-RCH v období let 2020-2027.
Přijímání usnesení RK a kontrola jejich plnění přispěly ke koordinaci
jednotného postupu rezortních subjektů prevence, které se podílejí na
realizaci úkolů v oblasti prevence kriminality, boje proti projevům
extremismu a předsudečné nenávisti.
V rámci boje proti projevům extremismu byl zástupcem MV členům RK
a výkonným orgánům pro prevenci prezentován stav extremistické scény
v ČR s jeho možnými dopady na příslušníky rezortu MO.
Na zasedáních RK byla prezentována a vyhodnocována mezirezortní
a institucionální spolupráce v oblasti prevence kriminality.
Do priorit P-RCH na rok 2020 zařadila RK zorganizování celorezortního
semináře zaměřeného na prevenci rizikového chování v dopravě a prevenci
aktuálních kriminálně rizikových jevů.
Mezi vzdělávací témata pro personál rezortu MO bylo na základě výskytu
rizikového chování doporučeno téma Rizikové chování v dopravě.
AP AČR vypracovala analýzu výskytu rizikového chování personálu rezortu
MO za rok 2018 a za 1. pololetí roku 2019 včetně realizovaných
preventivních aktivit. Analýzy byly předloženy RK a zveřejněny na
intranetových stránkách k P-RCH.

Plnění stanovených
indikátorů

RK projednala a schválila podkladový materiál zpracovaný SST MO ke
Zprávě o extremismu na území ČR v roce 2019 a úkoly v boji proti
extremismu na rok 2020; vyhodnocení úkolů stanovených rezortu MO na
rok 2019 Akčním plánem prevence kriminality na období 2016–2020 a úkoly
v oblasti prevence kriminality na rok 2020. Dále projednala 2 analýzy
výskytu rizikového chování personálu rezortu MO zpracované AP AČR.
Přijatými usneseními uložila členům RK celkem 11 úkolů týkajících se
prevence kriminality.
VP zpracovala zprávu o situaci v oblasti bezpečnosti a pořádku v rezortu
MO za rok 2019.
AP AČR zveřejňovala na rezortních intranetových stránkách k P-RCH
aktuální dokumenty pro oblast prevence kriminality, boje proti extremismu
a předsudečné nenávisti (např. přijatá usnesení vlády, rezortní analýzy,
metodické pokyny, prezentace ze seminářů a odborných příprav apod.).
Průběžně byl doplňován fond odborné literatury k P-RCH.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

Úkol č. 3: Vyčleňovat rozpočtové prostředky a realizovat rezortní projekty prevence
kriminality v rezortu Ministerstva obrany
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MO
1/2016-12/2020 (každoroční vyčleňování)
Plněno průběžně (za rok 2019 splněno)
V rozpočtu rezortu MO byly na rok 2019 vyčleněny peněžní prostředky
k zabezpečení realizace Programu sociální prevence a prevence kriminality
(dále jen „Program prevence kriminality“). Prostředky byly rozepsány na
jednotlivé organizační celky rezortu MO. Agentura personalistiky AČR (AP
AČR) provedla aktualizaci dokumentů potřebných k realizaci Programu
prevence kriminality, které zveřejnila na intranetových stránkách k P-RCH.
V rámci Programu prevence kriminality bylo realizováno 61 projektů
prevence kriminality, které byly zaměřeny na cílové skupiny personálu
rezortu MO s vyšší mírou rizikového chování. Čerpání rozpočtových
prostředků vyčleněných na realizaci těchto projektů bylo průběžně
sledováno AP AČR.
V prvním čtvrtletí roku 2019 byla u MO ukončena kontrola Nejvyššího
kontrolního úřadu, která prověřovala poskytování a užití peněžních
prostředků státu na prevenci kriminality a přispění této poskytnuté
podpory k naplnění cílů v oblasti prevence kriminality.
AP AČR zpracovala analýzy využití rozpočtových prostředků vyčleněných na
podporu projektů prevence kriminality v roce 2018 a 2019.
Rozpočtové prostředky k zabezpečení realizace Programu prevence
kriminality v roce 2020 byly rozepsány na jednotlivé organizační celky
rezortu MO.

Naplňování cílů úkolu Na realizaci 61 projektů prevence kriminality zaměřených na cílové skupiny
personálu rezortu MO s vyšší mírou rizikového chování bylo v rozpočtu MO
vyčleněno celkem 6 583 000 Kč.
Koordinaci realizace projektů prevence kriminality zabezpečovali u svých
podřízených organizačních celků stanovení gestoři prevence. Vlastní
realizaci projektů prevence kriminality zabezpečovali vedoucí organizačních
celků rezortu MO.
Prostředky Programu prevence kriminality byly čerpány na realizaci
centrálně zabezpečovaného Projektu vzdělávání v oblasti kriminality na rok
2019; na nákup majetku a služeb souvisejících se zabezpečením
jednotlivých preventivních aktivit, odborných přednášek, seminářů
a školení; na příspěvky a náhrady k zabezpečení sportovních a kulturních
činností; na nákup odborných knih, učebních pomůcek, sportovního
a tělovýchovného nářadí k zabezpečení volnočasových aktivit personálu
rezortu MO s vyšší mírou rizikového chování apod.

Plnění stanovených
indikátorů

Rozpočtové prostředky určené na realizaci Programu prevence kriminality
má MO naplánovány ve střednědobém horizontu.
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Výše finančních prostředků vynaložených na realizaci projektů prevence
kriminality činila v roce 2019 celkem 6 580 000 Kč.
Projekty prevence kriminality byly zaměřeny na cílové skupiny personálu
rezortu MO s vyšší mírou rizikového chování.
RK projednala analýzu finančních prostředků vynaložených na realizaci
projektů prevence kriminality v roce 2018 a 2019 (za rok 2018 – únor 2019,
za rok 2019 – březen 2020).
RK projednala v květnu 2019 návrhy na podporu projektů prevence
kriminality pro rok 2020. Rozpis na jednotlivé organizační celky rezortu MO
byl zveřejněn na rezortních intranetových stránkách k P-RCH.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zabezpečení koordinace jednotného postupu všech rezortních subjektů
prevence při realizaci projektů prevence kriminality.
Orientace personálu rezortu MO s vyšší mírou rizikového chování ke
zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování,
psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací.
Výběr aktivit k podpoře využití volného času spojeného s ubytováním
personálu mimo trvalé bydliště na základě provedené zájmové orientace
skupin personálu rezortu MO s vyšší mírou rizikového chování.
Ovlivnění kvality života vojenských profesionálů a ostatního personálu
rezortu MO prostřednictvím realizovaných projektů P-RCH.

Úkol č. 4: Realizovat dotační programy Ministerstva zdravotnictví zaměřené na prevenci
rizikového chování a prevenci kriminality
Gesce, spolugesce:
Harmonogram:
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MZd
1/2016-12/2020 – každoroční vyhlašování
Plněno průběžně (za rok 2019 splněno)
MZd je nositelem dotačního programu Prevence kriminality, v rámci tohoto
dotačního programu byla vyhlášena priorita Děti a digitální média. Priorita
cílila na vlastní aktivitu dětí a mládeže v kyberprostoru včetně osobní
zkušenosti s nežádoucím až kriminálním chováním. Podpořeny byly také
projekty, které se zaměřily na mediální výchovu dětí a mladistvých.

Naplňování cílů úkolu Celkovou finanční částkou 1 051 114 Kč bylo podpořeno 10 projektů: Cesta
integrace – Naše pravidla online světa, Portus Prachatice – V síti inalita,
Irudium Remedium – Digitální hygiena – prevence kyberšikany a rizikové
konzultace obsahu, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Prevence
kyberšikany a ochrana dětí před on-line hrozbami, PROSTOR PRO o.s. –
Preventivní programy SPIRÁLA, Rizika internetu a komunikačních
technologií z.s. – Bezpečnější internet s Ministerstvem zdravotnictví,
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy – ONLINE MAN 2, Diecézní charita
Brno – Oblastní charita Třebíč, Primární prevence – interaktivní a zážitkové
programy zaměřené na nebezpečí v kyberprostoru a rizikové chování na
internetu pro žáky základních škol a Centrum primární prevence Vrakbar:
prevence kyberšikany v roce 2019; Slezská univerzita v Opavě – Podpora
mediální gramotnosti u dětí předškolního věku.

Plnění stanovených
indikátorů

Existuje dotační program Prevence kriminality.
Priority dotačního programu jsou zaměřeny na zvýšení bezpečnosti dětí.
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Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Podpořené projekty napomohly:
 k zvýšení informovanosti dětí o rizicích souvisejících s pohybem na
internetu, využíváním sociálních sítí a obecně sdílením osobních
informací v ICT prostředí;
 k zapojení žáků do vytváření pravidel bezpečného užívání technologií,
uvědomění si, co internet nabízí a co může vzít;
 předat dětem zábavnou, interaktivní, sebezkušenostní formou informace
o jednotlivých fenoménech kyberkriminality tak, aby žáci a studenti
věděli, jak si zajistit své bezpečí, jak postupovat v případě ohrožení, kam
se obrátit o pomoc v případě potřeby a jak se v takové situaci zachovat;
 sekundární dopad je i na další cílové skupiny - učitele, případně rodiče,
kamarády.

Další informace
V roce 2020 není Prevence kriminality již samostatným dotačním programem, ale jednou z priorit
dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče.

Úkol č. 5: Prohlubovat vzdělání v oblasti prevence kriminality, boje proti extremismu
a terorismu, ochrany lidských práv a aktuálních kriminálně rizikových jevů v rezortu
Ministerstva obrany
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MO; MV, MS, PA ČR
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Agentura personalistiky AČR (AP AČR) zabezpečila centrálním způsobem
Projekt vzdělávání v oblasti kriminality na rok 2019, který zahrnoval mimo
jiné i realizaci veřejných zakázek na nákup služeb externích lektorů a nákup
odborné literatury k aktualizaci informačních pramenů, které slouží jako
rezortní odborná knihovna specializovaná na oblast prevence rizikového
chování (P-RCH).
Členové Rezortní komise pro prevenci (RK) a zástupci výkonných orgánů pro
prevenci se seznámili s možnými dopady aktuální extremistické scény v ČR
na personál rezortu MO.
Rezortními lektory, specialisty odborných služeb rezortu MO (odborníci
vojenských škol, duchovní služba, psychologická služba, humanitní služba,
ekonomická a právní služba, vojenská zdravotnická služba, vojenští
policisté, pracovníci vojenské tělovýchovy, vrchní a vedoucí praporčíci
a další) a v některých případech i mimorezortními odborníky (buď
beznákladově, popř. formou veřejné zakázky) bylo v roce 2019 v rezortu
MO realizováno celkem 358 přednášek zaměřených na oblast prevence
kriminality. Výše uvedení odborníci se podíleli na realizaci vzdělávacích
témat doporučených RK na rok 2019 (Rizikové chování v dopravě, Kázeňské
přestupky a jejich řešení, Agrese v různých sociálních situacích, Finanční
gramotnost) a dalších témat z oblasti prevence kriminality.
Přehled centrálně zabezpečovaných vzdělávacích aktivit byl zveřejněn
a průběžně aktualizován na rezortních intranetových stránkách k P-RCH,
kde byly také zveřejňovány prezentace z jednotlivých realizovaných aktivit
s možností jejich dalšího využití v rámci rezortu MO.
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Přednášky na aktuální témata P-RCH byly provedeny také v rámci
odborných příprav výkonných orgánů pro prevenci, kterých se zúčastnilo
celkem 197 osob.
Mezinárodní konference primární prevence rizikového chování se
zúčastnilo 18 rezortních lektorů prevence. Odborné přípravy lektorů
prevence zaměřené na posilování kompetencí lektorského sboru se
zúčastnilo 18 osob. Na Univerzitě obrany v Brně (UO) úspěšně zakončilo
studium dalšího běhu kurzu Lektor prevence 14 nových lektorů, z nichž
9 osob je připraveno na lektorské činnosti v oblasti prevence kriminality.
Pro nově příchozí personál rezortu MO byl zorganizován seminář, do jehož
obsahu bylo kromě jiného zařazeno téma Extremismus a kriminálně rizikové
chování. Semináře se zúčastnilo 98 osob.
Dále byly realizovány 2 celorezortní semináře s tematikou Bezpečnost
v kyberprostoru s účastí 80 osob a Prevence v silničním provozu - BESIP
s účastí 62 osob.
Na základě vyžádání vedoucích organizačních celků rezortu MO zabezpečila
Vojenská policie (VP) 52 přednášek na téma dopravní bezpečnosti s účastí
4 545 osob. Ve vlastní gesci VP realizovala 157 přednášek zaměřených
zejména na dopravní nehodovost AČR, novelu zákona č. 361/2000 Sb.
apod.
Vzdělávání v oblasti prevence kriminality, boje proti extremismu
a terorismu realizovala UO např. v rámci akreditované výuky, vojenských
kariérových kurzů, příprav velitelů a štábu rektorátu UO, vojenskoodborných příprav studentů, metodických dnů vedoucích zaměstnanců
apod. Hlavní inspektorka ochrany lidských práv rezortu MO provedla pro
studenty posledních ročníků UO přednášku, která mimo jiné reflektovala
i zjištěné nedostatky ve vědomostech studentů UO v oblasti ochrany
lidských práv.
Pro žáky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské
Třebové (VSŠ a VOŠ MO) byly nad rámec školních vzdělávacích programů
provedeny odborné přednášky týkající se oblasti kriminálně rizikových jevů,
např. na téma Drogové a nedrogové závislosti a Rizikové chování v dopravě.
Vojenské zpravodajství zabezpečilo proškolení 342 osob v oblasti prevence
kriminality, boje proti extremismu a terorismu, ochrany lidských práv a
aktuálně rizikových jevů.

Naplňování cílů úkolu Realizace vzdělávacích aktivit přispěla k posilování právního vědomí
personálu rezortu MO.
Průběžně byla zvyšována odbornost personálu rezortu MO, který se podílí
na realizaci úkolů v oblasti P-RCH.
Provedení přednášek k možným dopadům aktuální extremistické scény
v ČR na personál rezortu MO bylo zabezpečeno v rámci spolupráce s MV
odborníkem z odboru bezpečnostní politiky MV.
Zapojení odborných služeb rezortu MO a mimorezortních odborníků do
realizace vzdělávání v oblasti P-RCH přispělo ke kvalitě a obsahu
vzdělávacího procesu.
Dostupnost informací k prevenci kriminality zveřejňovaných na rezortních
intranetových stránkách k P-RCH přispěla ke zvýšení informovanosti
personálu rezortu MO a realizátorů jednotlivých úkolů P-RCH v této
problematice.
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AP AČR zpracovala analýzy vzdělávání realizovaného v oblasti P-RCH v roce
2018 a 2019.
RK zařadila do priorit P-RCH pro rok 2020 např. realizaci vzdělávacích témat
Závislostní chování spojené s nadužíváním moderních technologií, Rizikové
chování v dopravě, Kázeňské přestupky a jejich řešení. Schválena byla
realizace celorezortního semináře na téma Prevence rizikového chování
v dopravě a aktuálních kriminálně rizikových jevů v rezortu MO.

Plnění stanovených
indikátorů

Prohlubování odborných kompetencí subjektů P-RCH bylo provedeno
prostřednictvím rezortních odborných příprav, seminářů a dalších
vzdělávacích aktivit.
Realizace vzdělávacích aktivit a seminářů v oblasti P-RCH byla naplánována
v Plánu činnosti Rezortu MO na rok 2019.
Ke zjištění kvality provedených vzdělávacích aktivit byla provedena zpětná
vazba cestou elektronicky podávaných hlášení vojenských útvarů a zařízení
na AP AČR.
RK projednala analýzy vzdělávání realizovaného v rezortu MO v roce 2018
a 2019 (za rok 2018 – únor 2019, za rok 2019 – březen 2020).
RK schválila Projekt vzdělávání v oblasti prevence kriminality na rok 2020
zpracovaný AP AČR.
RK projednala v květnu 2019 návrhy na podporu projektů prevence
kriminality pro rok 2020. Rozpis na jednotlivé organizační celky rezortu MO
byl zveřejněn na rezortních intranetových stránkách k P- RCH.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zvýšení požadované odbornosti výkonných orgánů pro prevenci a lektorů
prevence.
Průběžné informování vybraného personálu rezortu MO o aktuálních
otázkách prevence kriminality a kriminálně rizikových jevů.
Zabezpečení informační podpory personálu rezortu MO v oblasti prevence
kriminality a kriminálně rizikových jevů prostřednictvím rezortních
intranetových stránek k P-RCH.

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

MV (PČR)
9/2016-12/2017
Splněno v 2017

Úkol č. 7: Přijmout Koncepci pracovišť tisku a prevence Policie ČR
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR)
9/2016-12/2019
Splněno částečně
Interní dokument (původně koncepce, nyní metodické doporučení) vznikl
v roce 2017, proběhl připomínkovým řízením a schvalovací proces u vedení
PP ČR nebyl dokončen. Dokument byl termínově odložen. Aktuálně je
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finalizována forma metodického doporučení, která popisuje 3 prioritní
oblasti (digitální bezpečnost, bezpečnost v silničním provozu a vybudování
systému primární protidrogové prevence). Metodiky pro 3 prioritní
problematiky byly jednotlivým KŘP poskytnuty v lednu 2020.

Naplňování cílů úkolu  Posilování úlohy prevence, oddělení či vyčlenění pracovníků výhradně na
prevenci (od 1. 6. 2019 dochází k oddělování činnosti, byl podán návrh na
změnu katalogu činností a vytvoření pozici preventisty).
 Posilování financování prevence z interních zdrojů, od ledna 2020
navýšena interní položka na prevenci kriminality na 0,2 % z provozních
výdajů pro každé KŘP a PP ČR.
 Vymezení jasné úlohy preventisty, oprostit se od kumulování funkcí
tiskového mluvčího, preventisty a zodpovídání dotazů podle zákona
č. 106/1999 Sb. Vyřešeno návrhem na změnu katalogu činností, jehož
začlenění předpokládáme v dubnu 2020.

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)
Další informace

Metodické doporučení vyhotoveno, nahrazuje i koncepci pro pracoviště
prevence PČR.
Posilování pozice prevence kriminality v činnosti práce Policie ČR, nastolení
preventivní politiky napříč službami Policie ČR.

V červnu 2019 došlo na PP ČR k reorganizaci dosavadního odboru tisku a prevence na odbor
komunikace a vnějších vztahů. Na novém odboru vzniklo samostatné oddělení prevence. Koncept
oddělování činností a profesionalizace policejních preventistů pokračoval a stále pokračuje také na
úrovni krajských ředitelství policie a územních odborů. Na uvedené změny navazuje také
transformace vzdělávání. Vzhledem k probíhajícímu oddělování činností byl ukončen dosavadní
společný specializační kurz pro tiskové mluvčí a preventisty a je vytvářen nový systém vzdělávání
policejních preventistů se zaměřením na specifika aktivit prevence kriminality v podmínkách PČR.

Úkol č. 8: Podporovat zapojení dobrovolníků do prevence kriminality a zajišťování
bezpečnosti a veřejného pořádku v obcích v rámci dotačního programu MV „Bezpečnostní
dobrovolník“
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu

MV; obce
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2019 splněno)
V prosinci 2018 vyhlásilo MV Program prevence kriminality na místní úrovni
na rok 2019. Jeho součástí je již od roku 2018 specifický projekt
Bezpečnostní dobrovolník (do roku 2018 byl vyhlašován samostatně).
Realizací dotačního programu ze strany MV a jednotlivých projektů ze
strany obcí jsou naplňovány cíle stanovené Akčním plánem.

Plnění stanovených
indikátorů

V rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 nebyl
o projekt Bezpečnostní dobrovolník projeven zájem v žádné obci (městě).
Projekt v roce 2019 nebyl realizován.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Tento projekt umožňuje obcím za finančního přispění MV aktivně zapojit
občany obcí do místních záležitostí bezpečnosti a veřejného pořádku.
Napomáhají tak zlepšení bezpečnostní situace v obcích, ke zvýšení pocitu
bezpečí a posilují důvěru občanů v orgány obce a bezpečnostní složky.

Další informace
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V prosinci 2019 vyhlásilo MV Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020, jehož
součástí je specifický projekt Bezpečnostní dobrovolník. Se žádostí o podporu tohoto projektu se
přihlásilo město Stříbro a obec Dolní Podluží. Projekty byly podpořeny celkovou částkou 155 620 Kč,
a budou realizovány v roce 2020.

Úkol č. 9: Vytvořit typový program zapojení dobrovolníků do poskytování postpenitenciární
péče a prevence recidivy pachatelů trestné a přestupkové činnosti
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV; MS (vč. PMS), MPSV, nevládní neziskové organizace
1/2017-12/2020
Plněno průběžně
Založena pracovní skupina.
Průběžně se konzultuje tvorba metodiky realizace typového programu se
členy pracovní skupiny. Metodika se opírá o zahraniční analýzu, která byla
publikována v roce 2018 a o dobrou praxi organizací, jejichž členové jsou
zapojeni do pracovní skupiny.
Plnění úkolu je zároveň svázáno s tvorbou Koncepce rozvoje dobrovolnictví
v České republice a realizací projektu „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“ (reg. č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724), v rámci nějž budou v krajích zřízena
Regionální dobrovolnická centra. V roce 2019 byly především realizovány
kroky na těchto strategických dokumentech a projektech, jejichž ukončení
je plánováno v roce 2022.

Naplňování cílů úkolu Zatím nelze hodnotit.
Zatím není vytvořena typová metodika pro typový program.
Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty Zatím nelze hodnotit.
(cílovou skupinu)

Úkol č. 10: Zajišťovat činnost Poradního sboru ministra vnitra pro situační prevenci
kriminality a využívat schopnosti a možnosti jeho členů při přípravě a tvorbě výstupů
v oblasti situační prevence kriminality
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV; zástupci subjektů zapojených do činnosti Poradního sboru
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
V roce 2019 proběhlo dne 24. 1. již 20. zasedání Poradního sboru.
Bylo uspořádáno více než 30 seminářů či konferencí na úrovni obcí či krajů
k problematikám forenzní identifikační značení, kamerové systémy,
mechanické zábranné prostředky, bezpečné bydlení či elektronické
zabezpečení.
V roce 2018 se začal realizovat nový celorepublikový preventivní projekt
„Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“; v roce 2019
projekt pokračoval svou další etapou č. II. Aktivity byly rozšířeny o oblast
mechatroniky a trezorů včetně doplnění a úpravy mobilní aplikace. Blíže
k tomuto projektu viz úkol č. 74.
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Ve spolupráci s jednotlivými subjekty Poradního sboru a s Asociací
bezpečná škola a s ÚNMZ pokračovala úspěšná aplikace do bezpečnostní
praxe nové normy ČSN 73 4400 k zabezpečení škol a školských zařízení.
Realizace veletržních aktivit resortu MV ve spolupráci se subjekty
Poradního sboru, účast na 3 mezinárodních bezpečnostních veletrzích v ČR.

Naplňování cílů úkolu V rámci aktivit Poradního sboru probíhala i v roce 2019 velmi aktivní
a úspěšná spolupráce mezi zástupci veřejného i soukromého sektoru, což je
základním cílem existence a činnosti Poradního sboru.
Poradenství a informační aktivity realizovány na několika platformách –
odborné semináře a konference, účast na veletrzích, vydávání informačních
materiálů.

Plnění stanovených
indikátorů

Realizace více než 30 seminářů a konferencí.
Nový katalog doporučených certifikovaných výrobků v rámci projektu
Bezpečná země (zpracován Cechem mechanických a zámkových systémů).
Další pokračování celorepublikového preventivního projektu – Zabezpečte
se, chraňte majetek sobě i svým sousedům II. (podrobnosti viz úkol č. 74).
Aplikace nové Metodiky k normě ČSN 73 4400 – Prevence kriminality –
řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.
Účast MV na 3 veletrzích.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

Úkol č. 11: Realizovat dotační Program prevence kriminality na místní úrovni na podporu
preventivních aktivit a projektů obcí a krajů
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV; členové RVPPK, obce, kraje
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2019 splněno)
V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v ČR na léta
2016 až 2020“ (dále jen „Strategie“) a se souhlasem ministra vnitra byl dne
12. prosince 2018 vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni
na rok 2019 (dále jen „PPK“).
MV pro rok 2019 obdrželo 201 žádostí 96 žadatelů (obcí, měst, krajů; žádný
dobrovolný svazek obcí žádost nepodal), z toho 23 žádostí 9 krajů.
Současně byly Komisi podány informace o 27 loni schválených „víceletých“
projektech, které pokračují i v roce 2019, a se kterými bylo potřeba
v dotacích na rok 2019 již počítat.
Celkové požadavky na dotaci včetně víceletých projektů uplatněných v r.
2019 byly ve výši 69 815 468 Kč, z toho pouze na rok 2019 se jednalo
celkově o částku 50 051 399 Kč (a z toho 21 644 156 Kč na investice
a 28 407 243 Kč na neinvestice). S „víceletými“ projekty schválenými v r.
2018 na rok 2019 ve výši 14 947 628,44 Kč se jednalo o celkový požadavek
na neinvestice pro rok 2019 ve výši 43 354 871 Kč, s investicemi pak
o 64 999 027,44 Kč.
MV podpořilo o celkové výši dotace v součtu: 57 975 707 Kč zahrnující
i víceleté projekty Asistent prevence kriminality a Domovník-preventista.
Přímo na rok 2019 byla určena částka ve výši celkem 54 938 215,44 Kč
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(39 990 587 Kč bez víceletých projektů podpořených na rok 2019 v roce
2018), z toho 37 185 059,44 Kč neinvestičních prostředků a 17 753 156 Kč
na investice.
Nejvyšší dotace, s ohledem na celkovou rizikovost lokalit, množství
podaných projektů a jejich kvalitu, byly přiděleny v rámci Libereckého,
Moravskoslezského a Ústeckého kraje, z toho Liberecký kraj celkem
7 017 000 Kč (z požadovaných 8 485 500 Kč), Moravskoslezský kraj celkem
9 938 390 Kč (z požadovaných 10 100 806 Kč) a Ústecký kraj celkem
12 994 640 Kč (z požadovaných 19 090 965 Kč). Pro rok 2019 tak nejvyšší
dotace (po přičtení částky na r. 2019 z loni schválených víceletých projektů
a odečtení částek na roky 2020 a 2021 u víceletých projektů) obdržel
Moravskoslezský kraj celkem 10 197 697,44 Kč, Ústecký kraj celkem
9 241 253 Kč a Liberecký kraj celkem 8 184 880 Kč. Uspělo všech 13
víceletých projektů, které byly podány, z toho bylo 11 projektů APK
a 2 projekty Domovník-preventista. V roce 2019 tak bylo realizováno již 40
víceletých projektů.
Investiční projekty byly obdobně jako v předchozích letech zaměřeny
zejména na zřizování, rozšiřování a modernizaci kamerových systémů
(MKDS) včetně inteligentních analytických SW, na budování či obnovu
sportovních hřišť a plácků a na osvětlení rizikových míst v obcích.
Neinvestiční projekty směřují nejvíce na financování projektu Asistent
prevence kriminality, Domovník-preventista, komunitní práce s dětmi
a mládeží v péči OSPOD (táborové pobyty, klubová a sportovní činnost).
Velmi časté byly realizace informačních a vzdělávacích projektů, které
pokrývají oblasti od pomoci obětem trestné činnosti po vzdělávání
strážníků obecních policií. Množství projektů je zaměřeno na forenzní
značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek a na prevenci
kyberkriminality.
V roce 2019 se součástí Programu stal také projekt s celokrajskou
působností zaměřený na podporu rozvoje prevence kriminality v kraji.
Tento typový projekt byl podporovaný 100% dotací bez povinné spoluúčasti
krajů, které měly možnost na něj o dotaci požádat.
Se souhlasem ministra vnitra bylo dne 25. září 2019 vyhlášeno 2. kolo PPK.
Podpora 2. kola dotací PPK byla určena na investiční projekty do
nejrizikovějších regionů ČR dle tabulky rizikovosti, zpracované za rok 2018,
sestavované odborem prevence kriminality MV (OPK) každoročně dle
indexů kriminality, nezaměstnanosti a tzv. dávek chudoby. Těmito
nejrizikovějšími okresy byly: Karviná, Most, Ostrava - město, Bruntál
a Děčín.
Výzva byla zaměřena na podporu investičních dotací, zejména městských
kamerových a dohlížecích systémů, inteligentních analytických SW k nim,
osvětlení rizikových míst apod., které budou určeny prioritně na
problematiku pouliční kriminality, posílení bezpečnosti v souvislosti se
sociálním vyloučením a řešení kriminality s přeshraničním dopadem.
MV ve 2. kole obdrželo 8 žádostí 7 žadatelů, jeden žadatel svou žádost vzal
zpět.
Celkové požadavky na dotaci byly 5 924 000 Kč.
Ministerstvo vnitra disponovalo částkou 5 000 000 Kč.
Hodnoceny byly žádosti měst: Bruntál, Dolní Poustevna, Karviná, Krnov,
Most a Ostrava. Dne 28. listopadu 2019 schválil návrh dotace RVPPK
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a stanovisko RVPPK dne 6. 12. 2019 schválil ministr vnitra. Podpořeny byly
všechny projekty o celkové výši dotace v součtu: 4 924 000 Kč.
Dne 9. 12. 2019 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni
pro rok 2020 s termínem podávání žádostí do 15. 2. 2020.

Naplňování cílů úkolu Obce a kraje se zapojují do aktivit a realizace projektů prevence kriminality.
Koordinátoři OPK MV poskytují žadatelům o dotace podporu a konzultace.
Sdílení dobré praxe probíhá např. v rámci pravidelného každoročního
setkání preventistů z řad obcí a krajů, které pořádá MV.
Úspěšné a inovativní projekty jsou také prezentovány na webových
stránkách www.prevencekriminality.cz.

Plnění stanovených
indikátorů

MV podpořilo celkem 172 projektů (z toho 21 krajských projektů) o celkové
výši dotace v součtu: 57 975 707 Kč zahrnující i víceleté projekty Asistent
prevence kriminality a Domovník-preventista. Přímo na rok 2019 byla
určena částka ve výši celkem 54 938 215,44 Kč (39 990 587 Kč bez
víceletých projektů podpořených na rok 2019 v roce 2018), z toho
37 185 059,44 Kč neinvestičních prostředků a 17 753 156 Kč na investice.
Ve 2. kole byly podpořeny všechny projekty o celkové výši dotace v součtu:
4 924 000 Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Podpořeno bylo celkem 172 projektů PK (z toho 21 krajských projektů). Ve
2. kole podpořeno 7 projektů.
Projekty zaměřené na úroveň obce či kraje i na veřejnost.

Úkol č. 12: Realizovat dotační Program prevence kriminality v rámci resortu MV
na podporu preventivních aktivit a projektů Policie ČR a útvarů a organizací MV
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2019 splněno)
V listopadu 2018 vyhlášen Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence
kriminality na rok 2019; na základě doporučení hodnoticí komise schválil
ministr vnitra přidělit částku Kč 2 150 000 na celkem 24 projektů;
ekonomický odbor požádal MF o schválení a poté byly finanční prostředky
zaslány žadatelům; do 15. února 2020 žadatelé zaslali finanční a věcné
vyhodnocení projektů.

Naplňování cílů úkolu Podpořeny byly projekty, které naplňovaly vyhlášené priority (prevence
trestné činnosti páchané na seniorech a projekty na práci se zvlášť
zranitelnými oběťmi, projekty zaměřené na nové hrozby a nové přístupy
v oblasti prevence kriminality (kriminalita ve virtuálním prostředí, ochrana
měkkých cílů, zadlužení, extremismus, hatecrime, atd), projekty zaměřené
na kriminalitu dětí a mládeže, na prevenci majetkové trestné činnosti,
projekty zaměřené na trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a
jiných návykových látek, projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků
resortu MV za účelem jejich kvalifikovaného působení v projektech
prevence kriminality a zvyšování právního vědomí u nejčastějších forem
kriminality a kriminálně rizikového chování.

Plnění stanovených
indikátorů

Předloženo celkem 37 projektů v celkové částce Kč 5 277 000,-; podpořeno
24 projektů v hodnotě Kč 2,150.000,-; provedeno několik telefonických
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konzultací ohledně realizace projektu či jeho následného vyhodnocení;
k 15. 2. 2020 vyhodnoceny všechny projekty dle Podmínek pro
„vnitrorezort“ 2019, tj. zasláno finanční vyhodnocení i závěrečná zpráva o
realizaci projektu. U jednoho projektu prodloužena realizace do listopadu
2020.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Na širokou veřejnost působily především projekty zaměřené na informování
veřejnosti v oblasti prevence alkoholu a jiných návykových látek, ochrany
majetku a života; projekty byly zaměřeny na seniory, dále na řidiče, na děti
navštěvující ZŠ a na studeny SŠ a SOU, ale také širokou veřejnost.

Další informace
V listopadu 2019 vyhlásilo MV Program MV v oblasti prevence kriminality na rok 2020. Uzávěrka
žádostí o finanční prostředky byla stanovena do 21. 1. 2020.

Úkol č. 13: Provést elektronizaci dotačního řízení Programu prevence kriminality, včetně
vytvoření databáze projektů a sdílení příkladů dobré praxe
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV
12/2020
Plněno průběžně
Vytvořena databáze: https://isprofin.mfcr.cz/rispf-žadatelé žádost
kompletně vyplňují elektronicky, na MV zasílají datovou schránkou „krycí
list“ / formulář žádosti.
Žádosti a projekty jsou zpracovávány v programu EDS/SMVS.
Počátkem r. 2019 proběhlo vyhodnocování a uzavírání projektů z r. 2018.
Během léta a podzimu proběhly dílčí úpravy nastavení výzvy pro r. 2020 pro
překlopení žádostí do projektů v rámci EDS.

Naplňování cílů úkolu Vytvořena databáze: https://isprofin.mfcr.cz/rispf
Žádosti a projekty jsou zpracovávány v programu EDS/SMVS. Počátkem
r. 2019 proběhlo vyhodnocování a uzavírání projektů z r. 2018. Během léta
a podzimu proběhly dílčí úpravy nastavení výzvy pro r. 2020 pro překlopení
žádostí do projektů v rámci EDS.

Plnění stanovených
indikátorů

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

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

Úkol č. 13A: Vytvořit metodiku pro vyhodnocování dopadů projektů a programů prevence
kriminality včetně vytvoření databáze projektů a sdílení příkladů dobré praxe.
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV
6/2018-12/2020
Plněno průběžně
Od září 2018 do února 2019 proběhla ze strany NKÚ kontrolní akce
zaměřená na Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality.
Kontrolováno bylo období 2015-2018, kontrola proběhla u MV, MS, MO,
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a vybraných měst a jednoho spolku. Na základě závěrů NKÚ a vyjádření
kontrolovaných bylo usnesením vlády č. 670/2019 uloženo MV zohlednit
výstupy z Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce
č. 18/20 při tvorbě Strategie prevence kriminality v České republice na
období od roku 2021, obdobně bylo uloženo dalším rezortům toto
zapracovat do rezortních koncepčních dokumentů dotýkajících se prevence.
Hlavní výtka ze strany NKÚ byla oblast hodnocení přínosů realizovaných
projektů, nejednotná a neměřitelná kritéria a absence indikátorů
úspěšnosti.
Výstupy NKÚ byly diskutovány také v rámci RVPPK a bylo navrženo zřídit
pracovní skupinu RVPPK k problematice měření efektivity a hodnocení
dopadů programů a projektů prevence kriminality. Zřízení pracovní skupiny
bylo opakovaně diskutováno na jednání RVPPK, členové RVPPK souhlasili
s jejím zřízením a byly zahájeny práce na zřízení pracovní skupiny – složení
členů, náplň činnosti.
EUCPN si v roce 2019 nechalo Mid Sweden University zpracovat studii
o zkušenostech členských států s evaluací projektů v rámci prevence
kriminality. Česká republika byla oslovena, aby se na této studii též podílela
formou vyplnění dotazníku. Konečné výstupy zatím nejsou dostupné.
Taktéž se EUCPN v roce 2019 pokoušelo prostřednictvím spolupráce
s členskými státy nově definovat koncept prevence kriminality. Nová
definice prevence kriminality v rámci EUCPN byla odsouhlasena na jednání
Rady EUCPN v prosinci 2019.

Naplňování cílů úkolu V rámci popsané aktivity byl naplněn cíl: „získat přehled o již existujících
modelech vyhodnocování dopadů projektů a programů prevence
kriminality“ (2018).
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/20
obsahuje zhodnocení dosavadního provádění vyhodnocování projektů
a jejich dopadů.

Plnění stanovených
indikátorů

Vypracováním výše uvedené studie došlo k naplnění indikátoru: „existující
analýza zahraničních i již existujících domácích modelů vyhodnocování
dopadů projektů a programů prevence kriminality“ (2018).
Jiné zatím nesplněno.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Dopady na adresáty budou mít až navazující aktivity.

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

Úkol č. 14: Usnadnit přístup menším obcím do Programu prevence kriminality na místní
úrovni
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu

MV; Svaz měst a obcí ČR
4/2016-12/2016
Splněno a vyhodnoceno za 2016
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Úkol č. 15: Vytvořit podmínky pro využívání mapových nástrojů pro analýzu kriminality
v Policii ČR
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR)
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Úkoly, které jsou v gesci pracovníků GIS, jsou plněny průběžně. Tzn.
pokračovat v pracích na rozvoji mapových podkladů pro znázorňování
kriminality (trestné i přestupkové činnosti) a souvisejících jevů
(sociodemografická data, zájmové body ad.), které zároveň umožňují
zobrazovat data v souvislostech.
Od 1. 1. 2019 má GIS PČR 100% obsazenost všech systemizovaných
tabulkových míst (8+3), které jsou zařazeny pod OO PP ČR. Všechny pozice
byly obsazeny po zdlouhavých přijímacích řízeních pečlivě vybranými
specialisty na geoinformační technologie.
V roce 2019 byla zpracována koncepce analytických pracovišť – Koncepce
analytiky SKPV, kterou policejní prezident schválil 11. 3. 2020. Koncepce
definuje základní typy analýz zpracovávaných na úseku SKPV, vč. metod
a forem kriminálních analýz. Využití těchto analýz při zajišťování prevence
kriminality i dalších článků policie bude společným úkolem centrálního
analytického pracoviště a preventivních pracovišť, jehož naplňování bude
součástí postupného zapojení odboru centrální analytiky do predikativní
analýzy a mapy kriminality ve spolupráci s odborem informatiky a provozu
informačních technologií. Realizace byla plánována k 1. 4. 2020, ale
z důvodu vyhlášení “Nouzového stavu v ČR” byly organizační změny v rámci
PČR odloženy.

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

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

Úkol č. 16: Monitorovat rizikové chování, trestnou činnost a další protiprávní jednání
v rezortu Ministerstva obrany a následně analyzovat příčiny a přijímat adekvátní
preventivní opatření
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MO
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Vedoucí organizačních celků rezortu MO sledovali výskyt rizikového chování
ve své podřízenosti, přijímali opatření k jeho eliminaci a zpracovávali
stanovená hlášení pro Agenturu personalistiky AČR (AP AČR).
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AP AČR zpracovala analýzy výskytu rizikového chování v rezortu MO
a společně s Vojenskou policií (VP) je předložila Rezortní komisi pro
prevenci (RK) k projednání.
Informace o aktuálním výskytu rizikového chování personálu rezortu MO
byly projednávány na odborných přípravách výkonných orgánů pro
prevenci a zveřejněny na rezortních intranetových stránkách k prevenci
rizikového chování (P-RCH).
VP průběžně realizovala monitoring výskytu rizikového chování pomocí
evidencí trestných činů a přestupků z databází vedených VP, prováděla
vyhodnocení monitoringu a následně přijímala (popř. navrhovala) příslušná
preventivní opatření.
K předcházení, minimalizaci a eliminaci výskytu rizikového chování
personálu rezortu MO byla prováděna rezortní podpůrná opatření (např.
situační prevence, kontrolní činnost, poradenství apod.).
Kontroly provedené sekcí státního tajemníka MO, sekcí dozoru a kontroly
MO, AP AČR, VP a dalšími subjekty byly zaměřeny zejména na plnění úkolů
stanovených vnitřními předpisy v oblasti P-RCH a na realizaci schválených
projektů prevence. VP provedla 914 kontrol zaměřených na zabezpečení
objektů rezortu MO, 1 959 kontrol výkonu služby (režim vstupu do objektů)
a 642 kontrol osob (z toho 232 kontrol zaměřených na přítomnost
návykových látek). Celkem bylo zkontrolováno 5 390 osob (z toho bylo 10
pozitivních na alkohol, 1 osoba pozitivní na omamné a psychotropní látky).
Kontrolní činnosti a jejich výsledky byly prezentovány na zasedáních RK.

Naplňování cílů úkolu Průběžně byl monitorován a analyzován výskyt rizikového chování, trestné
činnosti a dalšího protiprávního jednání včetně vývoje jednotlivých forem
rizikového chování personálu rezortu MO.
Vedoucí zaměstnanci v rozhodovacím procesu k přijímání a realizaci
preventivních opatření ve své působnosti využívali informace
z monitorování rizikového chování.
Analýzy výskytu rizikového chování byly zároveň využity při zpracování
Koncepce primární prevence rizikového chování personálu rezortu
Ministerstva obrany na období let 2020-2027, ke stanovení cílových skupin
personálu rezortu MO s vyšší mírou rizikového chování a ke stanovení
priorit P-RCH na rok 2020.

Plnění stanovených
indikátorů

AP AČR zpracovala 2 analýzy výskytu rizikového chování, které projednala
RK (za rok 2018 – únor 2019, za rok 2019 – březen 2020).
Z výsledku analýz nevyplynula potřeba, aby RK stanovila nová rezortní
opatření v oblasti prevence kriminality a boje proti projevům extremismu
a předsudečné nenávisti. Analýzy s usneseními přijatými RK jsou součástí
zápisů z jednotlivých zasedání RK.
Provedené analýzy výskytu rizikového chování byly zveřejněny na
rezortních intranetových stránkách k P-RCH. Výkonné orgány pro prevenci
byly seznámeny s analýzami v rámci odborných příprav. Personálu rezortu
MO byly analýzy prezentovány na intranetových stránkách k P-RCH.
Nová úprava databáze Pořádkové kontroly VP umožnila VP adresné
sledování kontrol vyžádaných vedoucími jednotlivých organizačních celků
rezortu MO v oblasti P-RCH včetně zpracování potřebných analýz a výstupů.
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Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Seznamování personálu s výskytem rizikového chování v rezortu MO
a plánovanými preventivními opatřeními v oblasti prevence kriminality
prostřednictvím informací zveřejňovaných na intranetových stránkách k PRCH.
Posilování právního vědomí personálu v oblasti P-RCH.
Seznamování výkonných orgánů pro prevenci s aktuálním výskytem
rizikového chování, trestné činnosti a dalšího protiprávního jednání včetně
doporučených preventivních opatření.
Rozhodování řídících a velitelských orgánů o realizaci adekvátních
preventivních opatření na základě analýz výskytu rizikového chování
a informací z evidencí trestných činů a přestupků z databází vedených VP.

Úkol č. 17: Vyvinout a pilotně ověřit nové nástroje pro mapování, analýzu a predikci
kriminality v podmínkách Policie ČR
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR)
3/2016-12/2021
Plněno průběžně
Úkol je realizován prostřednictvím projektu Mapy budoucnosti II – využití
prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro
analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání
registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010253.
Cílem projektu je optimalizovat a zefektivnit procesy a postupy v Policii ČR
(v oblastech: 1. kvalitní a efektivní mapování, analýzy a predikce kriminality,
2. sdílení dat a informací mezi Policií ČR a obcemi (resp. obecními
policiemi), 3. zveřejňování informací o vybraných druzích kriminality
veřejnosti ve formě map kriminality) a zvýšit kompetence pracovníků
Policie ČR. Budou vytvořeny nové postupy a nástroje pro efektivnější boj
s kriminalitou, efektivnější využití zdrojů (personální, finanční a materiální).
Data a informace o kriminalitě by měla být mimo PČR zpřístupněna obcím,
státní správě a veřejnosti formou otevřených dat.
Projekt bude realizován v termínu 3/2019-2/2022.
Projekt byl zahájen 1. 3. 2019.
V rámci projektu byla v roce 2019 zahájena tvorba mapování a analýza
prostorových dat o kriminalitě technickým týmem PČR a práce na
technologiích potřebných pro predikce kriminality za využití strojového
učení.
Dále byla navázána spolupráce s pilotními obcemi, které budou na projektu
spolupracovat a v rámci pilotu testovat oboustranné předávání dat.

Naplňování cílů úkolu Bude možné vyhodnotit až po realizaci projektu.
Plnění stanovených
Bude možné vyhodnotit až po realizaci projektu.
indikátorů
Dopady na adresáty Bude možné vyhodnotit až po realizaci projektu.
(cílovou skupinu)
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Úkol č. 18: Analyzovat možnost doplnění údajů registru přestupků o místo a čas spáchání
zaznamenávaných přestupků.
Gesce, spolugesce:
Harmonogram:
Celkové plnění úkolu

MS; MV, obce
1-12/2017
Splněno a vyhodnoceno za 2017

Úkol č. 19: Sdílet informace o kriminalitě mezi Policií ČR a obcemi a mezi Policií ČR
a veřejností a tím posílit vzájemnou spolupráci a zapojení občanů
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR); obce, obecní policie, ASZ, dotčená odborná i laická veřejnost
9/2016-12/2021
Plněno průběžně
Plnění úkolu je závislé na realizaci projektu Mapy budoucnosti II. (viz úkol
17.)
V roce 2019 byl projekt zahájen a byly zahájeny práce na tvorbě rozhraní
určeného pro sdílení dat mezi PČR a obcemi, resp. obecními policiemi. Byly
kontaktovány obce, které se budou účastnit pilotního testování, které je
plánováno v roce 2020.
Rozhraní pro sdílení dat bude sloužit také jako online nástroj pro zobrazení
dat o kriminalitě pro širokou veřejnost (ve více anonymizované podobě).
Mapy kriminality pro veřejnost budou rovněž ve formátu tzv. otevřených
dat.

Naplňování cílů úkolu Prozatím není možné hodnotit.
Plnění stanovených
Prozatím není možné hodnotit.
indikátorů
Dopady na adresáty Prozatím není možné hodnotit.
(cílovou skupinu)

Úkol č. 20: Vytvořit a akreditovat vzdělávací kurz pro civilní (nepolicejní) pracovníky
v oblasti prevence kriminality
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV
7/2016-8/2020
Plněno průběžně
V průběhu roku 2019 probíhalo jednání s Institutem pro veřejnou správu
Praha (IVS) na přípravu balíčku kurzů pro potřeby vzdělávání manažerů PK
na obcích. Do standardní nabídky v rámci nového „školního roku“ od září
2019 byly zařazeny dílčí kurzy-moduly, které mohl IVS zajistit vlastními
lektory na vzdělávání jednotlivých „modulů“. Tyto kurzy nejsou nabízeny
pouze pracovníkům v oblasti prevence kriminality, ale např. i členům
zastupitelstev, rad či vedení obcí obecně. Jedná se např. o kurz
Bezdomovectví – řešitelný problém, Cyklus kurzů pro (nové) starosty a další
zastupitele či radní, Obec a extremismus, Obec a drogová problematika aj.
Přehled kurzů je na stránkách IVS – www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu.
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OPK současně nabízí a realizuje (v roce 2019 2x) 3denní celostátní
metodická setkání pro manažery PK (z krajů a obcí) s kapacitou cca 100
osob, kde probíhá dílčí vzdělávání, semináře, výměna dobré praxe
a seznamování s novinkami a trendy. Současně MV pořádá, spolupořádá či
se lektorsky účastní desítek jednodenních i vícedenních vzdělávacích
seminářů, workshopů či konferencí k problematice prevence kriminality pro
odbornou veřejnost, zástupce krajů a obcí, Policie ČR ale i soukromé osoby
či zástupce institucí a firem (viz také úkol č. 21 a další).

Naplňování cílů úkolu Pracovníkům v oblasti prevence kriminality jsou nyní nabízeny kurzy jak ze
strany IVS, tak i ze strany MV.

Plnění stanovených
indikátorů

Data o počtu manažerů prevence kriminality navštěvujících kurzy IVS
nejsou k dispozici.
OPK MV v r. 2019 realizoval 2 celostátní 3denní metodická setkání
v Kašperských Horách, kterých se zúčastnilo přes 150 osob, organizoval,
spoluorganizoval či se lektorsky účastnil desítek odborných konferencí a
seminářů, workshopů na různá témata z oblasti PK (situační prevence,
kyberkriminalita, domácí násilí apod.), jichž se účastnily stovky odborníků
v oblasti prevence kriminality.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

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

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2016-12/2020
Plněno průběžně
MV pravidelně organizuje pracovní setkání a semináře pro manažery
prevence kriminality krajů a obcí, které se týkají jak aktuálních výzev (vždy
samostatně pro každý kraj), tak výměny dobré praxe a upozornění na časté
či opakující se chyby v žádostech (v těchto případech se jedná jak
o celostátní setkání, tak o setkání v jednotlivých krajích). Odbor prevence
kriminality v roce 2019 zorganizoval dvě pracovní setkání s manažery
prevence kriminality měst, obcí a krajů, s preventisty Policie ČR. Obě se
uskutečnila v rekreačním zařízení MV v Kašperských Horách. První bylo
zaměřeno na aktuální úkoly spojené s vyhlášením dotačního Programu
prevence kriminality 2019 – velká část byla věnována i individuálním
konzultacím k připravovaným projektům a ekonomickému zpracovaní
žádosti. Dalším důležitým blokem byla prevence kybernetické kriminalitě.
Obsahem druhého setkání, kde slovo dostali především sami preventisté,
kteří se vyjadřovali k problémům při realizaci projektů, k zajímavým
podnětům a tématům a plánovaným aktivitám, byly zajímavé z oblasti
prevence kriminality. Dále byla projednána příprava na dotace v roce 2020,
naplňování priorit prevence Policie ČR, bezpečnost škol a problematika
Agentury pro sociální začleňování. Jedna celá odpolední část byla věnována
problematice ochrany veřejných prostranství v obcích. Dále byl blok
k projektu FIZ a k projektu Bezpečná škola.
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MV ve spolupráci s KŘP hl. m. Prahy také uspořádal seminář na téma
Domácí násilí – 15 let od účinnosti trestného činu týrání osoby žijící ve
společném obydlí (11. 12.). Seminář byl určen pro policisty, pracovníky
OSPOD, st. zástupce, neziskové organizace zabývající se pomocí obětem
trestných činů a pracovníky krajských úřadů pracující v oblasti prevence
kriminality, zúčastnilo se ho cca 70 účastníků.
19. 11. MV ve spolupráci s LOCIKOU, organizací pomáhající dětem
ohroženým domácím násilím a nejen jim, uspořádalo již pátý ročník
konference v souvislosti se světovým dnem prevence týrání a zneužívání
dětí, tentokráte s názvem "Děti, škola a násilí". Konference je každoročně
navštěvována zástupci nejen veřejné správy, ale i odborné veřejnosti (cca
120 účastníků). Jsou zde probírána témata věnující se problematice trestné
činnosti páchané na dětech i dětmi, v roce 2019 bylo hlavním tématem
narůstání agresivity dětí ve školách.
Další konference s názvem Prolomit mlčení: sexuální násilí, jeho dopady
a možnosti řešení, kterou MV uspořádalo ve spolupráci s organizací Profem
22. 10., byla věnovaná problematice sexuálního násilí a znásilnění. Tato dvě
témata jsou řešena i v rámci Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na
ženách. Konference se zúčastnilo cca 120 účastníků, protože řešení tématu
sexuálního násilí je nutné posouvat a mluvit o něm i před laickou veřejností
vzhledem k tomu, že např. znásilnění patří mezi velmi latentní trestnou
činnost (odhad oznamování znásilnění je kolem 5 % případů).
Další akce realizované ze strany MV:
5. 2., Praha, Konference Kraje pro bezpečný internet 2019, cca 80
účastníků.
19. 3., Nesuchyně, Bezpečná škola, uspořádal Stčk kraj ve spolupráci s OPK
MV a ABŠ, 100 účastníků (manažeři PK, MP, P ČR, NGO, OSPOD).
3. 4., Blatná, Situační prevence, uspořádal OPK MV a vedení města, 40 osob
(manažeři PK, občané).
8. 4., Brno, PK ve městech, uspořádal Magnusregio ve spolupráci s OPK MV,
120 osob (strážníci, manažeři PK, P ČR, starostové obcí).
25. 4., Orlová, APK, uspořádal OPK MV ve spolupráci s vedením města, 70
osob (strážníci, APK, manažeři PK, P ČR, soc. odbory, OSPOD).
21. 5., Valašské Meziříčí, Bezpečná škola, uspořádal OPK MV + ABŠ+vedení
města, 70 osob (manažeři PK, zástupci škol, OSPOD, MP, P ČR a vedení
města).
28. 5., Zlín, Konference Bezpečně na netu, cca 100 účastníků.
29. 5., Praha, Výstavba budov podle norem PK, uspořádal OPK MV + ČAS,
35 osob (manažeři PK, starostové).
6. 6., Praha, Bezpečný event, uspořádal OPK MV + Doverville, 35 osob
(manažeři PK, P ČR, strážníci).
10. 9., Mikulov, MKDS, uspořádal JMK + OPK, 50 osob (manažeři PK,
strážníci, P ČR).
17. 9., Praha, Důležitost norem PK při výstavbě budov, uspořádal OPK MV +
ČAS, 30 osob (manažeři PK).
19. 9., Praha, Bezpečný dům, uspořádal OPK MV, 80 osob (manažeři PK, P
ČR).
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16.-17. 10, Brno, Národní preventivní dny 2019, cca 120 účastníků.
11. 11., Kladno, Systém PK, uspořádal Stčk kraj + OPK, 25 osob (manažeři
PK, P ČR, strážníci).
22. 11., Praha, Výroční konference k 10 letům projektu APK, OPK, 80 osob
(APK, manažeři PK, strážníci, P ČR).
3. 12., Brno, PK v obcích, uspořádal Magnusregio + OPK MV, 55 osob
(manažeři PK, strážníci, starostové, P ČR).
Další vzdělávání manažerů PK je popsáno také v úkolu č. 10.

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

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Během roku 2019 došlo k proškolení více jak 1500 účastníků uvedených
aktivit.
Manažeři prevence kriminality krajů, měst a obcí, preventisté z řad
obecních policií a Policie ČR, dotčených resortů a NNO jsou vzděláváni
a seznamování s aktuálními informacemi z oblasti prevence kriminality
a sociálně patologických jevů.

Úkol č. 22: Vytvořit inovativní modul celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD a osob
pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MPSV
12/2016-12/2020
Plněno průběžně
Úkol byl plněn od 1. 1. 2016 v rámci individuálního projektu MPSV
„Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany“ (dále jen
„IP MPSV“), jehož součástí je klíčová aktivita (dále jen „KA“) č. 3
„Celoživotní vzdělávání pracovníků a pracovnic orgánů sociálně-právní
ochrany dětí a pověřených osob“. Jejím cílem je vytvořit pro uvedené
kategorie pracovníků inovativní modul celoživotního vzdělávání za účelem
nabytí a upevnění jejich kompetencí pro práci s ohroženými dětmi a jejich
rodinami. Modul byl založen na kompetenčním modelu sociálního
pracovníka tak, aby pomohl definovat důležité kompetence pro práci
s ohroženými dětmi a jejich rodinami, přičemž by měly být tyto oblasti
reflektovány v IPV konkrétních pracovníků.
V roce 2019 byla dokončena publikace Vzdělávání jako cílený rozvoj
kompetencí a také materiál Soubor doporučení pro optimalizaci systému
vzdělávání pracovníků OSPOD, který obsahuje Studii možností
implementace systému celoživotního vzdělávání v oblasti SPOD.
Ve sledovaném období proběhlo také pilotní ověření návrhu modulu
celoživotního vzdělávání v oblasti SPO, jehož cílem bylo v praxi ověřit
možnosti zjišťování vzdělávacích potřeb skrze interaktivní metody,
skupinové práce v rámci fokusní skupiny a následně vyhledat adekvátní
kurzy na současném trhu vzdělávání (zejména kurzy vedené v systému
vzdělávacích programů akreditovaných MPSV s názvem AKRIS). Zhodnocení
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průběhu a závěru z pilotního ověření je uvedeno v Závěrečné zprávě
z pilotního ověření celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD, která
analyticky zhodnocuje průběh a závěr pilotního šetření. Níže jsou uvedena
doporučení, která z pilotáže vyplynula:
 Vytvořit databázový systém pro výběr kurzů CŽV dobře rozdělený podle
klíčových slov, obsahů kurzů, regionů, časů realizace. Systém by měl
obsahovat i možnost recenzí frekventantů kurzů. Za těmito účely by bylo
možné využít systém AKRIS, který by ale musel projít zásadní
rekonstrukcí nebo by bylo potřeba vytvořit systém jiný, který by splňoval
všechny výše uvedené požadavky. Tato podmínka je nutná pro všechna
další doporučení.
 Akreditační komise by měla najít způsob, jak ovlivňovat zpětně trh
s nabídkou vzdělávacích programů tak, aby vzdělavatelé věděli, která
témata jsou dlouhodobě neobsazena. V této souvislosti byla zmiňována
i možnost spolupráce s vysokými školami.
 Plánování celoživotní vzdělávání by mělo být důležitou součástí
manažerského řízení kvality výkonu sociálně-právní ochrany (dále jen
„SPO“) a mělo by též koncepčně navazovat na celkovou personální
politiku daného pracoviště. Takto pojatou funkci vzdělávání může mít na
starost pouze vedoucí pracovník.
 Kurzy by bylo potřeba rozdělit podle úrovně náročnosti na úvodní
a pokročilé, měla by existovat strukturovaná nabídka pro začátečníky,
pokročilé a zkušené zaměstnance.
 Je potřebné posílit nabídku kurzů pro vedoucí pracovníky.
 Zaměstnanci apelují na zavedení možností výcviků na sebezkušenostním
principu.
 Do oblasti celoživotního vzdělávání by měly být zahrnuty i konference
nebo setkávání pracovníků OSPOD z různých regionů (akreditace
konferencí, která je podmínkou jejich započitatelnosti do CŽV, není ke
škodě pracovníků OSPOD v současné době pro svou administrativní
náročnost příliš využívána). Na jednom pracovišti navrhovali kreditový
systém ze zahraničí, kde by zaměstnanci během několika let museli na
různých typech vzdělávacích aktivit nasbírat určitý počet kreditů. Jiná
 Projektová aktivita byla ukončena v červnu 2019. Výstupy KA jsou
zveřejněné na webových stránkách www.pravonadetstvi.cz a budou dále
využity za účelem přijetí systémových opatření.

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

Plnění stanovených
indikátorů

V roce 2019 byly dokončeny a publikovány tyto výstupy:
 Vzdělávání jako cílený rozvoj kompetencí;
 Soubor doporučení pro optimalizaci systému vzdělávání pracovníků
OSPOD, který obsahuje Studii možností implementace systému
celoživotního vzdělávání v oblasti SPOD;
 Závěrečná zpráva z pilotního ověření celoživotního vzdělávání pracovníků
OSPOD.
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Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

Úkol č. 23: Podporovat vzdělávání sociálních pracovníků OSPOD při práci s dítětem v roli
zvlášť zranitelné oběti nebo svědka trestného činu a v oblasti spolupráce s orgány činnými
v trestním řízení na tomto úseku
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR); MPSV
9/2016-12/2020
Plněno průběžně
Po předchozích jednání s krajskými úřady ohledně mapování potřeb školení
byla v roce 2019 v pracovní skupině složené ze zástupců MV OPK, PP ČR
a MPSV vyspecifikována obsahová část seminářů pro pracovníky OSPOD
a kurátory pro mládež, spolupracujícími s OČTŘ.
Semináře budou zaměřeny na práva dítěte jako zvlášť zranitelné oběti
trestného činu, specifika výslechu dítěte jako svědka trestné činnosti ve
speciální výslechové místnosti, využití videokonferencí při výslechu
dětského svědka; dítě jako osoba ohrožená domácím násilím a partnerským
konfliktem.
Pro účastníky bude vytištěn sborník přednášek, které zazní v rámci
seminářů. Bude tak shrnut základní exkurz do těch konceptů, které jsou
relevantní z hlediska sociálně-právní ochrany dítěte a jejichž pochopení
umožní pracovníkům OSPOD získat větší míru jistoty při práci se svými
klienty, zejména pokud se staly zvlášť zranitelnou obětí nebo byly přítomny
domácímu násilí.
Vzhledem k začlenění seminářů do aktivit Norských fondů a vzhledem
k personálním změnám na MPSV je první seminář naplánován na listopad
2020. Další semináře proběhnou v 1. Q 2021.

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

Plnění stanovených
indikátorů

Existující součinnost ze strany PČR ve vzdělávání pracovníků OSPOD
a kurátorů pro mládež – probíhala zejména při jednáních se zástupci
jednotlivých OSPOD v několika krajích a při mapování potřeb zlepšení
právního povědomí pracovníků OSPOD a kurátorů pro mládež s ohledem na
činnosti PČR a zlepšení prevence viktimnosti a pomoci obětem.
V roce 2020 bude v listopadu proveden první seminář, v 1. Q 2021
proběhnou další 2 semináře.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

Úkol č. 24: Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární
prevence rizikového chování ve školách, školských zařízeních a v zařízeních pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MŠMT
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2019 splněno)
MŠMT do roku 2023 plánuje podporovat vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování prostřednictvím
šablon. Dne 28. 6. 2019 byla ukončena Výzva Šablony II., kde byli
oprávněnými žadateli MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, ŠK a SVČ. Podané žádosti jsou ve výši
580 mil. Kč, které jsou k dispozici z fondů Evropské unie na podporu škol
a školských zařízení v celé ČR. V roce 2020 bude vyhlášena Výzva Šablony
III. Z hlediska primární prevence je zásadní, že v rámci šablony na další
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) zaměřené na aktivitu inkluze,
lze žádat o finanční prostředky na specializační studium pro školní metodiky
prevence. V rámci tématu společného vzdělávání mohou být kurzy
zaměřeny také na podporu bezpečného klimatu ve škole/třídách, budování
týmu školy a podporu spolupráce, práci s nastavováním cílů
a vyhodnocováním výsledků učení žáků se zvláštním zřetelem na žáky
s potřebou podpory, včetně vzdělávání zaměřené na identifikaci a rozvoj
nadání každého dítěte/žáka. V této variantě je možné absolvovat kurz
k získání kvalifikace školního metodika prevence v souladu se zákonem
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických
pracovnících“), a vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č. 317/2005 Sb.“). Projekty jsou dvouleté, aktivity musí být realizovány
do konce projektu. Z dotace je možné hradit DVPP i v rozsahu 250 hodin.
Škola v tomto případě zvolí šablonu na DVPP max. 10x (tedy celkem
minimálně 80 hodin DVPP, což představuje částku 34 800 Kč). Jako výstup
předloží osvědčení o absolvování kurzu. V případě, že by částka nepokryla
náklady na DVPP, je možné buď využít finanční prostředky z projektu (škola
obdrží jeden „balík“, není řečeno, na kterou aktivitu kolik má využít), nebo
ze státního rozpočtu na pokrytí scházející finanční částky.
Pro zájemce o dotace z šablon je zřízena konzultační linka: tel. (+420)
234 814 777, e-mail dotazyzp@msmt.cz.
Vzdělávací programy s tématikou primární prevence rizikového chování
v roce 2019 nabízel také Národní institut pro další vzdělávání (dále jen
„NIDV“) ve své nabídce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. MŠMT prostřednictvím NIDV v roce 2019 zabezpečilo
prostřednictvím krajských poboček NIDV cílené vzdělávání pedagogických
pracovníků, ředitelů škol a školních metodiků prevence v oblasti
rozpoznávání a minimalizace rizik spojených s projevy šikany a násilného
chování ve školách.
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Naplňování cílů úkolu Cíle byly naplňovány. Efektivní systém vzdělávání pro všechny subjekty
v rámci primární prevence rizikového chování byl nastaven (viz plnění výše).

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Bylo realizováno přibližně 100 odborných seminářů pro pedagogy, v rámci
kterých bylo proškoleno cca 2 700 pedagogů.
Zvýšení kompetencí v oblasti primární prevence.

Úkol č. 25: Zvyšovat psychickou odolnost psychologů a krizových interventů zapojených
v Systému krizové intervence v rámci programu prevence negativních psychických dopadů
na profesionály zasažené trestným činem či mimořádnou událostí
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

Naplňování cílů úkolu
Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

MV (PČR)
1/2017-12/2020
Plněno průběžně
V roce 2019 proběhl Celostátní seminář psychologů, krizových interventů
a peerů (poskytovatelů kolegiální podpory). Hlavním tématem byl rozvoj
systému kolegiální podpory, dále témata pohřešovaných dětí a truchlení.
Byl prostor i na sdílení těch nejožehavějších intervencí.
Proběhly dva kazuistické semináře zaměřené na pomoc obětem TČ pod
dohledem externího supervizora (odborníka na krizovou intervenci), kde
krizoví interventi řešili na mezikrajové úrovni obtížné intervence a strategie
postupu v rámci systému.
V roce 2019 bylo vyškoleno 18 lektorů systému kolegiální podpory. Na
krajích bylo dále vyškoleno 96 poskytovatelů kolegiální psychické podpory
(peerů), jejichž rolí je včasný záchyt problémů kolegů policistů a jejich
směrování k řešení dříve, než se problém rozvine. Systém má v současné
době 296 peerů.
Aktuálně plánujeme rozvoj individuálních i skupinových supervizí pro
policejní psychology a interventy a vzdělávání krizových interventů a peerů
v práci s pozůstalými po obětech TČ a MÚ. Zabezpečení těchto projektů
závisí na čerpání z Norských fondů 3, na kterých se OVP bude aktivně
podílet. Časový harmonogram čerpání fondů na výše zmíněné aktivity je
v souladu s časovým plánem vymezeným na plnění tohoto úkolu v rámci
Strategie prevence kriminality.
Linka pomoci v krizi – průběžně plní svou úlohu nízkoprahové služby
primárně pro příslušníky bezpečnostních služeb. Linka zároveň obsluhuje
informacemi a emoční podporou systém krizové intervence. Kvalifikace
pracovníků zvyšují průběžné supervize ke zkvalitnění vlastní práce.
V prosinci proběhl skupinový debrífing pro krizové interventy, kteří nabízeli
péči obětem střelby ve Fakultní nemocnici v Ostravě.
Průběžné plnění všech dílčích cílů úkolu.
Počet supervizních hodin pro psychology a krizové interventy: 86 hod.
Zvyšování odbornosti policejních psychologů (především lektorů systémů),
krizových interventů, peerů a pracovníků linky pomoci v krizi. V rámci výše
zmíněných akcí měli možnost ventilovat náročné situace a získat nové
podněty ke své práci.
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Úkol č. 26: Zastřešovat osvětovou a informační činnost v oblasti prevence kriminality
cílenou na odbornou i laickou veřejnost
Gesce, spolugesce

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Nejvýznamnějším informačním zdrojem z oblasti prevence kriminality jsou
webové stránky MV www.mvcr.cz, rubrika „O nás“, podrubrika „Prevence
kriminality“ a samostatný webový portál www.prevencekriminality.cz. Na
webu MV jsou zveřejňovány zásadní strategické, koncepční a metodické
dokumenty, zprávy o činnosti RVPPK, prezentace z jednání, informace o
dotačních titulech, projektech na místní úrovni i projektech specifických či
evropských, příkladech dobré praxe, zahraniční spolupráci apod. Informace
jsou stále doplňovány a aktualizovány.
Webový portál www.prevencekriminality.cz je zaměřený zejména na
manažery prevence kriminality v krajích, městech a obcích, policejní
preventisty, pracovníky nevládních neziskových organizací a dalších
spolupracujících institucí. Prospěšné informace i prakticky využitelné rady
a doporučení na něm najdou také zájemci z řad laické veřejnosti.
OPK v roce 2019 dokončil a zprovoznil novou podobu webových stránek
www.prevencekriminality.cz a aktualizaci stránek Prevence kriminality na
webu MV za účelem oslovení většího množství adresátů a přizpůsobení
obsahu potřebám cílových skupin. Nový web tedy funguje jako centrum
excelence v oblasti prevence kriminality. Obsah se neomezuje jen na
aktivity odboru prevence kriminality a příjemce dotací z programů
Ministerstva vnitra, ale cílí na širší okruh zájemců o oblast prevence
kriminality.
Webové stránky www.pomoztemenajit.cz vznikly v rámci projektu Národní
koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech (dále jen
NKMPPD) a pomáhají při zapojení veřejnosti do pátrání po ohrožených
pohřešovaných dětech. Jejich prostřednictvím je možno se přihlásit k nově
upravené aplikaci „pátrání po osobách“, a tak k odběru novinek
(upozornění o zveřejnění/aktualizaci/stažení záznamu o pohřešovaném
dítěti na webu Policie ČR).
OPK MV v roce 2019 vyhlásil dvě soutěže pro projekty prevence kriminality:
soutěž o „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni“ a „národní
kolo Evropské ceny prevence kriminality“.
V roce 2019 byly v rámci Policie ČR prostřednictvím jednotlivých součástí
policie (OTP, SKPV, ŘSPP, ŘSDP, NPC, NCOZ, OOP) průběžné vyvíjeny
preventivní aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
a situační prevenci jak ve směru k laické, tak odborné veřejnosti.
I v roce 2019 probíhala intenzivní medializace celorepublikových
preventivních projektů: „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým
sousedům“ – realizovaný ve spolupráci s OPK MV zaměřený na zabezpečení
obydlí; projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ zaměřený na dopravní
výchovu a bezpečný pohyb chodců v silničním provozu, který byl tentokrát
pro děti 3. tříd základních škol zpracován do pracovního sešitu; dopravně
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preventivní osvětová akce „Řídím, piju nealko pivo“ realizovaná od roku
2012 ve spolupráci s oddělením BESIP a Českým svazem pivovarů
a sladoven, jejímž cílem je zvýšení povědomí řidičů o nealko pivu jako
alternativě z hlediska dodržování bezpečnosti a zákona; kontrolně
preventivní akce „Hazard, Alkohol a děti“ (HAD 2019) a celorepubliková
informační kampaň zaměřená na pátrání po pohřešovaných dětech
„Pomněnkový den“.
V roce 2019 probíhala prezentace preventivních témat také na veletrzích
a konferencích, prezentačních akcích pro veřejnost, prostřednictvím
televizních a rozhlasových pořadů.
V polovině roku 2019 došlo k organizačním změnám na úseku prevence
a vzhledem k posílení této oblasti byla připravována prioritní témata pro
rok 2020, kterými jsou pod značkou „Tvoje cesta“ prevence v oblasti
digitální bezpečnosti, prevence v oblasti závislostí a bezpečný pohyb
v silničním provozu.

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

Plnění stanovených
indikátorů

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

V roce 2019 bylo pro veřejnost společně s jednotlivými subjekty Poradního
sboru pro situační prevenci kriminality ministra vnitra uspořádáno více než
30 konferencí či seminářů na úrovni měst a obcí či celokrajské k různým
oblastem situační prevence (např. preventivní označování předmětů, oblast
mechanických zábranných prostředků, kamerové systémy, elektronické
zabezpečení, bezpečné bydlení, apod.) za celkové účasti cca 2 000
posluchačů.
Dále ve spolupráci Ministerstva vnitra a Asociace bezpečná škola proběhlo
24 seminářů a konferencí za účasti 1 555 účastníků.
V roce 2019 zaznamenal nový web www.prevencekriminality.cz od svého
spuštění v polovině roku téměř 25 000 návštěv.
Šířením relevantních informací je snaha ovlivnit postoje lidí a dosáhnout
zvýšení jejich odpovědnosti za vlastní bezpečnost i bezpečnost jejich okolí.
Efektivita tohoto působení se může projevit např. ve snížení nápadu trestné
činnosti, ve zvýšení pocitu bezpečí občanů, v udržitelnosti úspěšných
preventivních projektů aj. Popularizací činnosti institucí garantujících
veřejný pořádek a bezpečí MV i PČR usiluje o upevňování důvěry občanů
v PČR, obecní policie, samosprávu, státní správu.

Další informace
Preventivní akce se zapojením všech KŘP:
Na kole jen s přilbou – kampaň zaměřená na cyklisty/cyklomapy
Kampaň s ČKP – obrysy postav na chodnících – kampaň zaměřená na smrtelná zranění chodců při DN
Linka bezpečí – Stop násilí na dětech – osvětová kampaň v MHD
Evropský den proti vloupání – osvětová kampaň
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Pomněnkový den – pátrání po pohřešovaných dětech
Začněme spolu aneb kolama dolů – 9 moto jízd s apelem na bezpečnou jízdu motorkářů
Speed maraton – akce na dodržování rychlosti s tipováním míst pro měření rychlosti širokou
veřejností
Praha – Neskákej mi pod kola – nehody chodec vs tramvaj – speciálně upravená tramvajová souprava
Kapesní krádeže – Pozor na ně – osvětová kampaň
Amok – film dovnitř policie – vzdělávací interní dokument
Preventivní cykloteam – prevence cyklostezky
V rámci Pyrotechnické služby bylo každoročně na webových stránkách Policie ČR informováno
o zásadách bezpečného používání zábavní pyrotechniky, kdy se nejedná pouze o teoretické varování,
neboť v posledních letech došlo k řadě velmi tragických případů poškození zdraví i majetku
s rozsáhlými důsledky pro osoby, které je zavinily. V tomto ohledu je možné připomenout také četná
varování před nebezpečím pyrotechniky na fotbalových stadionech.
NPC:
 Průběžné zveřejňování informací z realizací projektů: z preventivního projektu „Správným
směrem“. V průběhu roku 2019 a 2020 realizován ve Frýdku-Místku, součástí je soutěž o nejlepší
protidrogový plakát – prezentován na internetových stránkách města Frýdek-Místek.
 Aktualizace webových stránek s mapou varen a pěstíren. Záložka „Indoor pěstírny netechnického
konopí“ + Rizika spojená s výrobou metamfetaminu (pervitinu)“ – oboustranná záložka určená
široké veřejnosti, seznamující s riziky varen metamfetaminu a pěstíren netechnického konopí a
bezpečnostních opatření v případě výskytu.
 Leták „Návykové látky a zákon“ – legislativa související s návykovými látkami
 Leták „Rady pro rodiče“ – leták pro širokou veřejnost vycházející s praktických opatření v případě
dětí užívajících návykové látky
 Leták „Nové psychoaktivní látky“ – příprava informačního letáku o nových látkách
s psychoaktivními účinky
 Příručka pro kriminalisty po linii toxi – Nelegální laboratoře na výrobu metamfetaminu a indoor
pěstírny konopí – aktualizace příručky, nové vydání
 Spolupráce s muzeem Policie ČR na kulturně – preventivních akcích „Ledová Praha“ a „Muzejní
noc“ – obě akce každoročně prezentovány na stránkách Policie ČR, příprava aktualizace části
expozice NPC v Muzeu PČR.
 Vydávání odborného, recenzovaného čtvrtletníku Drugs & Forensics Bulletin NPC pro odbornou
veřejnost a prezentace aktuálních informací – zveřejňováno na internetových stránkách Policie ČR
(na podzim 2019 byl časopis zapsán do zahraničního indexu odborných časopisů Erich Plus).
 Prezentace projektu „Protidrogový vlak“ a návazného preventivního vzdělávacího programu „To je
zákon, kámo!“ – prezentace na internetových stránkách, workshopy.

Úkol č. 27: Prezentovat realizované preventivní projekty a aktivity a šířit preventivní rady
a informace také prostřednictvím sociálních sítí
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu

MV (vč. PČR); členové RVPPK, manažeři prevence kriminality krajů a obcí
5/2016-12/2020
Plněno průběžně
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Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

Komunikačními kanály MV, prostřednictvím kterých je úkol plněn, jsou
zejména weby www.mvcr.cz a www.prevencekriminality.cz či tiskové
zprávy.
OPK v roce 2019 dokončil a zprovoznil novou podobu webových stránek
www.prevencekriminality.cz a aktualizaci stránek Prevence kriminality na
webu MV za účelem oslovení většího množství adresátů a přizpůsobení
obsahu potřebám cílových skupin.
Nový web tedy funguje jako centrum excelence v oblasti prevence
kriminality. Obsah se neomezuje jen na aktivity odboru prevence
kriminality a příjemce dotací z programů ministerstva vnitra, ale cílí na širší
okruh zájemců o oblast prevence kriminality.
Veškeré osvětové a informační aktivity v oblasti prevence kriminality byly
prezentovány na webovém portálu policie www.policie.cz.
Na internetových stránkách policie lze dále získat aktuální zprávy
a informace například o bezpečnostní situaci v regionech, dopravní situaci,
trestních kauzách, dále statistické a analytické údaje.
V roce 2019 zintenzivnila Policie ČR prezentace na sociálních sítích
Facebook, Twitter, YouTube, nově na Instagramu a Tiktoku.
Celkový počet zobrazených článků, respektive odkazů na www.policie.cz
dosáhl 36,5 miliónu. V 6 097 714 miliónech případů se jednalo o tzv.
„unikátní návštěvníky“, kteří si zobrazili celkem 25 419 301 „stránek“.
Daná oblast byla taktéž zajištěna v rámci vyřizování žádostí v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. V roce 2019 Policie České republiky obdržela a zpracovala
v intencích daného zákona celkem 1242 žádostí.

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

Plnění stanovených
indikátorů

 V roce 2019 zaznamenal nový web www.prevencekriminality.cz od svého
spuštění v polovině roku téměř 25 000 unikátních návštěv.
 V roce 2019 byl v rámci Police ČR nově zaregistrován komunikační kanál
TIKTOK.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Lepší informovanost odborné i laické veřejnosti.
Zvýšení právního vědomí v oblasti prevence kriminality.
Ovlivňování pozitivních postojů a vzorců chování široké veřejnosti.
Pružnější informovanost médií.

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

MV; členové RVPPK
7/2016-12/2020
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Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

Průběžně plněno
OPK MV pořádalo v roce 2019 dvě soutěže pro projekty prevence
kriminality: Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni a národní
kolo Evropské ceny prevence kriminality.
Soutěže o nejlepší projekty prevence kriminality jsou ukotveny v nařízení
vlády č. 271/2017 o oceněních udělovaných MV. Současně se obě soutěže
opírají o pravidla upravující kritéria pro nominované projekty, organizaci
soutěží a složení poroty. Soutěž o „Nejlepší projekt prevence kriminality na
místní úrovni“ byla pořádána ve spolupráci s RVPPK.
Slavnostní předání cen za obě soutěže pro rok 2019 proběhlo 16. 10. 2019
v rámci Národních dnů prevence v Brně.
Informace o projektech byly zveřejněny na webu
www.prevencekriminality.cz.
V rámci Národních dnů prevence byly oceněny tři nejúspěšnější projekty
národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2019 zaměřené
na prevenci kriminality mladistvých související s drogami a rovněž vítězové
soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2019,
jejímž tématem byla prevence kriminality páchané dětmi a na dětech.
Na prvním místě národního kola evropské soutěže se umístil projekt „TO JE
ZÁKON, KÁMO!“, který gesčně zastřešuje NPC SKPV a realizují policejní
preventisté ve spolupráci s Nadačním fondem NOVÉ ČESKO. Tento projekt
také reprezentoval ČR na evropském finále v Helsinkách. Druhým
oceněným projektem byl „Všeho (jenom) s (M)írou“ Ústeckého kraje ve
spolupráci s WHITE LIGHT I, z. ú. a třetím projekt Jihomoravského kraje ve
spolupráci se Společností Podané ruce o.p.s. „Program Hard&Smart“.
Vítězem soutěže zaměřené na prevenci kriminality páchané dětmi a na
dětech se stal projekt „Preventivní program Aristoteles“ organizace
Ratolest Brno, z.s. Na druhém místě se umístil projekt „Končím první
stupeň, už si poradím a budu pomáhat“ realizovaný Krajským ředitelstvím
policie kraje Vysočina a na třetím místě projekt „Práce odborníků
s dětskými oběťmi“ Ústeckého kraje.
V zájmu přiblížení Evropské ceny prevence kriminality domácím
realizátorům preventivních aktivit vyšel na webu
www.prevencekriminality.cz článek o evropském finále soutěže
v Helsinkách s představením vítězných projektů a bohatou fotogalerií.

Naplňování cílů úkolu V roce 2019 byl soutěžím pro projekty prevence kriminality věnován značný
prostor v rámci Národních dnů prevence v Brně, konaných 16. a 17. 10.
2019 pod záštitou ministra vnitra ČR.
Prezentace vítězných projektů na Národních dnech prevence a zveřejnění
informací o všech nominovaných projektech na webech www.mvcr.cz
a www.prevencekriminality.cz vedlo jak ke zvýšení povědomí
o realizovaných projektech, tak k posílení sdílení příkladů dobré praxe.

Plnění stanovených
indikátorů

Do soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni bylo
nominováno 10 projektů. Do národního kola Evropské ceny prevence
kriminality se přihlásilo 6 projektů.
Národním dnům prevence v Brně byla věnována celá řada mediálních
aktivit a ohlasů, jak na stránkách MV, Policie ČR, webu
www.prevencekriminality.cz, tak v rámci regionálních i celostátních médií.
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Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Ocenění za nejlepší projekty obdrželi realizátoři v rámci Národních dnů
prevence v Brně. Realizátoři i potenciální realizátoři preventivních projektů
mají nyní možnost seznámit se podrobněji s těmi nejlépe hodnocenými
projekty, a inspirovat se jimi při řešení vlastních problémů.

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

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2016-12/2020
Plněno průběžně
OPK MV v roce 2019 zastupovalo ČR v Evropské síti prevence kriminality
(EUCPN), sítě Amber Alert Europe a v neformální síti národních reportérů
a ekvivalentních mechanismů v rámci boje proti obchodování
s lidmi. V rámci těchto sítí zajišťovalo předkládání vyžadovaných podkladů
týkajících se aktivit na poli prevence v ČR a zúčastnilo se pravidelných
jednání a dalších ad hoc aktivit.
V rámci prosincového jednání Rady EUCPN se ČR zúčastnila Evropské ceny
prevence Kriminality (ECPA). ČR v soutěži reprezentoval vítězný projekt
národního kola ECPA, kterým byl program To je zákon, kámo, jako
navazující program projektu Revolution Train. Do soutěže byly nominovány
oba projekty jako na sebe navazující a doplňující se celek. V zájmu přiblížení
evropské praxe v oblasti prevence kriminality domácím realizátorům
preventivních aktivit vyšel na webu www.prevencekriminality.cz článek
o evropském finále soutěže s představením všech nominovaných projektů.
Česká republika se připojila k preventivním kampaním pořádaným pod
záštitou EUCPN. Evropský den proti vloupání byl stanoven na 19. června
a ČR v tento den v roce 2019 uspořádala Konferenci zaměřenou na prevenci
vloupání, která se konala v Muzeu Policie ČR. Druhá preventivní kampaň
byla zaměřena na prevenci obchodování s lidmi a kladla si za cíl upozornit
všechny potenciální oběti obchodování s lidmi, že mají svá práva všude
v Evropě. Kampaň byla spuštěna k příležitosti Evropského dne boje proti
obchodování s lidmi (18. října). Ke kampani bylo EUCPN vytvořeno
preventivní video, plakáty a nálepky, které byly distribuovány do policie
a NNO poskytujících pomoc obětem obchodování s lidmi.
MV se aktivně podílelo na činnosti evropské technické normalizační komise
CEN/TC 325 (Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby
a navrhování budov), více viz úkol č. 75.

Naplňování cílů úkolu MV je do mezinárodní spolupráce v oblasti prevence kriminality od roku
2004, kdy se stalo členskou zemí EU, a z toho vyplynuly postupně
požadavky na implementaci mezinárodních smluv, legislativních změn,
doporučených postupů apod. Od téhož roku je ČR také členem Evropské
sítě prevence kriminality. ČR od té doby každoročně předkládá vítězný
projekt z národního kola ECPA do evropského finále.
V rámci neformální sítě národních zpravodajů a ekvivalentních
mechanismů, jež byla založena na základě iniciativy zástupců ČR během
předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009, se zástupce OPK MV dvakrát ročně
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účastní jednání na kterém je probírána aktuální situace na poli boje proti
obchodování s lidmi a možné prevence v této oblasti.
Národní zástupci se zúčastňují pravidelných jednání mezinárodních
platforem v oblasti prevence kriminality, v případě delegace ČR bez účasti
MV zasílají podklady a relevantní dokumenty.

Plnění stanovených
indikátorů

MV se v roce 2019 nezapojilo do projektů s mezinárodní účastí či
bilaterálním zahraničním partnerem. PČR se na národní úrovni zapojuje do
mezinárodních informačně preventivních aktivit zejména v oblasti prevence
kyberkriminality.
Do národního kola Evropské ceny prevence kriminality se v roce 2019
přihlásilo 6 projektů. Vítěz národního kola byl přihlášen do Evropského
finále.
Manažeři prevence kriminality krajských úřadů a tiskové oddělení PČR byli
pravidelně informováni o aktivitách ČR v oblasti prevence kriminality na
evropské půdě. Tyto informace se přes výše jmenované partnery dostávají
také k preventistům měst a obcí, policistům v krajích a dalším
zainteresovaným subjektům.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

Úkol č. 30: Realizovat výzkum zaměřený na oběti trestné činnosti a zkušenosti obyvatel
České republiky s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

MS (IKSP); MV, členové RVPPK
1/2017-2/2019
Splněno
Úkol byl splněn dle harmonogramu, závěrečná zpráva byla zpracována,
oponována a publikována. Dne 6. 6. 2019 byl k výsledkům úkolu uspořádán
odborný seminář.
Poznatky získané výzkumem umožňují posoudit rozsah latentní kriminality,
zejména pokud jde o sledované delikty a jejich dopad na populaci. Tato
zjištění jsou významná pro vyhodnocení rozdílu mezi evidovanou
a skutečnou kriminalitou a umožňují lépe zacílit preventivní aktivity,
zejména na vybrané skupiny populace s ohledem na frekvenci trestných
činů.
Výstupy plánované v projektu úkolu byly splněny.
Výsledky byly předány k využití adresátům – Policii ČR, MV, MS, Probační
a mediační službě, nevládním organizacím k využití, které je možné zejména
při formulaci zaměření preventivních programů.
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Úkol č. 31: Realizovat výzkum zaměřený na zjišťování názorů a postojů obyvatel na otázky
spojené s problematikou kriminality a její prevencí
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MS (IKSP); MV, členové RVPPK, odborná veřejnost
1/2017-6/2020
Plněno průběžně
Plnění úkolu proběhlo dle harmonogramu projektu. V roce 2019 se
uskutečnilo další kolo omnibusového šetření, které bylo vyhodnoceno
v návaznosti na výsledky omnibusu v roce 2018. Pro rok 2020 se připravuje
velké šetření se závěrečným srovnáním a vyhodnocením. Na jednání RVPPK
byla podána informace dne 28. 3. 2019, další informace bude na programu
RVPPK v roce 2020.

Naplňování cílů úkolu Cíle úkolu jsou plněny – v úvodu proběhlo rozsáhlé šetření na
reprezentativním vzorku populace, v dalších dvou letech se uskutečnila
omnibusová šetření. Proběhlo vyhodnocení a interpretace výsledků, v roce
2020 budou zjištění publikována ve studii (studie je zpracována
a předložena k oponentnímu řízení).

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Výstupy plánované v projektu úkolu byly splněny.
Výsledky výzkumu mají charakter zjištění, se kterými jsou seznamováni
zejména aktéři trestní politiky a prevence. Výsledky zatím nasvědčují
zlepšujícímu se pohledu občanů na činnost policistů.

Další informace
Záměrem je, aby tento projekt trvale probíhal v optimální periodicitě rozsáhlejších terénních šetření
a v mezidobí tzv. omnibusových šetření, aby bylo možné v časových řadách porovnávat vývoj názorů
veřejnosti a podle toho případně zaměřovat jak pozornost příslušných orgánů činných v trestním
řízení, tak mediální působení na veřejnost.
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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.
Úkol č. 32: Zvýšit informovanost dětí a jejich zákonných zástupců o právech a povinnostech
v trestním řízení
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu

MV (PČR); MS (státní zastupitelství)
6/2016-12/2017
Splněno a vyhodnoceno za 2017

Úkol č. 33: Realizovat dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ na podporu
preventivních aktivit a projektů zaměřených na domácí násilí a zvlášť zranitelné skupiny
obětí
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2019 splněno)
Dne 27. 9. 2018 byla zveřejněna výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace
v rámci programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na
prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými
osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích pro rok 2019.
Tento program byl prioritně zacílen na podporu projektů nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence a eliminace domácího násilí
spočívající v realizaci nově vznikajících a podporu již existujících
terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby,
které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích či na přípravu
systémového rámce těchto programů.
Na realizaci byly uvolněny finanční prostředky ve výši 2 000 000 Kč
s jednorázovým navýšením 250 000 Kč.
Byly poskytovány odborné konzultace a podpora žadatelům o dotace.
Předložené projekty byly zaměřeny na terapeutické a poradenské
programy, propagační a osvětové aktivity pro odbornou i širokou veřejnost,
specifické osvětové a vzdělávací akce (kulaté stoly, semináře, networking)
a přípravu metodik pro práci s násilnými osobami a osobami, které
nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích.
Dne 26. 9. 2019 byla vyhlášena výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace
v rámci programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na
prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými
osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích pro rok 2020.

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

Plnění stanovených
indikátorů

Pro rok 2019 bylo předloženo celkem 10 žádostí. Všechny žádosti splnily
formální požadavky a byly podpořeny. Byly poskytnuty finanční prostředky
ve výši 2.250.000 Kč (alokace 2 mil., jednorázové navýšení 250 tis.).
Výstupy z jednotlivých projektů spočívají vedle přímé práce s násilnými
osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích (terapeutické
programy) také v realizaci propagačních a osvětových aktivit pro odbornou
i širokou veřejnost, specifických osvětových a vzdělávacích akcí a v přípravě
metodik pro práci s násilnými osobami a osobami, které nezvládají svoji
agresi v mezilidských vztazích.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

Úkol č. 34: Realizovat dotační programy pro organizace poskytující pomoc obětem
trestných činů
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MS; NNO
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2019 splněno)
V rozpočtu kapitoly MS na rok 2019 byly vyčleněny finanční prostředky ve
výši 10 mil. Kč na dotační program Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti
poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.
Dotaci mohou získat subjekty, které mají na poskytování právních informací
a restorativní programy platnou akreditaci Ministerstva spravedlnosti dle
tohoto zákona.

Naplňování cílů úkolu V roce 2019 o dotaci požádalo 18 subjektů na 18 projektů, všechny projekty
byly doporučeny k podpoře. K 31. 12. 2019 byla na služby pro oběti trestné
činnosti poskytnuta částka ve výši 9 997 513 Kč.

Plnění stanovených
indikátorů

Počet podpořených organizací: 18
Počet podpořených projektů: 18
Počet podpořených osob: 2 043 (oproti předpokládaným 1 680.)
Množství vynaložených finančních prostředků: 9 997 513 Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Realizované projekty pomohly obětem trestné činnosti zorientovat se ve
své situaci a uplatnit jejich práva, poskytly jim informace o trestním řízení,
provázely je celým procesem, usnadňovaly jim jednání s orgány činnými
v trestním řízení, poskytovaly psychickou podporu a prostor pro sdílení
zkušenosti. Projekty rovněž působily na laickou a odbornou veřejnost
prostřednictvím propagace práv obětí a předáním zkušeností s jejich
uplatňováním.
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Další informace
Pro rok 2020 byla snížena alokace finančních prostředků pro tento dotační titul na 8 mil. Kč.

Úkol č. 35: Podporovat projekty primární prevence formou vyhlašovaných dotačních řízení
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MŠMT; kraje
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2019 splněno)
MŠMT každoročně vyhlašuje dotační program na rozvoj primární
prevence rizikového chování. Pro rok 2019 byl vyhlášen dotační program,
který cílí i na oblast prevence kriminality. Původně alokovanou částku
ve výši 20 329 000 Kč se podařilo navýšit o částku z nespotřebovaných
nároků roku 2018, proto bylo možné podpořit projekty, které splnily
parametry dotačního programu částkou ve výši 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.
Výzva se dělila na dva moduly:
Modul A – individuální projekty je zaměřen na podporu projektů primární
prevence všech typů rizikového chování zaměřené na děti a mládež, které
se dále dělí na primární prevenci všeobecnou, selektivní a indikovanou,
projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací
a vzdělávání odborné či laické veřejnosti - konference, internetové stránky,
odborné časopisy (dotaci nelze čerpat na vzdělávání pedagogických
pracovníků, neboť toto vzdělávání lze hradit prostřednictvím ESF)
a na projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, např.
výzkumy, sběr dat.
Modul B je zaměřen na podporu krajských projektů, které budou
systémově zabezpečovat vzdělávání, metodické vedení, předávání
odborných informací, evaluaci a úpravy dokumentů ve školním prostředí
v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Zejména jde
o podporu pedagogických pracovníků v získání vědomostí, dovedností
a kompetencí, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky,
psychologie, adiktologie a dalších oborů včetně výstupů z nejnovějších
výzkumů v oblasti rizikového chování do praxe primární prevence
rizikového chování ve školách a školských zařízeních.
Právnická osoba, která žádá o podporu v rámci této výzvy, nesmí být
podpořena ve stejné aktivitě, které jsou již financovány z OP VVV, a to
z důvodu, aby nedocházelo k dvojímu financování stejných aktivit.
Statistika programu:
Ve stanovené lhůtě bylo doručeno 97 žádostí o podporu, na základě
formálního hodnocení byly shledány nedostatky u 13 žádostí. V rámci
odborného hodnocení a následného posuzování komisí bylo k podpoře
ve výši 100 % žádosti doporučeno 73 žádostí, 11 žádostí bylo nedoporučeno
k podpořeno vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s Výzvou nedosáhly
potřebný počet bodů v rámci odborného hodnocení.

Naplňování cílů úkolu Cíle byly naplňovány.
Oblast prevence kriminality byla finančně podpořena.
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Plnění stanovených
indikátorů

Byl realizován dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární
prevence rizikového chování – program prevence kriminality a program
protidrogové prevence.
V dotačním programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence
rizikového chování na rok 2019 bylo podpořeno 73 projektů v celkové výši
27 503 795 Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Byla finančně podpořena oblast primární prevence rizikového chování.

Úkol č. 36: Vytvořit komplexní program podpory zvlášť zranitelným obětem a podpora
Multidisciplinárních týmů v rámci projektu Proč zrovna já? II
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MS (PMS)
4/2016-2/2020
Plněno průběžně
 V průběhu roku 2019 byla v rámci projektu PMS Proč zrovna já? II
provozována poradenská místa pro oběti trestných činů v 56 městech
ČR.
 V roce 2019 se v těchto poradnách uskutečnilo 5018 konzultací 1572
obětem trestných činů. Ve sledovaném období téměř 40 zvlášť
zranitelných obětí přijalo nabízené služby v rámci komplexního programu
podpory určeného této cílové skupině.
 Pokračovala také realizace komplexního vzdělávání poradců pro oběti
trestných činů.
 Ve sledovaném období bylo zrealizováno 60 setkání multidisciplinárních
týmů pro oběti na úrovni soudních okresů a 3 multidisciplinární týmy na
úrovni krajů (v Pardubicích, v Plzni a Brně).

Naplňování cílů úkolu  Realizace nového komplexního programu podpory zvlášť zranitelným
obětem probíhá v 56 lokalitách a zvlášť zranitelné oběti jej využívají.
 Probíhající multidisciplinární spolupráce v rámci realizace
Multidisciplinárních týmů umožňuje udržet a prohloubit úroveň
systémové podpory obětem trestných činů v dané lokalitě. V rámci týmů
působících na úrovni soudních okresů i krajů poradci iniciovali spolupráci
s dalšími odborníky a poskytovateli služeb pro oběti.

Plnění stanovených
indikátorů

 Počet proškolených poradců pro oběti trestných činů, kteří budou
poskytovat kvalifikovanější a komplexnější pomoc obětem trestných
činů. Indikátor je splněn (poradci působící ve všech 56 lokalitách byli
proškoleni).
 Počet zvlášť zranitelných obětí trestných činů, které absolvují celý
komplexní program. (110 zvlášť zranitelných obětí, které projdou
komplexním programem) – Úkol je průběžně plněn. V roce 2019 byl
komplexní program poskytnut téměř 40 zvlášť zranitelným obětem.
 Počet existujících multidisciplinárních týmů. (55 okresních a 5 krajských) Úkol je průběžně plněn. V roce 2019 multidisciplinární týmy na okresní
úrovni působily téměř ve všech lokalitách, ve kterých fungují poradny pro
oběti a tři na úrovni krajské.
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 Počet setkání multidisciplinárních týmů. (min. 1x ročně na úrovni
okresů, 1x ročně na úrovni krajů) – celkem za dobu realizace projektu
220 okresních setkání, 15 krajských setkání týmů pro oběti) – Úkol je
průběžně plněn.
 Vytvořený sborník, který podrobně popíše a shrne konkrétní praktické
postupy, zkušenosti a rizika při ustavování týmů a uvede příklady, jak
týmy zakotvit do pravidelného komunitního plánování na obecní i krajské
úrovni, jak získávat relevantní data o obětech, jak je analyzovat a
vyhodnocovat s cílem vytvořit provázanou funkční síť služeb). (1) - Úkol
byl splněn v roce 2019.
 Zpracovaná studie mapující kvalitativní a kvantitativní data obětí
trestných činů. (1) - Úkol je průběžně plněn, analýza bude dokončena
v roce 2020.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

 Poradci pro oběti trestných činů si rozšířili v rámci komplexního
vzdělávání své kompetence.
 Obětem trestných činů je poskytováno poradenství bez rozdílu pohlaví a
věku a se zvláštním důrazem na zvlášť zranitelné oběti.

Další informace
V roce 2019 bylo v rámci projektu PMS proškoleno téměř 400 sociálních pracovník a pracovníků
v sociálních službách v oblasti práce s oběťmi trestných činů, aplikace zákona o obětech trestných činů
atp.
Realizace projektu Probační a mediační služby Proč zrovna já? II byla prodloužena do 30. 6. 2020.

Úkol č. 37: Vytvořit resortní strategické, koncepční a metodické materiály upravující oblast
prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MŠMT; kraje
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2019 splněno)
Dne 18. 3. 2019 usnesením vlády č. 190 byla schválena Národní strategie
primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2027
a Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového
chování dětí a mládeže na období 2019-2021.
MŠMT v rámci metodického vedení provedlo aktualizaci metodických
doporučení – Alkohol, Návykové látky, Tabák. K aktualizaci příloh bylo
přistoupeno z důvodu potřebnosti vymezit aktuální terminologii a doplnit
chybějící oblasti, které v původních verzích nebyly zpracovány (např.
doplnění o aktuální kontakty a odkazy na doporučenou literaturu,
o aktuální legislativní ukotvení problematiky apod.). MŠMT v přílohách
sjednotilo terminologii a doplnilo některé chybějící okruhy. Aktualizované
přílohy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialniprogramy/aktualizovane-prilohy-metodickeho-doporuceni-alkohol.
Každý kraj vytváří krajský dokument – Krajskou strategii primární prevence
rizikového chování platnou pro dané období, která obsahuje i oblast
prevence kriminality.

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

Plnění stanovených
indikátorů

Byly vytvořeny 3 metodické materiály.
V každém kraji je platný krajský plán primární prevence.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Posílení kompetencí na základě metodického vedení.

Úkol č. 38: Realizovat porady MŠMT s krajskými školskými koordinátory prevence,
metodiky prevence a věcně příslušnými resorty s cílem zefektivnění a koordinace
meziresortní spolupráce v oblasti specifické primární prevence
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MŠMT; kraje
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2019 splněno)
V roce 2019 MŠMT uspořádalo 2 odborné vzdělávací semináře pro krajské
školské koordinátory prevence zaměřené na aktuální problematiku v oblasti
primární prevence rizikového chování. Zároveň byly realizovány 2 pracovní
porady s krajskými školskými koordinátory prevence s cílem spolupráce
a koordinace oblasti primární prevence rizikového chování.

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

Plnění stanovených
indikátorů

2 odborné semináře
2 pracovní porady

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Posílení spolupráce a kompetencí v oblasti primární prevence.

Úkol č. 39: Podporovat prevenci dětských úrazů a zvyšovat kvalitu zdravotní péče
poskytované v souvislosti s dětskými úrazy
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MZd; MPO, MŠMT, MV, MPSV, MD/BESIP, ÚZIS, SZÚ, odborná veřejnost
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Národní registr úrazů (NRÚ), který zřizuje Ministerstvo zdravotnictví na
základě zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, ve znění pozdějších předpisů je funkční a stále se zdokonaluje
a velmi úzce spolupracuje s Národním registrem dětských úrazů ve FN Brno.
Do konce roku 2020 jsou vydána Ministerstvem zdravotnictví Rozhodnutí
pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou Centry vysoce
specializované traumatologické péče pro děti a Centry vysoce
specializované péče pro pacienty s popáleninami na základě § 112 zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
ve znění pozdějších předpisů. Tato centra disponují špičkovým personálním
a materiálním vybavením, včetně nejmodernějších technologií.
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V rámci dotačního programu Péče o děti a dorost bylo celkovou částkou
709 145 Kč podpořeno pět projektů v rámci priority Praktický nácvik první
pomoci pro děti předškolního a mladšího školního věku (1. stupeň ZŠ), kde
byl kladen důraz na to, aby podstatnou část projektů tvořila vlastní aktivita
dětí s cílem tyto děti seznámit se základními postupy při poskytování první
pomoci. Podmínkou této priority bylo, aby byl tento praktický nácvik
prováděn diplomovaným zdravotnickým záchranářem.

Naplňování cílů úkolu V Národním registru úrazů jsou k dispozici centrálně získávaná data týkající
se úrazů.
Do konce roku 2020 je ustavena síť center vysoce specializované
traumatologické péče pro děti a center vysoce specializované péče pro
pacienty s popáleninami.
Děti i učitelé 1. stupně ZŠ získali vědomosti i dovednosti k poskytování
1. pomoci přímo od zdravotnických záchranářů. Kvalitní první pomoc je
základem pro poskytnutí další zdravotní péče a snížení poúrazové mortality
a morbidity.

Plnění stanovených
indikátorů

V Národním registru úrazů jsou k dispozici centrálně získávaná data týkající
se úrazů.
Do konce roku 2020 je ustavena síť center vysoce specializované
traumatologické péče pro děti a center vysoce specializované péče pro
pacienty s popáleninami.
Získané znalosti a dovednosti při poskytování 1. pomoci jsou základem pro
poskytnutí další zdravotní péče a snížení poúrazové mortality a morbidity.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

K analýzám a plánování preventivních opatření jsou k dispozici centrálně
získávaná data týkající se úrazů (ÚZIS – NRÚ).
Ustavením center vysoce specializované traumatologické péče pro děti
a center vysoce specializované péče pro pacienty s popáleninami je
zajištěna dostupná a vysoce specializovaná péče o pacienty s vážnými úrazy
a popáleninami.
Zvýšení povědomí o 1. pomoci a dovednost ji poskytnout.

Úkol č. 40: Vytvořit síť komplexních služeb pro rodiny s dětmi na lokální úrovni
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MPSV; MZd, MŠMT
6/2016-12/2019
Splněno
Plnění úkolů probíhalo od 1. 1. 2016 prostřednictvím KA 1 IP MPSV
Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Jejím cílem
byla podpora síťování služeb pro práci s dětmi a rodinami spolupracujícími
s OSPOD s důrazem na systémovost, návaznost a provázanost služeb
a jejich preventivní charakter, dále vydefinování a pilotní ověření
inovativních a preventivních služeb pro ohrožené rodiny a děti. Záměrem
bylo zajistit, aby na místní úrovni v komunitě rodiny byla dostupná síť
služeb, které budou reagovat na široké spektrum potřeb, a umožní dítěti
vyrůstat v první řadě doma v péči jeho vlastních rodičů (primárně byla
rozvíjena síť služeb včasné pomoci rodině).
Důležitou roli v síťování služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny zastávají
pracovníci OSPOD, kteří mají přehled o potřebách cílové skupiny, a také by
měli v souladu se standardem kvality SPO č. 7 Prevence podporovat rozvoj
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preventivních aktivit a rozvíjet multidisciplinární spolupráci. Rovněž by měli
v rámci plnění standardu č. 14 Návaznost výkonu SPO na další subjekty
zajišťovat návaznost výkonu SPO na další služby vedoucí ke stabilizaci
situace v rodině s ohroženým dítětem, které doplňují výkon SPO.
KA 1 probíhala na území 11 krajů (s výjimkou kraje Jihočeského, Plzeňského
a Libereckého) a bylo do ní zapojeno i 124 obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností (dále jen „OÚ ORP“) v jejich správním obvodu. Pro každé pilotní
pracoviště OSPOD byl na úrovni OÚ ORP a krajského úřadu (dále jen „KÚ“)
k dispozici pracovník, tzv. síťař. Na úrovni ORP působil lokální síťař.
Koordinací aktivit lokálních síťařů měl na starosti krajský síťař, který působil
na KÚ, a zajišťoval návaznost aktivit na krajské plánování služeb a případně
na dílčí aktivity kraje v oblasti transformace systému o ohrožené děti
a rodiny. Metodickou podporu lokálních a krajských síťařů zajišťoval
metodik síťování MPSV. Tito síťaři byli v průběhu realizace projektu
intenzivně proškolováni a metodicky vedeni, a to v rámci pravidelných
porad, supervizí a metodických setkání. Kontext a základní východiska
související se síťováním služeb je zpracován v Metodice lokálního síťování
a práce a vedení lokálních síťařů, která stručně popisuje schéma a metody
vedení síťařů v rámci projektu a také zohledňuje zkušenosti nabité
v průběhu realizace projektu.
V první fázi realizace aktivity došlo ke zmapování potřeb dětí
a poskytovatelů služeb i institucí (tzv. aktérů sítě služeb), které s nimi
pracují v oblasti vzniku a rozvoje potřebných služeb pro tuto cílovou
skupinu. Za účelem zmapování potřeb bylo v průběhu realizace aktivity
uspořádáno celkem 1 436 akcí za účasti aktérů sítě služeb (pracovníků
OSPOD, ostatních pracovníků obecních a krajských úřadů důležitých pro
řešení situace rodiny a pro rozvoj sítě služeb v rámci komunitního
plánování, pracovníků působících v sociálních službách, ve školách
a školských zařízeních, poskytovatelů volnočasových aktivit, zdravotních
zařízení, psychoterapeutických služeb, ÚPČR, apod.).
V druhé fázi došlo v rámci aktivity ke zpracování lokálních strategií síťování.
Za tímto účelem se uskutečnilo v roce 2019 celkem 162 setkání a od
začátku realizace projektu 836 setkání iniciovaných síťaři.
Ve třetí fázi byla vytvořena Analýza lokální sítě služeb a návrh její optimální
podoby, kdy byla v roce 2019 tato analýza dokončena v roce 2019 u všech
zapojených lokalit. Celkem vzniklo 87 těchto dokumentů.
Ve čtvrté fázi byl vytvořen reálný model minimální sítě služeb na úrovni
obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), který je součástí výstupu
Analýza místní sítě služeb a návrh její optimální podoby. Tento návrh
sítě je šitý na míru konkrétní ORP. Současně vznikl samostatný výstup
„Optimální model lokální sítě služeb pro děti a jejich rodiny“, který shrnuje
poznatky k vytvoření modelu sítě služeb pro využití i obcemi, které nebyly
do projektu zapojeny.
Jedním z výstupů projektu je také Metodika pro vytvoření místní sítě služeb
na úrovni obcí s rozšířenou působností, kde je představen koncept potřeb
dítěte a úrovní podpory v rámci sítě služeb a návrhu její optimální podoby.
Ve sledovaném období byl také dokončen Interaktivní katalog jevů
a služeb pro jejich rodiny, který je on-line nástrojem, který umožňuje
sociálním pracovníkům nestátním neziskovým organizacím (dále jen
„NNO“), psychologům a dalších pracovníkům v přímé práci s dětmi
zorientovat se v situacích, které ohrožují funkce rodiny. Katalog obsahuje
definice nejčastějších situací, síť pomoci, úlohu aktérů zapojených do řešení
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situace dítěte a jejich vzájemné vazby, postupy řešení z pohledu pracovníků
OSPOD, možné nástroje pomoci založených na principu multidisciplinární
spolupráce, odkazy na sociální, zdravotnické, školské a jiné služby. Nechybí
zde ani prezentace příkladů dobré praxe.
V rámci KA 01 byla také věnována pozornost rozvoji preventivních
a inovativních služeb, které ještě nejsou systémově v prostředí ČR
ukotveny. Výstupem v této oblasti je dokument Včas a spolu. Model
systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny, jehož cílem bylo
definovat a popsat metody práce preventivních služeb pro rodiny s dětmi
a zároveň vymezit optimální podobu preventivních služeb pro rodiny
s dětmi jejich ukotvení v systému podpory a ochrany dětí, a to jak do
jednotlivých politik státu, tak i do koncepcí místních samospráv. Přílohou
tohoto modelu je Doporučení k optimalizaci systému preventivních služeb
na podporu rodin s dětmi v ČR, kde jsou formulována zásadní opatření
vedoucí k optimalizaci systému preventivních služeb pro rodiny s dětmi.
V rámci rozvoje inovativních služeb byl publikován text Základní principy
vybraných inovativních přístupů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
a materiál Inovace v rámci práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami
a Komplexní přehled inovativních služeb obsahující průřezový přehled
inovativních služeb působících v ČR.
Naplňování cílů úkolu Činnosti realizované v rámci KA1 směřují k naplnění cílů úkolu. V roce 2019
byly dokončeny všechny plánované výstupy této aktivity, kterými byly
zejména publikace:
 Analýza lokální sítě služeb a návrh její optimální podoby;
 Optimální model minimální sítě služeb pro děti a jejich rodiny na úrovni
obcí s rozšířenou působností;
 Metodika pro vytváření minimální sítě služeb na úrovni obcí s rozšířenou
působností;
 Metodika lokálního síťování a práce a vedení lokálních síťařů;
 Interaktivní katalog jevů a služeb pro děti a jejich rodiny;
 Včas a spolu. Model systém preventivních služeb pro děti a jejich rodiny,
jehož součástí je Doporučení k optimalizaci systému preventivních služeb
pro ohrožené děti a jejich rodiny;
 Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami;
 Komplexní přehled inovativní inovativních služeb.

Plnění stanovených
indikátorů

Celkově od začátku realizace aktivity proběhlo:
 5 392 setkání síťařů s pracovníky OSPOD – společná i individuální setkání
vedoucími či řadovými pracovníky;
 3 763 setkání síťařů s pracovníky krajských či obecních úřadů – zejm.
pracovníky z oddělení prevence kriminality, komunitního plánování,
komisí, úředníky, politickou reprezentací aj.;
 2 657 setkání síťařů s pracovníky sociálních služeb;
 887 setkání síťařů s dalšími aktéry - např. Agentura pro soc. začleňování,
volnočasové služby aj.
 2 391 setkání síťařů s pracovníky škol a školských zařízení
 533 setkání síťařů s lékaři a zástupci zdravotnických zařízení
 439 setkání síťařů s pracovníky psychoterapeutických služeb
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Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

 1 751 setkání síťařů se zástupci ZDVOP, úřadů práce, justice
a bezpečnosti a ostatních aktérů.
Síťaři se za účelem mapování zúčastnili 1 436 akcí. Bylo vyplněno 1 620
karet služeb a vytvořeno 9 038 zápisů ze setkání či jednání.
Primární cílovou skupinou jsou pracovníci OSPOD na úrovni ORP a KÚ, dále
pak i další aktéři sítě služeb. Průběhu realizace projektu došlo k rozvoji
jejich kompetencí a samostatnosti v oblasti síťování služeb. Dále pak byla
navázána intenzivnější spolupráce v oblasti koncepce a rozvoje sítě služeb
mezi aktéry sítě služeb.
Rozvoj kompetencí pracovníků OSPOD, zlepšení komunikace a efektivnější
spolupráce Pokud se podaří dosáhnout výše uvedeného, lze očekávat
i přímý pozitivní dopad na rodiny s ohroženými dětmi, pro něž bude
dostupná síť služeb odpovídající jejich potřebám.

Úkol č. 41: Rozvíjet multidisciplinární spolupráci v oblasti řešení kriminality mládeže
a restorativní programy pro mládež v rámci projektu Na správnou cestu! II.
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MS (PMS); NNO, samosprávy
4/2016-3/2020
Plněno průběžně
 V roce 2019 byla realizována setkání týmů ve všech lokalitách, kde
koordinátoři Týmů pro mládež působí. Během roku došlo průměrně ke
čtyřem setkáním týmu v každé ze sledovaných lokalit. Ve všech lokalitách
byly zpravidla v závěru roku 2018 nebo na začátku roku 2019 sestaveny
plány činnosti a podle nich koordinátoři plnili své pracovní povinnosti
a iniciovali aktivity z jednání týmů vzešlé.
 Ve čtyřech lokalitách (Opava, Brno, Náchod a Plzeň) koordinátoři dále
realizují pilotní program zaměstnávání mladistvých pachatelů, kde platí,
že ve všech regionech již došlo k navázání spolupráce s potenciálními
zaměstnavateli a koordinátoři stále ve spolupráci se střediskem PMS
aktivně vyhledávají mladistvé, které by bylo možné do programu zapojit,
což se v některých lokalitách daří.
 V rámci projektové aktivity Rodinné skupinové konference bylo v roce
2019 realizováno 6 běhů vstupní části vzdělávání. Od počátku realizace
projektu absolvovalo vstupní část školení celkem 75 probačních
úředníků. V roce 2019 se v rámci školení konaly workshopy se
zahraničním expertem a byla zrealizována jedna zahraniční cesta pro část
účastníků školení.
 Inovovaný resocializační program Proti násilí byl realizován celkem ve
třech lokalitách – severní Čechy, Ostravsko a Brněnsko, ve kterých
působí celkem čtyři lektorské dvojice.

Naplňování cílů úkolu  Díky dalším běhům školení v restorativní technice rodinných skupinových
konferencí byla v roce 2019 zvýšena kvalifikace odborných pracovníků
PMS v oblasti restorativních programů a multidisciplinární spolupráce.
 V rámci projektu jsou pravidelně realizována setkání Týmů pro mládež,
čímž dochází k rozvoji multidisciplinární spolupráce zainteresovaných
subjektů zaměřujících se na prevenci kriminality a práci s ohroženou
mládeží.
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 Ve čtyřech lokalitách koordinátoři Týmů pro mládež spolupracují
s potenciálními zaměstnavateli a specialisty na mládež k vytipování
klientů vhodných pro program krátkodobého zaměstnání mladistvých
pachatelů za účelem zvýšení jejich angažovanosti při řešení náhrady
škody, kterou způsobili.
 Ve třech lokalitách čtyři dvojice proškolených lektorů realizují inovovaný
resocializační program Proti násilí zaměřený na snížení agresivity
a recidivy mladistvých a mladých dospělých násilných pachatelů.

Plnění stanovených
indikátorů

 Počet vyškolených pracovníků. (celkem 76, z toho 60 probačních
úředníků, 10 koordinátorů týmů pro mládež; 6 lektorů programu Proti
násilí) – Úkol je průběžně plněn, pracovníci dostávají přímou podporu
v podobě vzdělávání průběžně po celou dobu trvání projektu.
 Realizovaný program krátkodobého zaměstnání pro mladé pachatele
ve 4 soudních okresech. (zapojení min. 32 mladistvých do programu) –
Program je v realizaci. Počet klientů z důvodů poklesu kriminality
mladistvých a z důvodů kontraindikací pro vstup do programu
pravděpodobně nebude naplněn, nejedná se však o závazný indikátor
projektu Na správnou cestu! II.
 Realizovaný program Proti násilí ve třech lokalitách. (zařazení min. 120
mladistvých a mladých dospělých pachatelů do programu) – Program je
v realizaci. Do programu bylo doposud zařazeno 72 klientů. Počet klientů
z důvodů poklesu kriminality mladistvých a z důvodů kontraindikací pro
vstup do programu pravděpodobně nebude naplněn, nejedná se však
o závazný indikátor projektu Na správnou cestu! II.
 Vytvořená Metodika programu krátkodobého zaměstnání pro mladé
pachatele a Metodika programu Proti násilí zaměřeného na mladé
dospělé pachatele (1 + 1) – Metodiky programu Proti násilí jsou
vytvořeny, a to jak verze pro mladistvé, tak i verze pro mladé dospělé
pachatele, metodika programu krátkodobého zaměstnání je v přípravě.
 Počet existujících multidisciplinárních týmů (v 10 soudních okresech) –
Indikátor je splněn, v roce 2019 působily týmy pro mládež v 11 soudních
okresech.
 Počet setkání multidisciplinárních týmů ročně. (min. 3x ročně; celkem za
dobu realizace projektu 105 okresních setkání) – Tento indikátor je plněn
průběžně.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zvyšování odborné kvalifikace probačních úředníků a pracovníků projektu,
zlepšování multidisciplinární spolupráce v oblasti kriminality mládeže, jejího
řešení a jejího předcházení.

Další informace
Realizace projektu Probační a mediační služby Na správnou cestu! II byla prodloužena do 31. 8. 2020.
V rámci realizace programu pro mladé násilníky byla upravena metodika programu Proti násilí pro
osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a v roce 2020 bude pilotně odzkoušena ve věznici v Kuřimi.

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

MPSV; ÚOOÚ, ČSÚ, MV, MŠMT, MZd, MS
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Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

12/2017-12/2019
Splněno částečně, byly vykonány přípravné kroky.
Jednotný informační systém sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „IS
SPOD“) byl ukotven v ustanovení § 53a v rámci novely zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o SPOD“), která byla provedena zákonem č. 401/2012 Sb.
s účinností od 1. 1. 2013. K realizaci IS SPOD odkazuje také materiál
Implementačních plánů Strategického rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014 – 2020, konkrétně kapitola „Hierarchická
struktura prací a harmonogram realizace“ která v rámci hlavní aktivity
„Dobudování eGovernmentu“ uvádí také projektový okruh 3.6.
„Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně-právní
ochrana dětí“, který je v gesci MPSV, s harmonogramem realizace od
1/2015 do 12/2020.
Přípravné kroky k zavedení IS SPOD do praxe byly realizovány
prostřednictvím individuálního projektu s názvem Systémový rozvoj
a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany (dále jen „IP MPSV“), a to
konkrétně v rámci jeho klíčové aktivity č. 2 Monitorování a řízení kvality
systému sociálně-právní ochrany, jejímž cílem bylo zvýšit efektivitu a kvalitu
systému ochrany dětí prostřednictvím navržení systému sběru dat a jejich
hodnocení. Výstupem této aktivity jsou koncepční návrhy k zavedení dvou
monitorovacích systémů, a to statistického monitorovacího systému
a kvalitativního monitorovacího systému.
 Koncepční řešení statistického monitorovacího systému v oblasti SPOD
Při koncepci tohoto systémů vznikla Analýza současného systému sběru
statistických dat v oblasti ochrany práv dětí a byl vytvořen prvotní návrh
statistického monitorovacího systému, který prošel na přelomu let 2018
a 2019 pilotním ověřením. Výsledky pilotního ověřování byly zapracovány
do finální podoby studie Návrh statistického monitorovacího systému
v oblasti ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti, která byla dokončena
v dubnu 2019. Její součástí je výstup Doporučení k revizím statistického
monitorovacího systému.
 Koncepce kvalitativního monitorovacího systému v oblasti SPOD
Tento systém by měl být úzce provázaný se statistickým monitorovacím
systémem a jeho cílem je hodnotit kvalitu poskytované sociálně-právní
ochrany dítěte ve vztahu k zajištění prosperity konkrétního dítěte. Prvním
krokem koncepčního řešení bylo vytvoření Analýzy a návrhu systému
monitoringu kvality a strategie implementace systému řízení kvality,
v rámci níž byl zanalyzován nejen současný stav, ale byly zmapovány i dva
možné zahraniční modely sledování kvality, kterými by se mohla ČR
inspirovat. Doplňkovým materiálem byla Definice funkcionalit informačního
systému nutných pro sledování vybraných indikátorů řízení kvality.
Všechny výstupy klíčové aktivity č. 3 jsou zveřejněné na portále
www.pravonadetstvi.cz a budou využity při tvorbě samotného technického
řešení IS SPOD. Tento systém by měl průběžně monitorovat situaci cílové
skupiny a činnosti příslušných orgánů a služeb pro ohrožené děti a jejich
rodiny, které byly za účelem naplnění práv ohrožených dětí uskutečněny. IS
SPOD bude generovat statistické údaje, na základě nichž bude možné
sledovat trendy v oblasti péče o ohrožené děti, hodnotit a následně
zefektivňovat činnost OSPOD a dalších poskytovatelů služeb, koncipovat
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a přijímat důležité systémové změny. Data budou využita k optimalizaci
řízení systému péče o ohrožené děti, k plánování a financování služeb.
V roce 2019 také MPSV vyhlásilo výběrové řízení, který by s využitím
koncepčního návrhu řešení IS SPOD provedl technické řešení systému,
které by reflektovalo výstupy a návrhy parametrů formulované v rámci IP
MPSV. Zadávací řízení však bylo zrušeno Úřadem na ochranu hospodářské
soutěže.
MPSV bude v záměru na zavedení IS SPOD pokračovat i v roce 2020, kdy
předpokládá do budoucna rozšíření IS SPOD na celou agendu sociálněprávní ochrany dětí upravenou zákonem o SPOD za využití výstupů
a zpracovaných analýz v rámci projektu Systém včasné intervence. Součástí
IS SPOD by zejména měla být také evidence dětí a spisová dokumentace
o dětech, která je vedena obecními úřady obcí s rozšířenou působností
v rozsahu stanoveném v ustanoveních § 54 a § 55 zákona SPOD,
a v prováděcí směrnici MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013
o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech
vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí (Věstník vlády pro orgány krajů
a orgány obcí č. 5/2013). IS SPOD by dále měl umožňovat vzájemné
předávání a sdílení údajů mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí
a dalšími dotčenými orgány a osobami, které je upraveno v ustanoveních
§ 51 a § 53 odst. 1 zákona o SPOD.

Naplňování cílů úkolu Dosavadní průběh realizace KA 2 směřuje k naplnění cílů úkolu, a to k
vytvoření uceleného IS SPOD, který bude mít dva články, a to statistický
monitorovací systém a kvalitativní monitorovací systém, který umožní
systematicky a jednotně sledovat a vyhodnocovat data
o potřebách ohrožených dětí a rodin, o výkonu SPO a jeho účinku na
prosperitu (všestranný rozvoj) dětí.

Plnění stanovených
indikátorů

V roce 2019 vznikly v rámci projektové aktivity tyto výstupy:
 Návrh statistického monitorovacího systému v oblasti ochrany práv dětí
a péče o ohrožené děti, jehož součástí je výstup Doporučení k revizím
statistického monitorovacího systému;
 Analýza a návrh systému monitoringu kvality a strategie implementace
systému kvality v systému SPOD, jehož součástí je Definice funkcionalit
informačního systému nutných pro sledování vybraných indikátorů řízení
kvality.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

Úkol č. 43: Monitorovat naplňování doporučení vyplývajících z materiálu Rozbor situace
dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu

MV; MPSV, MS, MŠMT, Úřad vlády, obce a kraje (spolugesce)
10/2016-10/2020
Plněno průběžně – jednou za 2 roky: naposledy 10/2018, další plnění
v termínu 10/2020
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Úkol č. 44: Podporovat specializaci PČR na případy domácího násilí
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR); Asociace poskytovatelů intervenčních center ČR, o. s.
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Úkol podporovat specializaci Policie ČR na případy domácího a genderově
podmíněného násilí je plněn průběžně. Na základě pokynu policejního
prezidenta č. 291/2017 k metodické činnosti v oblasti obětí trestných činů a
domácího násilí, působí od roku 2017 v rámci každého KŘP metodik KŘP a
metodici územních odborů po linii služby pořádkové i služby kriminální
policie. Metodici územních odborů jsou povinni nejméně jedenkrát ročně
zajistit školení policistů příslušného územního odboru ve svěřené oblasti.
V únoru 2019 byl Ministerstvem vnitra schválen a registrován vzdělávací
program „Oběti trestných činů a domácí násilí – školitel“, jehož absolvování
je podmínkou výkonu funkce metodika dle pokynu policejního prezidenta č.
291/2017. V současné době připravuje ŘSPP ve spolupráci s Úřadem služby
kriminální policie a vyšetřování PP ČR a Útvarem policejního vzdělávání a
služební přípravy proškolení nových metodiků v tomto vzdělávacím
programu. Cílem vzdělávání je mimo jiné profesionální komunikace se
zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů včetně využití speciální
výslechové místnosti.
V listopadu 2019 bylo ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí organizováno
školení policejních lektorů v problematice domácího násilí. Celkem bylo
proškoleno 22 policistů – lektorů vzdělávacích zařízení Útvaru policejního
vzdělávání a služební přípravy, kteří získali osvědčení k proškolování v
používání metody SARA DN.
V souladu s úkoly Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020
a Akčního plánu prevence domácího násilí a genderově podmíněného násilí
na léta 2015-2018 „podporovat specializaci Policie ČR na případy domácího
násilí“ a „realizovat pilotní projekt, v jehož rámci bude vyzkoušeno
signalizační zařízení pro oběti domácího násilí“ byl v letech 2018-2019
realizován projekt „Nebuďte slepí k domácímu násilí III. Cílem projektu byla
podpora specializace policistů v rámci profesionální komunikace s oběťmi
domácího násilí, předcházení sekundární viktimizaci těchto osob a dále
zajištění účinné ochrany ohrožených osob včetně dětí před dalším útokem
násilné osoby. Podstatnou část projektu tvořil pilotní projekt (realizace
leden-červen 2019), který měl ověřit potřebu rozšíření katalogu opatření
pro ochranu ohrožené osoby po vykázání násilné osoby ze společného
obydlí. Ohroženým osobám bylo na dobu vykázání poskytnuto speciální
zařízení, které v případě ohrožení umožní přivolat pomoc policie stisknutím
jediného tlačítka. Zařízení je schopno lokalizovat oběť a předat údaje
operačnímu středisku, které pak na místo incidentu vyšle policejní hlídku.
Pilotní projekt byl kladně hodnocen jak ze strany spolupracujících subjektů
(KŘP Středočeského kraje, Intervenční centrum Příbram a Intervenční
centrum Kladno), tak ze strany ohrožených osob, které se díky tomuto
zařízení cítily bezpečněji.

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

Plnění stanovených
indikátorů

Průběžně jsou proškolováni policisté, kteří jsou nově určeni pro výkon
metodické činnosti dle pokynu policejního prezidenta č. 291/2017. Všichni
policisté služby pořádkové i služby kriminální policie, kteří přicházejí do
styku s případy domácího násilí, jsou průběžně, minimálně jednou ročně,
proškolováni z problematiky domácího násilí a obětí trestných činů.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Policisté jednotlivých organizačních článků se mohou ve složitějších
případech obrátit na metodika ve svém ÚO případně KŘP a případ s ním
konzultovat, metodik může následně posoudit správnost postupu v
konkrétním případě.
Materiály pořízené v rámci projektu (výjezdové desky) slouží ke zkvalitnění
práce policistů v terénu, zejména při komunikaci s ohroženými osobami,
což rovněž přispěje k minimalizaci sekundární viktimizace obětí.

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

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

9/2016-6/2020
Plněno průběžně
V roce 2019 byl vládní úkol realizován pod vedením odboru prevence
kriminality MV ČR v součinnosti s mezioborovou pracovní skupinou (dále
jen pracovní skupina), zřízenou pro plnění předmětného úkolu v r. 2017.
Pracovní skupina se za účelem obsáhnutí všech oblastí rozdělila na čtyři
podskupiny.
Činnost mezioborové pracovní skupiny byla v roce 2019, v návaznosti na
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí
na léta 2019 až 2022 a Úmluvu o právech dítěte, zaměřena na následující
aktivity:
1. Pracovní podskupiny (I. Jistoty dítěte; II. Práce s dospělou osobou; III.
Výchova k rodičovství; IV. Soudnictví) v průběhu roku 2019 pracovaly
na jednotlivých úkolech víceméně samostatně. Navazující činnost bude
dále intenzivně realizována v následujícím období – v rámci:
a/naplňování cílů vládního úkolu v roce 2020; b/Akčního plánu
prevence kriminality na další období (od roku 2021).
2. Dokončeno mapování aktuálního stavu problematiky v ČR
a v okolních státech EU (současný stav, dostupné nástroje, zákonné
a legislativní normy, kontrolní mechanismy, možnosti implementace
dobré praxe v tuzemských podmínkách);
3. Shromažďování podkladů k návrhu diagnostického nástroje k rozkrytí
rizik postpartnerského násilí.
4. V rámci podskupiny Soudnictví, došlo zejména k vymezení pojmu
„postpartnerského násilí“ a k definování souvisejících pojmů, mapování
stávající legislativy, a zmapování dosavadní praxe dané problematiky.
Dále byla zohledněna rizika daného jevu a definovány náměty
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

k nastavení systémového mezioborového přístupu v řešení daného
jevu.
4/2019 – spolupráce s institutem GAUDIA. Účast pracovní skupiny na
workshopu „Hledání ztracených vztahů“ (belgická terapeutka Sabine
Vermeire), zahraniční praxe – řešení rodičovského konfliktu s ohledem
na nezletilé dítě)
4/2019 – LOM (Liga otevřených mužů) – navázání spolupráce v rámci
dobré praxe – Programy zaměřené na muže (oběti a především násilné
a konfliktní osoby).
5/2019 – navázání spolupráce s PPP Říčany - dobrá praxe - součinnost
OS a externího psychologa v rámci opatrovnických soudů
6/2019 oddělením SPOD Mmě Hradec Králové – poskytnuta dobrá
praxe TOD (Tým pro ohrožené děti - nástroj efektivní ochrany
ohrožených dětí).
6/2019 – získání podpory a navázání spolupráce s náměstkyní ministra
zdravotnictví – pro realizaci vládního úkolu v následujícím období
7/2019 – navázána spolupráce s PhDr. Barbarou Jakobson, klinická
psycholožka, Alternative Til Vold, Norsko, pro další období realizace
úkolu.
7/2019 – Ing. Štěpánka Tyburcová, MZd – ilustrativní vyčíslení nákladů,
které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění na úhrady ošetření
spojených s domácím či postpartnerským násilím (vyšetření, ošetření,
hospitalizace) včetně psychosomatických potíží dětí nacházejících se
v „nezdravém“ rodinném prostředí.

Naplňování cílů úkolu  Zmapování aktuálního stavu dané problematiky v České republice
a v okolních státech EU - SPLNĚNO – r. 2017 – 2019
 Analýza, sběr dat, souhrn informací – SPLNĚNO – r. 2019

Plnění stanovených
indikátorů

 Existence mezioborové pracovní skupiny a její pravidelná činnost
prostřednictvím jednotlivých pracovních podskupin – úkol plněn
průběžně
 Činnost spolugestorů v jednotlivých pracovních podskupinách – úkol
splněn částečně

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Budou zřetelné až v dalších fázích realizace úkolu.

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

MZd; odborná veřejnost
6/2016-12/2017, kurzy 2018-2019
Splněno v 2017, dodatečné vyhodnocení za 2018
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Úkol č. 47: Pokračovat v projektu Národní koordinační mechanismus pátrání po
pohřešovaných dětech a zapojovat do spolupráce další relevantní subjekty
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (vč. PČR)
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Pokračování podpory aktivit v rámci projektu Národní koordinační
mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech (NKMPPD), jehož cílem je
rychlé a úspěšné nalezení pohřešovaných dětí.
V rámci Mezinárodního dne pohřešovaných dětí připravila Policie České
republiky ve spolupráci s odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra
informačně preventivní akce na základních školách a na veřejném
prostranství ve vytipovaných lokalitách. Konkrétně byly pořádány besedy
s policejními specialisty z odboru pátrání úřadu služby kriminální policie
a vyšetřování PČR a předávány důležité informace v rámci projekce audia
a videa k dané problematice.
Zástupci Policie ČR se aktivně podíleli na vývoji Aplikace ECHO, která bude
veřejnosti ze strany PČR a tvůrců představena v roce 2020. Aplikace ECHO
urychlí zapojení veřejnosti do pátrání po pohřešovaných dětech a umožní
tuto spolupráci medializovat.

Naplňování cílů úkolu Dne 25. 5. 2019 proběhla celorepubliková preventivní kampaň u příležitosti
Pomněnkového dne – dne pohřešovaných dětí.
Ve dnech 4.-6. 9. 2019 se uskutečnil v hotelu Ministerstva vnitra Spiritka
seminář zástupců Evropské sítě policejních expertů pro pátrání po
pohřešovaných dětech.
V roce 2019 bylo evidováno 22 případů pátrání s příznakem „dítě
v ohrožení“, což představuje nárůst oproti předchozímu roku. Všechny děti
byly nalezeny.
Pří pátrání jsou používány všechny dostupné pátrací systémy: PATROS,
potažmo mezinárodní systém SIS II, ICIS, IS POLICIE, Interpol. Pro rychlé
přeshraniční pátrání lze rovněž využít kontaktní osoby zapojené do
Evropské sítě policejních expertů pro pátrání po pohřešovaných dětech.
Větší zapojení veřejnosti se uskuteční díky nově vzniklé Aplikaci ECHO.
Potřebná psychologická podpora je poskytována formou krizové
intervence, kterou zajišťují základní útvary Policie ČR.

Plnění stanovených
indikátorů

Tvorba mobilní aplikace Echo, jejímž cílem je urychlení výměny informací
mezi státními institucemi a veřejností. Aplikace bude propojena s policejní
evidencí pohřešovaných dětí a v reálném čase bude uživatele informovat
o konkrétním případu ztraceného dítěte. Aplikace zapojí širokou veřejnost
od samého začátku pátrání po dítěti a přispěje tak k jeho nalezení.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zapojení široké veřejnosti do pátrání za účelem rychlého a úspěšného
nalezení pohřešovaných dětí.
Efektivní spolupráce s partnerskými médii pro účinné a včasné informování
veřejnosti.
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Úkol č. 48: Zintenzivnit partnerskou spolupráci mezi NKMPPD a evropskou platformou
AMBER Alert Europe
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (vč. PČR); Amber Alert Europe
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
V rámci platformy AMBER Alert EU byla v roce 2018 vytvořena expertní síť
policistů specializujících se na pátrání po pohřešovaných dětech. Policie
České republiky dne 25. 5. 2018 na návrh vedení AMBER Alert EU zahájila
předsednictví zmíněné expertní sítě a to do 25. 5. 2020.
V září roku 2019 se v Praze uskutečnil v pořadí již třetí odborný seminář
policejních expertů na pohřešované osoby za účasti odborné veřejnosti
a zástupců AMBER Alert EU, kteří se aktivně podíleli na jeho organizaci
a financování.
V říjnu 2019 se prezident zmíněné expertní sítě plk. Mgr. Rybár účastnil
zasedání pracovní skupiny LEWP při Radě Evropy, kde před jejím
hlasováním o začlenění expertní sítě na pohřešované osoby osobně
obhajoval její činnost před stálými členy.
Na konci října 2019 oficiálně vznikla The Police Expert Network on Missing
Persons (Expertní policejní síť na pohřešované osoby) a byla přijata mezi
stálé pracovní skupiny pro vymáhání práva (LEWP) při Radě Evropy.
V prosinci 2019 se v budově Europolu v Haagu v Nizozemí uskutečnilo první
jednání expertní skupiny PENMP, jejího Core group, a zástupců AMBER
Alert EU, kde se dohodla spolupráce na vzniku provozních stanov pro
následný chod PENMP.
Další setkání všech členů PENMP a zástupců AMBER Alert EU bylo
stanoveno na duben (s ohledem na pandemii COVID -19), které bylo
následně přesunuto na září 2020 do Lublani ve Slovinsku. Slovinsko dne 01.
01. 2020 převzalo od České republiky předsednictví PENMP.
Nadále mezi členy PENMP a AMBER Alert EU dochází k aktivnímu sdílení
případů dobré praxe, výměny aktuálních informací a spolupráci na
sjednocení metodické činnosti na úseku pohřešovaných osob.

Naplňování cílů úkolu Aktivity podporují efektivnější pátrání po pohřešovaných dětech.
V rámci prohlubování přeshraniční spolupráce byl prostřednictvím evropské
platformy AMBER Alert Europe průběžně aktualizován seznam kontaktních
osob ze členských zemí Evropské sítě policejních expertů pro pátrání po
pohřešovaných dětech a byla rozšířena členská základna této Sítě.

Plnění stanovených
indikátorů

Pokračování policejní spolupráce se státy přidruženými k AMBER Alert
Europe v rámci nastavených kritérií pátrání po pohřešovaných dětech
v ohrožení.
Účast MV (odboru prevence kriminality) na přípravě a organizaci
mezinárodní konference v Praze ve spolupráci s AMBER Alert Europe
a ÚSKPV PP.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Určení kontaktních osob, které budou úzce spolupracovat v případech
přeshraničního pátrání, usnadňuje PČR komunikaci s orgány ostatních
zúčastněných států, urychlí a zefektivní mezinárodní pátrání po dětech.
Přínosná je vzájemná informovanost prostřednictvím zveřejněných
kazuistik případů.
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Úkol č. 49: Zajišťovat gesční dohled nad evropskou krizovou linkou 116 000 pro
pohřešované děti a jejich blízké v ČR včetně realizace dotačního programu pro nestátní
neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111
a 116 006 v ČR
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2019 splněno)
Dne 26. 9. 2018 byl vyhlášen dotační program pro nestátní neziskové
organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111
a 116 006 v ČR pro rok 2018.
V rámci dotace byly poskytovány finanční prostředky na hrazení
telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelů linek 116 000, 116 111
a 116 006 (dále jako „116 xxx“) v ČR. Jako telekomunikační služby
a poplatky se rozumí: základní telekomunikační poplatky (paušální poplatek
na provoz linky 116 xxx, příchozí a odchozí hovory), další telekomunikační
poplatky (poplatky za internetové připojení související s poskytovanou
službou, provoz záložních telefonů pro případ výpadku internetového
připojení), licenční poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu, údržba
a opravy pobočkové ústředny ze strany operátora, aktualizace technického
vybavení nezbytného pro provoz linky 116 xxx.
Byly uvolněny finanční prostředky ve výši 2 100 000 Kč.
Byly poskytovány odborné konzultace a podpora žadatelů o dotace.
Dne 26. 9. 2019 byla vyhlášena výzva na podání žádostí v rámci dotačního
zmíněného programu pro rok 2020, kdy v první kole nebyl zabezpečen
provoz jedné pomáhající linky, proto bylo dne 10. 12. 2019 vyhlášena druhá
výzva, směřující k naplnění dotačního programu.

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

Plnění stanovených
indikátorů

V dotačním programu pro NNO provozující evropské krizové či asistenční
linky 116 xxx v ČR pro rok 2019 byly předloženy celkem 3 žádosti. Všechny
žádosti splnily formální požadavky a byly podpořeny. Celková částka
2 000 000 Kč, alokovaná na tento dotační program, jednorázově navýšená
o 100 000 Kč byla vyčerpána.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Tento dotační program zajistil kontinuitu služeb poskytovaných
provozovateli evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111
a 116 006 a bezplatné volání dětí v krizi, rodičů a příbuzných, kteří pohřešují
své dítě a obětí trestných činů. Zajištění bezplatného volání je službou
české veřejnosti a je ve veřejném zájmu. Jedná se tudíž o jednoznačnou
garanci státu (zastupovaném MV ČR), který svým občanům v obtížných
životních situacích zajistí dostupnost potřebných služeb.
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Úkol č. 50: Posílit práva zvlášť zranitelné oběti trestných činů výslechem ve Speciální
výslechové místnosti (SVM)
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu

MV (PČR)
5/2016-7/2017
Splněno a vyhodnoceno za 2017

Úkol č. 51: Zvýšit srozumitelnost a kvalitu poučení dětského svědka před započetím
výslechu ve Speciální výslechové místnosti
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu

MV (PČR)
5/2016-12/2017
Splněno a vyhodnoceno za 2017

Úkol č. 52: Realizovat Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV; NNO jako dodavatel služeb, IOM
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Byla poskytována pomoc pravděpodobným obětem trestného činu
obchodování s lidmi (občanům třetích zemí, ale i občanům EU vč. ČR).
Oběti byly motivovány ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.
Pokračovala spolupráce s vybranou neziskovou organizací, se kterou je
uzavřena smlouva za účelem identifikace potenciálních obětí a poskytování
pomoci pravděpodobným obětem obchodování s lidmi.
Program je průběžně přizpůsobován potřebám klientely a měnícím se
trendům v oblasti obchodování s lidmi. V rámci Programu byla podpořena
kampaň v podobě plakátu, jež obsahovaly číslo na SOS linku pomáhající
organizace. Tyto plakáty byly umístěny na strategických místech, kde je
předpoklad pohybu pravděpodobných obětí obchodování s lidmi (v blízkosti
autobusových a vlakových nádraží, v podchodech spojujících nádraží a
nákupní centra apod.).
K Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi proběhla v roce
2019 tři pravidelná školení konzulárních pracovníků vyjíždějících na
zastupitelské úřady. Dále byli v roce 2019 v rámci instrukčně metodického
zaměstnání s možnostmi Programu seznámeni policejní styční důstojnici
pro menšiny.

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

Plnění stanovených
indikátorů

Účel smlouvy je řádně plněn.
V roce 2019 bylo zařazeno celkem 15 pravděpodobných obětí obchodování
s lidmi.
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Všechny zařazené pravděpodobné oběti obchodování s lidmi projevily
zájem o spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.
Obětem jsou poskytovány služby, jež pomáhají oběti k reintegraci
a k vyrovnání se s újmou, která jim trestným činem vznikla. Součástí
programu je též zajištění dobrovolného návratu do země původu.
Fakticky vynaložené finanční náklady za rok 2019 byly ve výši 1 539 752 Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

Úkol č. 53: V případě potřebnosti vytvořit a realizovat Program dlouhodobé ochrany cizinců
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu

MV; dodavatel služeb, IOM
3/2016-12/2016, 12/2020
Splněno a vyhodnoceno za 2016

Úkol č. 54: Přijmout Koncepci boje proti extremismu pro rok 2016, aktualizovat Koncepci
v následujících letech
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (vč. PČR); MF, MK, MO, MPSV, MŠMT, ÚV
4/2016-4/2020
Plněno průběžně (za 2019 splněno)
Dne 29. dubna 2019 byla vládou České republiky usnesením č. 286
schválena Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na
území České republiky v roce 2018, Vyhodnocení plnění Koncepce boje
proti extremismu pro rok 2018 a Koncepce boje proti projevům extremismu
a předsudečné nenávisti pro rok 2019.

Naplňování cílů úkolu Vláda projednala a přijala Zprávu o projevech extremismu a předsudečné
nenávisti na území ČR v roce 2018, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti
extremismu pro rok 2018 a Koncepci boje proti projevům extremismu
a předsudečné nenávisti pro rok 2019.

Plnění stanovených
indikátorů

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

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Nadále byla vedle extremismu věnována pozornost nenávistně
motivovaným trestným činům. Byla organizována celá řada školících a
metodických aktivit. Velký důraz byl kladen na trestnou činnost na
internetu.
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III. Práce s pachateli trestné činnosti
Strategický cíl 3: Při práci s pachateli se Česká republika zaměřuje na narůstající
problém kriminální recidivy a na účinnější resocializaci pachatelů.
Úkol č. 55: Zpracovávat průběžně akční plány Koncepce vězeňství do roku 2025 na roční
období a zajistit jejich plnění
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MS (Vězeňská služba)
2/2016-12/2020
Plněno průběžně
Akční plán pro rok 2019 obsahuje 17 strategických cílů.
Strategický cíl č. 1 směřuje ke zvýšení skutečné zaměstnanosti vězněných
osob. V roce 2019 zahrnoval 1 úkol týkající aplikace institutu práva stavby.
Dva úkoly obsažené ve strategickém cíli č. 2 se zaměřují na pracovní
a sociální integraci osob po výkonu trestu odnětí svobody a efektivní
spolupráci dotčených subjektů.
Oblasti vzdělávání vězněných osob jsou věnovány 3 úkoly strategického cíle
č. 3.
Personální politice Vězeňské služby ČR se věnuje strategický cíl č. 4
zahrnující 3 úkoly.
Strategické cíle č. 5, 6 a 7 se věnují problematikám zacházení s vězněnými
osobami, posílení odborného personálu a programům zacházení. Zahrnují
17 úkolů.
Strategický cíl č. 8 se zabývá problematikou poskytování zdravotních služeb
vězněným osobám a personální a materiálně technickou stabilizací
vězeňského zdravotnictví. Zahrnuje 5 úkolů.
Strategické cíle č. 9 a 10 se věnují problematice zneužívání omamných
a psychotropních látek ve vězeňských zařízeních. Zahrnují 10 úkolů.
Tři úkoly strategického cíle č. 11 (oblast bezpečnosti ve vězeňských
zařízeních) se zaměřují na optimalizaci řízení Vězeňské služby ČR a speciální
výcvik služebních psů.
Strategické cíle č. 12 a 13 míří do oblasti penitenciární a postpenitenciární
péče. Dva úkoly z této oblasti mají za cíl posílit spolupráci rezortu
spravedlnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Úřadem práce ČR,
sociálními kurátory a nestátními neziskovými organizacemi. Úkoly cílí
rovněž na oblast čerpání finančních prostředků z Norských fondů a realizaci
pilotního projektu Otevřená věznice včetně jeho evaluace.
Strategické cíle č. 14 a 15 se zabývají zajištěním dostatečných zdrojů
k financování dalšího rozvoje vězeňství a jejich vyhodnocování. Zahrnují 2
úkoly.
V rámci strategického cíle č. 16 byl formulován úkol analyzovat možnost
využívání zákonných výjimek z veřejných zakázek malého rozsahu.
Strategický cíl č. 17 obsahuje 2 úkoly cílené na nastavení stabilního
právního rámce pro problematiku vězeňství.
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Naplňování cílů úkolu Naplňování cílů úkolů je podrobně provedeno v materiálu, který byl pod č.
j. 85/20 předložen k informaci členů vlády na jednání Vlády České republiky
dne 17. 2. 2020.

Plnění stanovených
indikátorů

K plnění 17 strategických cílů bylo uloženo celkem 51 úkolů plánovaných na
rok 2019. Ke dni 31. 12. 2019 bylo splněno 40 úkolů, 3 úkoly byly ve fázi
finalizace, na 6 úkolech byla zahájena práce a plnění 2 úkolů nemohlo být
z objektivních důvodů zahájeno.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Naplňované cíle mají dopady dle původních předpokladů, přičemž
podrobné vyhodnocení je obsahem materiálu, který byl pod č. j. 85/20
předložen k informaci členů vlády na jednání Vlády České republiky dne
17. 2. 2020.

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

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

2/2016-12/2020
Plněno průběžně
Byl zpracován Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2019.
Akční plán obsahuje 17 strategických cílů. Strategický cíl č. 1 se zaměřuje na
zvýšení skutečné zaměstnanosti vězněných osob, v roce 2019 zahrnoval
úkol ve vztahu k propagaci institutu práva stavby a jeho dalšího využití pro
účely zaměstnávání odsouzených osob přímo v areálech věznic. Na podzim
roku 2019 proto proběhl v Praze odborný workshop, na kterém byly
diskutovány dosavadní zkušenosti s tímto institutem v oblasti zaměstnávání
odsouzených a jeho další možné rozšíření. Strategický cíl č. 2 akčního plánu
se věnuje problematice zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu
odnětí svobody. V roce 2019 probíhalo v rámci tohoto cíle ověření možnosti
uplatnění výzkumné potřeby v oblasti tzv. „Social Impact bonds“ (po
zahraničním vzoru). Dále proběhly na regionální úrovni návštěvy zástupců
PMS a Úřadu práce ČR ve věznicích, byla vytipována místa pro klienty
vracející se z VTOS. Pro účely zaměstnání osob s kriminální minulostí byl
zpracován přehled příkladů dobré praxe spolupracujících institucí (PMS, ÚP
ČR, NNO, sociální kurátoři); k dispozici jsou též příslušné metodické postupy
uvedených subjektů. Strategické cíle č. 12 a 13 akčního plánu míří do oblasti
penitenciární a postpenitenciární péče. Úkoly v této oblasti se zaměřily na
další rozvoj konceptu tzv. Otevřené věznice“ a na přípravu projektů
spolufinancovaných z Norských fondů. V roce 2019 byla zahájena příprava
projektu „Systém společného vzdělávání“, který bude realizovat
Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a Probační
a mediační službou. Cílem tohoto projektu je vytvořit společné vzdělávání
zaměstnanců vězeňské služby, Probační a mediační služby, sociálních
kurátorů, zaměstnanců nevládních neziskových organizací, soudců
a státních zástupců a dalších odborníků a systémově zachytit předávání
relevantních poznatků a zkušeností. Nedostatečná provázanost systému
péče o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a následně po jejich
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propuštění je jedním z problémů českého vězeňství. Vězeňskou službou ČR
je také připravována realizace projektu zaměřeného na snižování rizik
odsouzených prostřednictvím intervenčních programů, zahrnující aktivity
motivačního programu, odborné péče pro uživatele drog a programu
zaměřeného na práci s rodinou a uvězněným rodičem.

Naplňování cílů úkolu Průběžně plněno. Podrobná informace o naplňování Akčního plánu
Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2019 byla předložena vládě pro
informaci, včetně detailního popisu plnění jednotlivých úkolů, dne 17. 2.
2020 byl materiál vládou ČR vzat na vědomí.

Plnění stanovených
indikátorů

K plnění 17 strategických cílů bylo uloženo celkem 51 úkolů plánovaných na
rok 2018. Ke dni 31. 12. 2019 bylo splněno 40 úkolů, 3 úkoly byly ve fázi
finalizace, na 6 úkolech byla zahájena práce a plnění 2 úkolů nemohlo být
z objektivních důvodů zahájeno.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Naplňované cíle mají dopady dle původních předpokladů, přičemž
podrobné vyhodnocení je obsahem materiálu, který byl pod č. j.: 85/20 dne
17. 2. 2020 projednán vládou ČR.

Úkol č. 57: Vytvoření funkčního modelu spolupráce věznice s místní komunitou s cílem
přípravy programů pro odsouzené v oblasti zaměstnávání, zadluženosti a řešení
závislostního chování odsouzených v rámci projektu Křehká šance II.
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MS (PMS); NNO, samosprávy
4/2016-3/2020
Plněno průběžně
V rámci plnění úkolu byly v roce 2019 realizovány následující aktivity:
 Probíhala pravidelná zasedání Rady pro podmíněné propuštění (dále jen
Rada), která je poradním orgánem ředitele Vězeňské služby ČR. Rada
zasedla v průběhu roku 2019 celkem pětkrát. Na svých zasedáních se
věnuje především jednotlivým odsouzeným, kteří jsou zařazeni na
nadcházející jednání Komisí pro podmíněné propuštění.
 Komise pro podmíněné propuštění zasedaly v 18 věznicích
v pravidelném dvouměsíčním intervalu. Do konce roku 2019 do
spolupráce s projektem vstoupilo celkem 755 odsouzených.
 V roce 2018 byl dokončen vývoj skupinového výukového programu
s terapeutickými prvky pro pachatele trestné činnosti zaměřené na
vnímání potřeb obětí Victim Impact Training (český název Vnímám
i Tebe) a byli vyškoleni lektoři tohoto programu, v roce 2019 byli
vyškoleni lektoři působící v nově zapojených věznicích. V roce 2019 byl
program rozšířen do 10 (z původních 7) věznic.
 Program Rozvoj restorativní praxe je realizován v těchto 6 oblastech:
Bělušice, Břeclav, Opava, Příbram, Rýnovice, Stráž pod Ralskem.
V jednotlivých oblastech probíhala v průběhu roku 2019 řada akcí, které
měly za cíl rozvoj vztahů v dané komunitě.
 V roce 2019 se konalo jedno setkání odborné platformy, jejímiž členy
jsou zástupci justičních složek působících v oblasti podmíněného
propuštění na centrální i místní úrovní (Probační a mediační služba,
Vězeňská služba ČR, Nejvyšší soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Vrchní
státní zastupitelství, okresní soudy a státní zastupitelství) a spolupracující
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subjekty (Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, sociální kurátoři, Advokátní
komora ČR). Členové platformy se usnesli na modelu implementace
komisí pro podmíněné propuštění do české legislativy - návrh spolu
s předkládací zprávou byl předán Ministerstvu spravedlnosti.

Naplňování cílů úkolu  V šesti soudních okresech je realizován nový program restorativního
způsobu zacházení s odsouzenými s cílem připravit je na moment
propuštění na svobodu. Pro každý okres funguje jeden zaměstnanec
Rozvoje restorativní praxe.
 V rámci tohoto programu byla zavedena pravidelná komunikace a
spolupráce mezi místní komunitou a věznicí s cílem podpořit přípravu
vězněných pachatelů na návrat do společnosti - zaměstnanec RRP
zajišťuje koordinaci všech subjektů, které mohou ovlivnit zacházení
s odsouzenými a připravit je na výstup z výkonu trestu (věznice, městské
úřady, úřady práce, sociální pracovníci, neziskové organizace, Probační a
mediační služba).
 Zvláštní pozornost je věnována řešení problematiky zaměstnávání
vězněných osob, zadluženosti a závislostního chování.
Jednotlivé aktivity se zaměřují především na tyto oblasti:
 Debaty mezi odsouzenými a zástupci Úřadu práce ohledně zaměstnání
po propuštění, burzy práce.
 Spolupráce s neziskovými organizacemi, které cílí na přípravu
odsouzených na propuštění, řeší problematiku drogové závislosti
a navazující péče.
 Zavedení programu Victim Impact Training do věznice Bělušice, který má
za cíl zvýšit povědomí odsouzených o dopadech jejich činů a hledat
způsoby řešení jejich chování po propuštění.
 Rozšíření aktivit podporujících sociální a rodinné vztahy odsouzených.
 Příprava odsouzených na výstup z výkonu trestu.
 Jsou vytvářeny širší příležitosti pro rozvoj konkrétních možností řešení
problémů zaměstnávání, bydlení a zadluženosti odsouzených v době
před a po propuštění z věznice.
 Na počátku programu došlo ke zhodnocení situace v jednotlivých
soudních okresech a podle potřeby každé oblasti dochází ke komunikaci
mezi jednotlivými subjekty a průběžnému naplňování těchto cílů.
Naplňování v jednotlivých soudních okresech se však může lišit právě
podle potřeb anebo podle míry rozvinutosti spolupráce v daném okrese.

Plnění stanovených
indikátorů

 Počet vyškolených odborných restorativních pracovníků. (6) – Indikátor
je splněn. Školení absolvovalo 6 zaměstnanců projektu Křehká šance II,
kteří působí na pozici realizátora RRP (rozvoje restorativní praxe).
 Zpracovaná analýza potřeb 6 regionů mapujících potřeby věznice
a místní komunity. (1) - Indikátor je splněn. Analýza jednotlivých regionů
je zpracována v rámci Zprávy o realizaci Rozvoje restorativní praxe za rok
2017, z ní pak vychází odlišné směřování v jednotlivých regionech
v následujících obdobích.
 Vytvořená Metodika programu Rozvoj Restorativní Praxe a školící manuál
pro odborné pracovníky. (1 + 1) - Indikátor bude splněn v roce 2020. 0ba
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materiály jsou rozpracovány a budou dokončeny do konce realizace
projektu – v roce 2020.
 Počet existujících multidisciplinárních týmů v rámci aktivity rozvoj
restorativní praxe (v 6 soudních okresech). – Indikátor je splněn. Aktivita
je rozvíjena v šesti oblastech (Bělušice, Břeclav, Opava, Příbram,
Rýnovice, Stráž pod Ralskem).
 Počet setkání multidisciplinárních týmů ročně (min. 2x ročně; celkem za
dobu realizace projektu 48 okresních setkání) – Indikátor je plněn
průběžně. Vedle větších setkání celého týmu probíhá řada menších
setkání pro realizaci jednotlivých opatření.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

 Rozvoj spolupráce mezi jednotlivými subjekty v daném regionu.
 Zvýšení povědomí o problematice řešení trestné činnosti v kontextu
restorativní praxe.
 Realizace konkrétních programů v jednotlivých věznicích.

Další informace
Realizace projektu Probační a mediační služby Křehká šance II bude ukončena 30. 4. 2020.

Úkol č. 58: Posílit sociální prevenci na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností
Gesce, spolugesce:
Harmonogram:
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MPSV – spolupráce: Krajské úřady, MS (vč. VS, PMS), ÚOOÚ, MV
1/2016-12/2019
Splněno
Z komentáře k ustanovení §10 zákona o sociálně-právní ochraně dětí
vyplývá, že preventivní činnost obecního úřadu se zaměřuje nejen na děti
ohrožené, ale z podstaty věci rovněž na širší okruh rodičů a dětí. Vychází se
z předpokladu, že místní orgán je rodinám a dětem nejblíže, zná jejich
situaci a dokáže proto reagovat operativněji než úřad vyšší úrovně.
V některých případech intervence obecního úřadu dostačuje a může např.
dojít po pouhém projednání nedostatků ve výchově dítěte k nápravě
poměrů. Není také vyloučeno, aby obecní úřad činil tyto kroky vůči dětem,
které jsou zařazeny do základní evidence příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (a jejich rodinám). V takovém případě by však měly
být úkony obecního úřadu koordinovány s tímto pracovištěm.
Specifickou povinností obecního úřadu je sledovat, zda je dětem
zamezováno v přístupu do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje
a výchovy ohrožující. Jde například o herny, kam je zakázán vstup osob
mladších 18 let. Tato povinnost je spojena s kontrolními oprávněními
z jiných právních předpisů (např. v oblasti ochrany před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami).
K posílení preventivní role OSPOD OÚ ORP přispěla standardizace výkonu
SPO. Součástí soustavy standardů kvality závazné pro OSPOD, uvedené
v příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., je standard č. 7 Prevence. Na
základě kritéria 7a) by měl OSPOD aktivně vyhledávat, monitorovat
ohrožené děti a prokazatelně koordinovat, případně vytvářet podmínky pro
preventivní aktivity ve svém správním obvodu. V kritériu 7b) je ukotven
požadavek, aby OSPOD spolupracoval v rámci preventivních aktivit s dalšími
fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména
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s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli
sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, s Policií ČR, Probační
a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli
zdravotních služeb, případně fyzickými osobami, právnickými osobami
a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních
potřeb a podmínek.
Standardizace rovněž přispěla ke zvýšení počtu sociálních pracovníků
OSPOD, kdy OÚ ORP musí při plánování personální kapacity OSPOD
zohledňovat počet dětí s trvalým pobytem v jeho správním obvodu
(1 pracovník/800 dětí s trvalým pobytem) a míru ohrožení dětí ve spádové
oblasti (zohlednění vyššího výskytu sociálně patologických jevů, existence
vyloučených lokalit, atd.). Dále je stanovena max. okamžitá kapacita
pracovníků OSPOD s ohledem na jejich specializaci, které se v rámci výkonu
SPO věnují (např. kapacita kurátora pro děti a mládež nesmí přesahovat
počet 40 rodin, s nimiž v daném okamžiku pracuje). Pozitivním dopadem je
výrazný nárůst počtu pracovníků OSPOD, kteří tak mají možnost se
intenzivněji věnovat ohroženým dětem a poskytovat jim a jejich rodinám
individuální sociální práci.
Tab. č. 1 Počet pracovníků OPOD OÚ ORP v letech 2008-2018
Rok1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Počet pracovníků OSPOD
1757
1790
1803
1808
1934
2107
2419
2514
2576
2618
2 682

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

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

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

Plnění stanovených
indikátorů

1

Výše popsané aktivity vedou k posílení preventivní role OSPOD, ke zvýšení
počtu pracovníků OSPOD, kteří pak mají více prostoru věnovat se

Zdroj: Roční výkazy o výkonu sociálně-právní ochrany za roky 2008-2018
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intenzivněji ohrožených dětem a jejich rodinám. V rámci standardizace byly
nastaveny mechanismy rozvoje kompetencí těchto pracovníků, včetně
kurátorů pro děti a mládež. Posíleny byly i kompetence pracovníků OSPOD
v síťování a v rozvoji sítě preventivních služeb.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

Úkol č. 59: Boj proti recidivě a podpora opatření k účinnější resocializaci pachatelů trestné
činnosti pomocí zavedení systému tzv. probačních domů
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu

MS (PMS)
10/2015-10/2016
Splněno a vyhodnoceno za 2016

Úkol č. 60: Realizovat výzkum recidivy (kriminální historie) nebezpečných pachatelů
závažné trestné činnosti
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu

MS (IKSP)
4/2016-3/2019
Splněno
Úkol byl dokončen v roce 2019. Jeho podstatnou součástí bylo šetření
provedené na unikátním velmi rozsáhlém souboru pachatelů závažné
trestné činnosti v počtu 2200 osob.
Cílem výzkumu bylo získat nové kriminologické poznatky o kriminální
historii odsouzených pachatelů závažných násilných trestných činů v ČR na
základě oficiálních záznamů o pravomocných odsouzeních. Tento cíl by
splněn.

Plnění stanovených
indikátorů

Dne 31. 10. 2019 byla předložena zpráva na RVPPK. K výsledkům úkolu byla
zpracována studie, která bude publikována v 1. pololetí 2020 (studie je
připravena a bude předložena k oponentnímu řízení).

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

Úkol č. 61: Realizovat výzkum příčin a podmínek primární trestní recidivy mladistvých
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu

MS (IKSP)
3/2016-6/2019
Splněno
Proběhlo vyhodnocení poznatků ze spisů a kazuistik. Byla připravena a
publikována závěrečná studie.
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(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu Cílem úkolu bylo získat poznatky o faktorech, které negativně ovlivňují
recidivu mladistvých pachatelů. Tento hlavní cíl byl naplněn. V roce 2020
bude k výsledkům výzkumu podána informace na jednání RVPPK a bude
uspořádán samostatný odborný seminář. Kromě toho byla publikována
souhrnná studie.

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Úkoly stanovené v projektu výzkumu byly splněny.
Na základě informací získaných výzkumem budou moci adresáti poznatků
(orgány sociální péče a ochrany dětí, justiční orgány, PMS) upravovat a
korigovat zejména programy zacházení a prevence ve vztahu k mladistvým,
především programy terciární prevence.

Úkol č. 62: Realizovat výzkum „Prezentace kriminality a jejího trestání v médiích“
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu
Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

MS (IKSP)
1/2016-12/2019
Splněno (bude dodatečně vyhodnoceno za 2020)
Byl dokončen sběr materiálů a analýz, proběhlo vyhodnocení získaných
informací. Je připravována závěrečná studie, která vyjde v roce 2020.
Úkoly harmonogramu jsou plněny.
Postupné úkoly byly obsažené v projektu realizovány.
Dopady bude možné vyhodnotit po vydání závěrečné studie. Získaná
zjištění by však měla primárně sloužit ke korekci a vyšší efektivitě mediální
politiky orgánů činných v trestním řízení s cílem zprostředkování reálnějšího
pohledu na kriminalitu a trestní politiku.
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IV. Komplexní přístup k prevenci kriminality v rizikových
lokalitách
Strategický cíl 4: Česká republika uplatňuje komplexní přístup k řešení zvýšené
kriminality v lokalitách, kde i její příčiny jsou hluboké a vícezdrojové (typicky sociálně
vyloučené lokality).
Úkol č. 63: Zajišťovat vzdělávání v oblasti prevence kriminality se zaměřením na
preventivní působení v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách sociálním vyloučením
ohrožených
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV; ASZ
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
I. Policie ČR
Problematika národnostních menšin je součástí výuky předmětů základní
odborné přípravy, která je realizována v policejních školách. Zpravidla je
součástí jiných tematických obsahů, se kterými má společný cíl. Zásadní
otázky z uvedené problematiky jsou z podnětu zadavatele vzdělávacího
programu (Policejního prezidia ČR) zabudovány do profilu absolventa.
Mimo výše uvedené je od roku 2011 realizováno systémové vzdělávání
specialistů na menšiny v činné službě a to ve dvoudílném specifickém
vzdělávacím programu „Kurz styčných důstojníků pro menšiny a členů
pracovních skupin I., a II“. Tento specifický program byl v roce 2019
akreditován u útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy Policejního
prezidia ČR (dále jen „ÚPVSP“). Cílem kurzu je poskytnout účastníkům
základní teoretickou průpravu pro práci s menšinami a vybavit je
potřebnými kompetencemi pro jednání s nositeli kulturních, sociálních
a jiných zvláštností.
Od roku 2010 VPŠ a SPŠ MV v Holešově realizovala projekty „Příprava
a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV
v Holešově“ a „Vzdělávání žáků národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV
v Holešově“. Oba projekty byly spolufinancovány Evropským sociálním
fondem prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR. V současné době jsou
veškeré aktivity v rámci udržitelnosti projektu financovány z rozpočtu
školy. Realizované aktivity jsou zaměřeny na vytvoření rovných příležitostí
pro žáky a žákyně z 9. tříd ZŠ z národnostních menšin žijících v ČR při
přijímacím řízení a vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově tak, aby
nedocházelo k jejich vyčleňování z hlavního vzdělávacího proudu a obstáli
v konkurenci na trhu práce. Speciální pozornost je věnována prevenci
rasismu a xenofobie a podpoře multikulturní výchovy. Výrazná péče je
věnována jazykové přípravě. Po úspěšném ukončení vzdělávání se
předpokládá přijetí těchto absolventů do služebního poměru příslušníka
Policie České republiky, popřípadě jejich uplatnění v dalších bezpečnostních
sborech a ve veřejné správě. Projekt bude v následujících letech
pokračovat.
ŘSPP PP s odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen „OPK
MV“) a útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy Policejního
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prezidia České republiky (dále jen „ÚPVSP PP“) se na úseku problematiky
menšin v r. 2017 připravily akreditované vzdělávání na základě metody tzv.
zážitkové pedagogiky. V roce 2019 realizovány 4 interaktivní
sebezkušenostní kurzy zážitkové pedagogiky zaměřené na menšiny:
15.-18. 5.2019 (12 osob/Policejní škola Brno)
4. -7. 9. 2019 (12 osob/Policejní škola Jihlava)
17. -20. 9. 2019 (12 osob/Policejní škola Jihlava)
24.-27. 9. 2019 (12 osob/Policejní škola Jihlava)
Dále byly realizovány:
1. -3. 10. 2019 Kurz „Policista v multikulturním prostředí“ pro 14 SD KŘP +
SD ŘSPP (organizuje VPŠ a SPŠ MV v Holešově).
26. - 28. 11. 2019 Kurz „Policista v multikulturním prostředí“ pro policejní
specialista ve dnech (organizuje VPŠ a SPŠ MV v Holešově) 7 specialista x
KŘP-U + 7 specialista x KŘP-K.
V průběhu roku 2019 pořádal odbor prevence kriminality celorepublikové
instrukčně metodické zaměstnání (dále jen „IMZ“) pro styčné důstojníky
pro menšiny a členy jejich pracovních skupin.
Druhý celorepublikový IMZ pořádalo ve spolupráci s MV Ředitelství služby
pořádkové policie PP ČR. Cílem těchto IMZ bylo prohlubování znalostí
a odborných kompetencí souvisejících s plněním činností Policie ČR na
úseku menšin, byla představena např. menšinová specifika osob z třetích
zemí (konkrétně Ukrajina, Čína, Blízký východ), práce cizinecké policie,
problematika možné radikalizace ve věznicích, oblasti podpory integračních
mechanismů ČR, vzdělávací aktivity ve státní správě apod.
Ministerstvo vnitra dále uspořádalo již 4. pracovní setkání styčných
důstojníků pro menšiny a krajských koordinátorů pro romské záležitosti.
Dvoudenní pracovní setkání se uskutečnilo v úzké spolupráci se zástupci
Sekretariátu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a její Pracovní
skupiny pro bezpečnost. Cílem bylo prohloubení stávající spolupráce,
představení aktualit z krajů a diskuze ohledně fenoménu migrace
a možnostech rozšíření spolupráce i na další významné lokální, regionální
i celorepublikové aktéry.
II. Pracovníci prevence kriminality na obcích
V roce 2019 byla oblast vzdělávání zaměřena také na účastníky Programu
prevence kriminality. Především šlo o přípravu, vzdělávání a proškolení APK
(asistent obecní či městské policie pro oblast veřejného pořádku z řad
dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně zaměstnatelných obyvatel SVL)
a jejich Mentorů před nástupem do služby obecní či městské policie. Cílem
kurzu je zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, eliminace
kriminálně rizikových jevů a prevence útoků páchaných s extremistickým
motivem. Jde o interaktivní praktický trénink způsobů, jak získat, motivovat
a především prakticky zapojit obyvatele sociálně vyloučených lokalit do
procesu zvyšování bezpečí, eliminace kriminálně rizikových jevů a prevence
útoků páchaných s extremistickým motivem.
Druhou, neméně důležitou, součástí bylo vzdělávání strážníků obecní či
městské policie a příslušníků Policie ČR v oblasti výkonu služby v SVL
a etnicky odlišných komunitách či v jinak rizikových lokalitách ve městech
celé ČR.
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Výsledkem je nalezení daleko užší komunikace mezi zúčastněnými subjekty,
uvědomění si možností prevence kriminality a větší pochopení a empatie
k problémům, které se vyskytují v sociálně vyloučených lokalitách. Plně se
potvrdila ta skutečnost, že v dalším období je zcela nezbytné vzdělávat
všechny pracovníky, kteří se svým způsobem podílejí na realizaci prevence
kriminality v konkrétních lokalitách, ve městech a obcích celé ČR.
Vzdělávání strážníků a policistů působících v SVL
V hodnoceném období vzdělávání vybraných strážníků a policistů v oblasti
sociálně situační prevence kriminality bylo organizováno jako doplňková
aktivita projektu Asistent prevence kriminality na vyžádání zastupitelů obcí
a vedoucích obecních, městských policií v součinnosti s Policií ČR.
Tento stav v mnoha městech byl přímou odpovědí na výrazný nárůst
požadavků na strážníky a policisty při výkonu služby, které jsou přímo
úměrné zvyšujícím se hrozbám a rizikům v oblasti bezpečnostní situace
v daných lokalitách s přihlédnutím ke stoupajícím nárokům základních
legislativních norem a zvyšujících se požadavků ze strany občanů, kteří se
na strážníky obracejí stále častěji s žádostí o pomoc v oblasti bezpečnosti
a veřejného pořádku.
Výše uvedené skutečnosti si doslova vynutily přijmout opatření i v oblasti
profesní přípravy strážníků a vybraných policistů zaměřených na zvládání
radikalizujících se cílových skupin, se kterými se denně setkávají ve
vyhrocených, nestandardních situacích.
Cílem vzdělávání bylo zajištění efektivního výkonu služby v nestandardních
situacích, zejména prohloubení obecných znalostí a praktických dovedností
v oblasti prevence kriminality s důrazem na zvláštnosti policejního působení
v sociálně vyloučené lokalitě a předcházení konfliktním situacím.
Výsledkem je nalezení daleko užší komunikace mezi zúčastněnými subjekty,
uvědomění si možností prevence kriminality a větší pochopení a empatie
k problémům, které se vyskytují v sociálně vyloučených lokalitách.
Potřeba dalšího vzdělávání je pociťována i samotnými strážníky, což vyplývá
mj. i z několika anonymních anket zaměřených na potřebnost, obsah
a formu dalšího profesního vzdělávání. Je rovněž překvapivé potvrzení ze
strany účastníků těchto příprav, že profesi strážníka a policisty nelze dělat
bez dalšího profesního růstu a zdokonalování se ve zvládání nejen
nestandardních situací, ale především svých konkrétních kompetencí
v oblasti prevence kriminality. Téměř 90 % dotázaných si věří, že vzniklou
situaci jsou schopni profesionálně řešit a téměř všichni se považují za
týmového hráče.
Je velkou výzvou skutečnost, že z profesionálního selhání při zvládání
obtížně zvladatelných jednotlivců a skupin má obavu téměř 50 % strážníků,
kteří se rozhodli aktivně zapojit do těchto příprav a očekávali nejen zvýšení
odborných kompetencí, ale i své psychické odolnosti a trénink schopností
zvládat nejen emoce druhých, ale především svých.

Naplňování cílů úkolu Zvyšování kompetence pracovníků subjektů veřejné správy působících v SVL
či v lokalitách sociálním vyloučením ohrožených (strážníci obecních policií,
policisté včetně styčných důstojníků pro menšiny a policejních specialistů
pro práci v SVL, zaměstnanci obcí, krajů, úřadů práce ad.) pokračovalo
i v roce 2019 výše uvedenými aktivitami.
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Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

V rámci PČR a MV bylo uskutečněno více jak 12 vzdělávacích aktivit, kterých
se zúčastnilo více jak 300 osob.
Pracovníci, kteří pracují v oblastech SVL či rizikových oblastí či lokalit
(Strážníci a zaměstnanci obecních policií, příslušníci Policie ČR – zejména
styční důstojníci pro menšiny a policejní specialisté pro práci v SVL,
zaměstnanci obcí, krajů, úřadů práce ad.), si zvyšují sociální kompetence,
seznamují se s dynamikou těchto problematik a zejména se kvalitativně
zvyšuje komunikace mezi dotčenými subjekty.

Úkol č. 64: Nadále zajišťovat a posilovat komplexní podporu celostátnímu projektu
„Asistent prevence kriminality“
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV; MPSV, úřady práce, obce, kraje
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Během celého roku 2019 probíhala opětovně konzultační činnost k obsahu,
formě, organizačním a finančním standardům a k pravidlům pro realizaci
a poskytování podpory projektu „Asistent prevence kriminality“ (dále jen
„APK“) v souladu s již schválenou Metodikou výběru a činnosti APK.
Poskytování metodické pomoci při přípravě a realizaci projektů APK
s důrazem na vzdělávání, průběžnou přípravu a supervize APK a jejich
mentorů (včetně šíření výstupů a publicity projektu, zobecnění dobré
praxe).
V roce 2018 bylo poprvé a v roce 2019 pokračovalo podpoření i víceletého
financování projektů obcí k APK.
V průběhu hodnoceného období bylo uspořádáno několik společných
aktivit obcí realizujících projekt APK se zástupci MV a dalšími odborníky ke
sdílení příkladů úspěšné praxe ve zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených
a problémových lokalitách. V roce 2019, v roce 10 let existence projektu,
byla uspořádána jedna Konference k APK v dubnu v Orlové. Na konci
listopadu 2019 pak byla uspořádána velká Konference APK na půdě
Parlamentu ČR.
V průběhu října 2019 bylo vydáno ministrem vnitra nové doporučení
k možné výši příspěvku na superhrubou mzdu pro jednoho APK na jeden
měsíc v částce až 25 000 Kč (dle možností jednotlivých poskytovatelů). Na
rok 2020 byla též zvýšena možná dotace ministrem vnitra na Program
prevence kriminality 2020 na podporu APK o 3 mil. Kč k navýšení podpory
na mzdy APK na 22 tis. Kč/měsíc/superhrubé mzdy.
Finančně byly projekty APK v roce 2019 podpořeny jednak z vlastních
zdrojů a jednak i z dalších zdrojů (úřady práce, podpora z ESF OP cestou
Výzev MPSV – KPSLV, MAS, příp. další).
Dále bylo využíváno uzavřené Memorandum o vzájemné spolupráci MV
a Generálním ředitelstvím Úřadu práce, jehož cílem je zvýšit zaměstnanost,
bezpečnost a veřejný pořádek podporou tvorby pracovních příležitostí
v rámci míst APK. Součástí společně podepsaného memoranda je
deklarace, která umožňovala využívat i v roce 2019 na podporu míst APK
také finanční prostředky z Úřadu práce ČR.
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Celkově ze všech zdrojů (včetně vlastních zdrojů obcí) v roce 2019 působilo
v ČR přes 500 APK.
O projekt APK je neustálý zájem s tím, že v dalších letech, kdy postupně
končí programovací období ESF, očekáváme ještě zvýšený zájem o realizaci
projektu APK z obcí cestou dotací z MV.

Naplňování cílů úkolu Stanovené cíle úkolu byly v roce 2019 průběžně naplňovány. Byla
poskytována ze strany MV odborná i metodická podpora.
Rozšíření zdrojů finanční podpory (MV, ESF OP, úřady práce) umožnilo
zaměstnat dosud nejvíce APK v historii projektu.
Spolupráce MV, PČR, jednotlivých úřadů práce včetně GŘ ÚP v ČR a MPSV.

Plnění stanovených
indikátorů

V roce 2019 pak bylo celkem podpořených z rozpočtu MV v rámci Programu
prevence kriminality ve 40 obcích 112 APK v celkové výši 25 389 508,44 Kč.
Další asistenti pak působí v rámci ČR i z jiných zdrojů, než jsou prostředky
zajišťované MV – např. z podpory úřadů práce – na základě dohody mezi
MV a Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. Celkem tak na konci roku
2019 podporovaly úřady práce v ČR 245 APK v 82 obcích. Asistenti jsou
financováni dále přímo z vlastních rozpočtů obcí či z evropských projektů
v rámci Operačního programu zaměstnanost – z Evropských fondů bylo na
konci roku 2019 podpořeno 124 APK ve 44 obcích.
Celkově ze všech zdrojů (včetně vlastních zdrojů obcí) v roce 2019 působilo
v ČR přes 500 APK.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Sjednocení aplikace Metodiky a dalších standardů.
Rozšíření počtu APK v ČR, a tím zajištění pozitivních dopadů projektu
(zvýšení bezpečnosti, pocitu bezpečí, snížení interetnického napětí ad.) do
dalších lokalit. Poprvé bylo použito víceleté financování projektu.
V průběhu hodnoceného období bylo uspořádáno několik společných
aktivit obcí realizujících projekt APK se zástupci MV a dalšími odborníky ke
sdílení příkladů úspěšné praxe ve zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených
a problémových lokalitách. V roce 2019, v roce 10 let existence projektu,
byla uspořádána jedna Konference k APK v dubnu v Orlové. Na konci
listopadu 2019 pak byla uspořádána velká Konference APK na půdě
Parlamentu ČR. V průběhu října 2019 bylo vydáno ministrem vnitra nové
doporučení k možné výši příspěvku na superhrubou mzdu pro jednoho APK
na jeden měsíc v částce až 25 000 Kč (dle možností jednotlivých
poskytovatelů). Na rok 2020 byla též zvýšena možná dotace ministrem
vnitra na Program prevence kriminality 2020 na podporu APK o 3 mil. Kč
k navýšení podpory na mzdy APK na 22 tis. Kč/měsíc/superhrubé mzdy.

Úkol č. 65: Vytvořit a realizovat projekt „Domovník-preventista, účinný nástroj sociálního
začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV; obce zapojené do realizace projektu, ASZ
1/2016-8/2020
Plněno průběžně
Uvedený projekt probíhá ve dvou rovinách: jednak jako projekt
podporovaný z ESF OPZ a jednak v rámci Programu prevence kriminality.
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Od 1. 9. 2016 se začal realizovat schválený preventivní projekt podporovaný
z ESF OPZ s názvem „Domovník-preventista, účinný nástroj sociálního
začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“, registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723. Příjemcem podpory je odbor
prevence kriminality MV ČR s rozpočtem ve výši 25.505.307,36 Kč.
Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2016 a bude končit 31. 8. 2020.
Projekt probíhá podle schváleného obsahu a harmonogramu (zaměstnávání
30 Domovníků-preventistů v 10 obcích, jejich vzdělání a supervize, výměna
dobré praxe).
V roce 2019 bylo z dotačního titulu „Program prevence kriminality 2019“
podpořeno celkem 16 Domovníků v 5 obcích v celkové podpoře ve výši
1 397 280,- Kč.
MV poskytovalo v průběhu roku 2019 celoroční metodickou pomoc pro
obce realizující oba druhy projektů s důrazem na vzdělávání, průběžnou
přípravu a supervize DP (včetně šíření výstupů a publicity projektu,
zobecnění dobré praxe).

Naplňování cílů úkolu V roce 2019 byl naplněn cíl spočívající v realizaci projektu Domovníkpreventista s finanční podporou ESF OPZ. Další cíle související s realizací
projektu budou plněny dle nastaveného harmonogramu v dalších letech.
Domovníci-preventisté byli podporováni i z dotačních prostředků MV, kdy
tato podpora vytváření míst vedla k pomoci osobám dlouhodobě
nezaměstnaným či ztíženě zaměstnatelným ze SVL k získání či obnově
pracovních kompetencí a návyků a pomohla jim v dalším uplatnění na trhu
práce.
Z vyhodnocení projektů Domovník-preventista zaslaných obcemi
realizujícími tento projekt z dotační podpory MV jednoznačně vyplynulo, že
zřízení této pozice vedlo v daných lokalitách ke zvýšení bezpečí a snížení
napětí.
Bylo zaměstnáno všech 30 domovníků v 10 obcích v rámci projektu ESF
OPZ.

Plnění stanovených
indikátorů

V roce 2019 byl průběžně realizován projekt podporovaný z ESF OPZ
s názvem „Domovník-preventista účinný nástroj sociálního začleňování
a podpory sociálně situační prevence v obci“, registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723.
Kritéria a indikátory pro rok 2019 byly splněny a další indikátory související
s realizací projektu budou plněny dle stanoveného harmonogramu v dalších
letech.
Bylo zaměstnáno všech 30 domovníků v 10 obcích v rámci projektu ESF
OPZ.
V prozatímním průběhu projektu došlo:
- k odborné koordinaci klíčové aktivity č. 05 – v 10 obcích ČR bylo po dobu
24 měsíců zaměstnáváno 30 osob na pozicích Domovníků-preventistů,
a docházelo ke zvyšování jejich kvalifikačních předpokladů (vstupní,
průběžné vzdělávání a supervize). Výsledkem je 100% naplnění
monitorovacích a vzdělávacích indikátorů projektu, ke kterým se realizátor
projektu zavázal v Podmínkách použití podpory z OPZ.
- k přípravě, podání a schválení podstatné změny projektu zakládající
prodloužení projektu a spolu s tím prodloužení samotného zaměstnávání
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a vzdělávání cílové skupiny projektu (Domovníků-preventistů). V projektu
zůstane do 31. 3. 2020 zapojeno 6 ze stávajících 10 obcí.
- k finalizaci a akceptaci průběžné metodiky výběru činnosti a přípravy
Domovníka-preventisty, pomocí níž se postupně vytváří nový účinný nástroj
pro sociální začleňování a boj s chudobou. Tato průběžná metodika, která
doplňuje a aktualizuje metodiku vstupní, byla v r. 2019 dále doplňována na
základě informací z průběhu projektu tak, aby byla v lednu 2020 připravena
ve formě závěrečné metodiky jako kompletní manuál výběru, činnosti,
přípravy a práce Domovníka-preventisty. Probíhá tak naplňování dalšího
monitorovacího indikátoru (vznik Metodiky), ke kterému se realizátor
projektu zavázal v Podmínkách použití podpory z OPZ.
- k realizaci setkávání Domovníků-preventistů a jejich odborných garantů,
za účelem výměny dobré praxe, které se realizovalo v březnu 2019 v Kadani
a v září 2019 v Břeclavi v rámci klíčové aktivity č. 03 projektu – Nastavení
kvalifikačních standardů pro novou pracovní pozici Domovník-preventista
a příprava podkladů k zakotvení této pracovní pozice v Národní soustavě
povolání.
- k odbornému zpracování podkladů pro plnění dílčí části klíčové aktivity
č. 03 – Nastavení kvalifikačních standardů pro novou pracovní pozici
Domovník-preventista a příprava podkladů k zakotvení této pracovní pozice
v Národní soustavě povolání. Byla vyvíjena aktivita směrem k MPSV
ohledně zavedení nové pracovní pozice Domovník-preventista do národní
soustavy povolání a národní soustavy kvalifikací. Proběhlo jednání se
zástupkyní Národní soustavy povolání a následná příprava definice profesní
kvalifikace již existujícího povolání „správce objektu“.
- k realizaci setkání domovníků-preventistů a jejich odborných garantů, za
účelem proškolení Cechem mechanických zámkových systémů ČR, které
vedlo ke zvýšení manuálních dovedností a nastavení kvalifikačních
předpokladů nové pracovní pozice Domovník-preventista.
- k realizaci průběžné konference v rámci projektu Domovník-preventista.
Konference byla zaměřena na zhodnocení realizace KA 05 projektu
a předání potvrzení o kvalifikaci v rámci ESF projektu úspěšným
absolventům formálního prověření znalostí DP.
- k přípravě podkladů pro vyhotovení výstupů projektu v rámci KA 03 a KA
04 (Vytvoření nástroje pro hodnotící a kvalifikační standardy nové pracovní
pozice – „Hodnotící a kvalifikační standardy pracovní pozice Domovníkůpreventistů“ a Vytvoření nástroje pro výběr obcí „Metodický standard pro
výběr obcí zařazených do projektu OPZ – „Domovník-preventista“)
a k zajištění sběru potřebných dat prostřednictvím dotazníku pro
zúčastněné obce.
- k nastavení parametrů VZ 002 – 004 projektu. VZ 002 (Tvorba příruček)
byla v 11/2019 zadána spol. Circle Education s.r.o.
- k přípravě a schválení 5. a 6. Zprávy o realizaci projektu a s tím související
Žádosti o platbu Řídícím orgánem OPZ.
I v roce 2019 bylo do projektu zapojeno všech deset obcí a všech 30
vybraných domovníků. Tím byly též splněny základní parametry, kritéria
projektu. Všichni Domovníci úspěšně prošli dvouletým zaměstnáním včetně
složení závěrečných zkoušek.
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Na základě požadavku zapojených obcí bylo projednáno a schváleno MPSV
prodloužení zaměstnání pro 17 Domovníků z následujících obcí – Vysoké
Mýto, Břeclav, Ralsko, Nový Bydžov, Žďár nad Sázavou a Varnsdorf. Veškeré
aktivity, vzdělávání, supervize a vzájemné si předávání dobré praxe
probíhají podle stanovených harmonogramů. Ostatní aktivity projektu jsou
průběžně plněny dle stanovených cílů a harmonogramů. Další, podrobnější
informace lze nalézt na http://www.mvcr.cz/clanek/domovnikpreventista.aspx
V roce 2019 bylo z dotačního titulu „Program prevence kriminality 2019“
podpořeno celkem 16 Domovníků v 5 obcích v celkové podpoře ve výši
1 397 280 Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

Úkol č. 66: Rozšiřovat zavádění specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní
skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu

MV (PČR)
11/2016-12/2017
Splněno jinak, vyhodnoceno za 2018

Úkol č. 67: Provést kriminologickou analýzu hate crime (trestných činů, motivovaných
rasovou, národnostní či obdobnou záští)
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu
Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

MS (IKSP)
4/2016-12/2019
Částečně splněno (bude dodatečně vyhodnoceno za 2020)
Z důvodu zaneprázdnění odpovědného řešitele jeho dočasným pověřením
vedením jiného projektu došlo k dílčímu zdržení a posunu harmonogramu.
V roce 2019 pokračovala analýza spisového materiálu.
Úkol bude dokončen v roce 2020, kdy bude rovněž připravena závěrečná
zpráva.
V plnění indikátorů došlo z výše uvedených důvodů ke zpoždění
a termínovému posunu, nicméně projekt výzkumu bude realizován.
Zatím nelze hodnotit.
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V. Nové hrozby a přístupy k prevenci kriminality
Strategický cíl 5: Česká republika reaguje na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti
a veřejného pořádku a aplikuje nové efektivní přístupy k jejich předcházení.
Úkol č. 68: Zastřešit a podporovat tvorbu preventivních projektů a dalších aktivit cílených
na prevenci kybernetické kriminality
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV; členové RVPPK, kraje
1/2016-12/2020
Průběžně plněno
V rámci dotačního titulu PPK 2019 bylo finančně podpořeno 9 projektů a to
celkovou částkou 1 175 230 Kč. Z toho 5 podpořených projektů je součástí
komplexního celorepublikového projektu „Kraje pro bezpečný internet“.
V rámci vnitroresortního programu 2019 byl podpořen 1 projekt, to projekt
KŘP Jihomoravského kraje.

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

Plnění stanovených
indikátorů

Z dotačního titulu PPK 2019 bylo podpořeno 9 projektů, které byly
zaměřeny na problematiku kyberkriminality, a to v celkové částce
1 175 230 Kč.
Z vnitroresortního programu 2019 byl podpořen 1 projekt.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)
Další informace

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

OPK MV realizuje se zástupci projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI) každoročně v únoru (jak
2019, tak 2020) v rámci Dne bezpečného internetu na MV odbornou konferenci, kde jsou napříč ČR
představeny aktivity v oblasti prevence kybernetické kriminality a také aktuální trendy v páchání
kyberkriminality. Projekt KPBI realizuje AK ČR, partnery projektu jsou MV, PČR, CZ.NIC, Microsoft,
Gordic atd. Cílová skupina projektu: žáci ZŠ a SŠ, rodiče, senioři, pedagogové, soc. pracovníci
a policisté. V rámci projektu KPBI se konají i další odborné konference, semináře, na www.kpbi.cz je
k dispozici zdarma pro veřejnost e-learning a preventivně informační videospoty (vytvořené z dotace
MV v oblasti PPK).
Město Ostrov (Karlovarský kraj) v roce 2019 z dotace MV z PPK realizovalo komplexní projekt
prevence kybernetické kriminality. Vedle odborných seminářů a vzdělávacích akcí pro např. policisty,
městské strážníky, seniory, žáky ZŠ atd. se uskutečnila i multimediální vzdělávací Cybershow pro
odbornou i laickou veřejnost. Účast cca 150 osob, proběhly zde názorné ukázky, jak jednoduché je
prolomit heslo k mailu, nabourat se přes wifi a router do počítače apod.
Město Plzeň v roce 2019 realizovalo projekt "Realita kybersvěta", který se skládal z výstavy,
8 divadelních představení pro veřejnost na téma kyberšikany s následnou odbornou přednáškou.
V roce 2019 se NCOZ nově připojila k preventivní kampani „Nebuď bílým koněm!“, tj. k informační
kampani Europolu upozorňující na podvodná jednání s bezhotovostními platebními prostředky; třetí
výročí iniciativy NoMoreRansome; spolupráce se ZP MV (Den prevence Praha Letná; Olympijské hry
dětí Liberec) a s ČOV na podpoře celoevropské preventivní kampaně proti sexuálnímu nátlaku
a vydírání dětí v online prostředí s názvem #SayNo!
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Zpracovaný a publikovaný přehled preventivních projektů, do kterých se zapojila NCOZ,
a preventivních materiálů zaměřených na prevenci kybernetické kriminality je dostupný na webových
stránkách NCOZ v sekci Prevence na www.policie.cz.
Publikační činnost, další preventivní aktivity a akce NCOZ:
Uveřejnění článku NCOZ s názvem „SAY NO! – celoevropská preventivní kampaň proti online
sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí v „DRUGS & FORENSICS BULLETIN NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ
CENTRÁLY“.
Muzeum PČR: spolupráce v rámci podpory kampaně #SayNo!
Aktivní účast na konferenci HTFUK na téma: „Následky násilí páchaného na dětech a dětmi“
s příspěvkem „Představení kampaně Say No! / Řekni Ne! – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí“,
vč. jeho následné publikace v elektronickém sborníku jako výstup z konference.
Letní dětský tábor Nové Hrady, který pořádají policisté Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje: Přednáška na téma „Rizika komunikace v prostředí internetu a to především na sociálních
sítích“.
NCOZ získala v roce 2019 zvláštní poděkování za preventivní projekt národní kampaně s názvem
„Řekni NE! – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí“ v soutěži o „Nejlepší projekt prevence
kriminality na místní úrovni pro rok 2019“ vyhlášené odborem prevence kriminality MV ČR. Toto
velmi pozitivně kvitoval také Europol.
Přednášky zástupců NCOZ – kybernetická kriminalita:
2. února 2019: Přednáška pro děti zaměstnanců VZP
4. února 2019: Tisková konference a konference KPBI - preventivní projekty NCOZ SKPV
6. února 2019: Přednáška SPŠ a VPŠ Hrdlořezy
26. února 2019:
Přednáška pro 9. třídy MP Praha
25. března 2019:
Příspěvek na setkání koordinátorů PK na PP Strojnická
3. dubna 2019: Seminář CZ.NIC pro NCOZ a KRPS
7. -8. dubna 2019:
Blok kyber pro pracovníky OTP kurz Brno
16. dubna 2019:
Přednáška ZŠ Praha 2
24.-25. dubna 2019: Přednáška preventivní projekty NCOZ SKPV – KRPS Dlouhé Rzy
13.-15. května 2019: IMZ MV ČR OPK – preventivní projekty NCOZ SKPV
30.-31. května 2019: Metodická rada PK Červená nad Vltavou - preventivní projekty NCOZ SKPV
6. června 2019:
Přednáška pro PMS Benešov - preventivní projekty NCOZ SKPV atd.
8. června 2019:
Den prevence Praha Letná – spolupráce se ZP MV
24.-26. června 2019: Olympijské hry dětí Liberec - spolupráce se ZP MV – Say No!
24.-25. října 2019:
IMZ OVGS ÚSKPV – vykazování statistiky kyber a projekty NCOZ SKPV
7.-8. listopadu 2019: IMZ MV ČR OPK – preventivní projekty NCOZ SKPV
11. listopadu 2019:
Přednáška pro KÚ Stčk a MV Kladno - projekty NCOZ SKPV
12. listopadu 2019:
O kyberkriminalitě a projekty NCOZ SKPV – IMZ PČR a HZS Interventi
17. listopadu 2019:
Národní dny prevence Brno – Say No!
21. listopadu 2019:
ZŠ Hořovice – přednáška (sexuální predátoři)
Přehled zapojení NCOZ do preventivních projektů a kampaní:
#BuySafePaySafe – problematika online podvodů
#SayNo! – celoevropská kampaň proti zneužívání dětí online
#CyberScams – celoevropská informační kampaň
No More Ransom
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Nebuď bílým koněm

Úkol č. 69: Prevence kybernetické kriminality a minimalizace rizika kyberšikany
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu

MV (vč. PČR)
7/2016-7/2021
ÚKOL ZRUŠEN

Úkol č. 70: Zpracovat přehled dostupných projektů a materiálů zaměřených na rizika
virtuální komunikace, užití mobilních telefonů, platebních karet, sociálních sítí a obecně
kyberkriminality, případně jejich vytvoření
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (vč. PČR); NBÚ/NCKB, (NÚKIB)
1/2017-12/2020
Průběžně plněno
Na webových stránkách www.prevencekriminality.cz je problematice
kyberkriminality věnována velká pozornost. Jsou zde následující sekce:
kyberkriminalita, projekty prevence kyberkriminality a rozcestník
kyberkriminality. Informace jsou neustále aktualizovány a zástupcům
samospráv jsou zasílaný informace o aktuálních tématech, která se v této
oblasti zveřejnují, případně předávány informace o příkladech dobré praxe
nebo o plánovaných akcích.
NÚKIB započal v roce 2019 realizovat záměr v rámci ČR mapovat, nastavit
systém (a následně ho koordinovat) v oblasti vzdělávání zaměřeného na
kyberbezpečnost, rizika virtuální komunikace, prevenci kybernetické
kriminality apod., aktuální informace jsou na www.nukib.cz/cs/vzdelavani/.

Naplňování cílů úkolu Na stránkách www.prevencekriminality.cz je vytvořena sekce zaměřená na
oblast kyberkriminality sloužící jako přehledný a uživatelsky přívětivý
rozcestník.
Informace uveřejněné na webu NÚKIB www.nukib.cz/cs/vzdelavani/.

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)
Další informace

Vytvořena nová sekce na webových stránkách www.prevencekriminality.cz.
Počet přístupu na webové stránky www.prevencekriminality.cz je měsíčně
průmětně kolem 5 000.
Zatím nelze hodnotit.

NCOZ centralizuje své preventivní informace, rady a doporučení na webových stránkách NCOZ v sekci
Prevence na www.policie.cz.
Tyto průběžně aktualizuje a o nových projektech či v rámci podpory těch stávajících pravidelně
informuje jak odbornou veřejnost, tak dovnitř Policie ČR.
V roce 2019 se NCOZ nově připojila k preventivní kampani „Nebuď bílým koněm!“, tj. k informační
kampani Europolu upozorňující na podvodná jednání s bezhotovostními platebními prostředky.
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Úkol č. 71: Prevence zadlužování a řešení předluženosti klientů (odsouzených
a obviněných) Probační a mediační služby
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu

MS (PMS)
1/2016-12/2017
Splněno v 2017, vyhodnoceno za 2018.

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

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2016-12/2020
Plněno průběžně
V rámci dotačního Programu prevence kriminality v rámci resortu MV na
podporu preventivních aktivit a projektů PČR a útvarů a organizací MV 2019
byla jako hlavní priorita vyhlášena prevence trestné činnosti páchané na
seniorech. Bylo podpořeno 9 projektů zaměřených na seniory v celkové
částce 507 000 Kč. Realizace projektu Policejního prezidia „Pomáháme
seniorům, chráníme seniory“ byla prodloužena do listopadu 2020.
Prostřednictvím dotačního titulu Program prevence kriminality 2019 byly
podpořeny 2 projekty (kraj Vysočina a město Šumperk) se zaměřením na
prevenci trestné činnosti páchané na seniorech, v jejichž rámci probíhala
divadelní představení pro seniory a také podpora a šíření informací
a vzdělávacích materiálů.
V rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“, se
zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce
s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích, bylo v roce
2019 částkou 2,250 mil. Kč podpořeno 10 NNO pracujících s násilnými
osobami, ve kterých se organizace Život 90, z.ú. zaměřila na prevenci násilí
páchaného v domácím prostředí na seniorech. Projekt obsahoval kromě
přímé podpory neformálních pečujících v poradenství a podpůrné skupině
také edukační program zaměřený na pracovníky v přímé péči a ostatní
pracovníky, kteří se setkávají s neformálními pečujícími a mohou jim
poskytnout podporu a předejít tak situaci, v níž se z neformálního
pečujícího stává agresor páchající domácí násilí na seniorovi.
O aktuálních nových formách této trestné činnosti jsou senioři často
informováni, jak ze sdělovacích prostředků, tak i ze strany policistů.
Problematice senior je věnována velká mediální i preventivní pozornost.
(2019: reportáže, besedy, díl věnující se této problematice v kampani TV
Óčko, projekt na zabezpečení majetku pro rok 2019 se záměrem apelovat
zejména na seniory apod.).
Zástupce PP ČR prezentoval vývoj trestné činnosti páchané na seniorech
v rámci pracovního setkání s manažery prevence kriminality měst, obcí
a krajů, s preventisty PČR a také na jednání RVPPK. Účastníci byli seznámeni
s novými formami této trestné činnosti a je nadále avizována potřeba se na
tuto trestnou činnost zaměřovat.
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Naplňování cílů úkolu V roce 2019 bylo v rámci Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence
kriminality finančně podpořeno 11 projektů, které se zaměřovaly na
prevenci trestné činnosti páchané na seniorech, a to v celkové částce Kč
580 200,-. Jednalo se zejména o různé besedy či přednášky pro
seniory. Realizace celorepublikového projektu „Pomáháme seniorům,
chráníme seniory“, který předkládalo OTP PP ČR, byla prodloužena do
listopadu 2020.

Plnění stanovených
indikátorů

Z Programu prevence kriminality v rámci resortu MV na podporu
preventivních aktivit a projektů PČR a útvarů a organizací MV bylo
podpořeno 9 projektů zaměřených na bezpečí seniorů.
Z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 byly podpořeny 2
projekty zaměřené na seniory.
Prevence domácího násilí páchaná na seniorech je organizací Život 90
zaměřena na osoby dlouhodobě pečující o seniory, tedy ty osoby, u kterých
hrozí riziko „vyhoření“ a projevy agresivity.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Aktivity pomáhají šířit osvětu mezi seniory.
Ze strany PČR je evidován každoročně nižší počet skutků dotýkajících se
seniorů tzv. „pod legendou“, způsobená škoda však narůstá:
rok

oznámeno skutků

celková škoda

2016

620 (TČ 535)

23 661 825 Kč

2017

689 (TČ 580)

24 384 142 Kč

2018

573 (TČ 470)

27 622 303 Kč

2019

487 (TČ 375)

28 808 196 Kč

Úkol č. 73: Realizovat výzkum problematiky seniorů jako obětí i pachatelů trestné činnosti
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MS (IKSP)
6/2016-6/2019
Splněno
Bylo vyhodnoceno obsáhlé dotazníkové šetření k zjištění zasažení obyvatel
ČR seniorského věku vybranými delikty, proběhla analýza trestních spisů
k zjištění trestné činnosti seniorů a byla provedena interpretace získaných
dat.

Naplňování cílů úkolu Úkoly obsažené v projektu byly realizovány. Byla připravena a vydána
závěrečná studie.

Plnění stanovených
indikátorů

Záměrem bylo doplnit poznatky získávané prostřednictvím standardních
analýz dat a viktimologických výzkumů o specifické poznatky týkající se
věkové kategorii seniorů, která zatím nebyla souhrnně z kriminologického
pohledce zkoumána. Získané poznatky tvoří základní databázi, z níž je
možné vycházet při dalším formulování přístupu k této věkové kategorii.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Orgány sociální práce i orgány činné v trestním řízení mohou získaných
poznatků využít zejména k zefektivnění preventivní práce vůči této
kategorii populace.
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Úkol č. 74: Rozvíjet projekty Bezpečná lokalita, Bezpečné bydlení, Bezpečná země
zaměřené na situační prevenci kriminality
Gesce, spolugesce

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Na základě průběžného mapování bezpečnostní situace a pocitu bezpečí
občanů byly v roce 2019 definovány a realizovány aktuální priority a cíle
v oblasti situační prevence kriminality.
Probíhala součinnost s odbornou a laickou veřejností s důrazem na
posilování osobní zodpovědnosti občanů za svou bezpečnost a ochranu
majetku zejména na všech prezentačních akcích resortu.
V roce 2019 pokračoval rozvoj osvědčených aktivit a spolupráce s partnery,
kteří se též podíleli na odborných seminářích, veletržních a výstavních
aktivitách z oboru ochrany majetku, osob.
Bylo uspořádáno více než 30 seminářů či konferencí na úrovni obcí či krajů
k problematikám forenzní identifikační značení, kamerové systémy,
mechanické zábranné prostředky, bezpečné bydlení či elektronické
zabezpečení.
V roce 2018 se začal realizovat nový celorepublikový preventivní projekt
„Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Pokračoval i
v roce 2019 II. etapou (podrobněji níže).
Cech mechanických a zámkových systémů (člen Poradního sboru) zpracoval
další katalog doporučených certifikovaných výrobků v rámci projektu
Bezpečná země. Obsah katalogu představuje též nový preventivní projekt
a je tak dalším výstupem.
Ve spolupráci s jednotlivými subjekty Poradního sboru a s Asociací
bezpečná škola a s ÚNMZ pokračovala úspěšná aplikace do bezpečnostní
praxe nové normy ČSN 73 4400 k zabezpečení škol a školských zařízení.
Realizace veletržních aktivit resortu MV ve spolupráci se subjekty
Poradního sboru, účast na 3 mezinárodních bezpečnostních veletrzích v ČR.
Byly připravovány relevantní preventivně-informační výstupy s cílem
informovat širokou odbornou i laickou veřejnost o legálních způsobech
a možnostech ochrany osob a majetku, včetně bezpečnosti tzv. měkkých
cílů (mj. školských či zdravotnických zařízení, prostředků a shromaždišť
veřejné dopravy, kulturních a náboženských objektů ad.).

Naplňování cílů úkolu Cíle úkolu byly v roce 2019 výše uvedenými aktivitami naplňovány.
Realizace více než 30 seminářů a konferencí.
Plnění stanovených
indikátorů
Nový katalog doporučených certifikovaných výrobků v rámci projektu
Bezpečná země.
Pokračování v celorepublikovém preventivním projektu „Zabezpečte se,
chraňte majetek sobě i svým sousedům II. etapou“.
Aplikace nové Metodiky k normě ČSN 73 4400 – Prevence kriminality –
řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.
Účast MV na 3 veletrzích.
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Rady a informace sdělované na obou webech MV.
Aktivní zapojení MV i Policie ČR a některých obcí do Evropského dne proti
vloupání.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)
Další informace

Relevantní a jasná informovanost široké veřejnosti.

Projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ představuje souhrn preventivních
opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních objektů proti vloupání. Má za cíl v co nejširším měřítku
informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení prostřednictvím
mechanických zábranných a zámkových systémů. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se
vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent a jak vytvořit co nejefektivnějším způsobem
skutečně účinnou ochranu majetku.
Projekt připravili odbor tisku a prevence a Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního
prezidia ČR ve spolupráci s OPK MV. Spolupracujícími subjekty jsou Pražské arcibiskupství,
Českomoravská myslivecká jednota, Cech mechanických zámkových systémů, vzdělávací zařízení
Policie ČR Pardubice a další partneři podílející se zejména na propagaci projektu (ČRo Regina DAB
Praha, rádio Dechovka, www.sousede.cz apod.).
Projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost v nových trendech vloupání do obydlí, které
se objevily v okolních sousedních státech, a nově již překročily i hranice ČR. Projekt je proto
koncipován jako souhrnné opatření v činnosti PČR a osvěty obyvatel ČR o nových účinných způsobech
ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je
snížit nápad majetkové trestné činnosti v případech odcizení např. legálně držených, zejména
loveckých, střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů, cenností
apod.
Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro občany „Zabezpečte se“ se základními
informacemi a návody pro zabezpečení majetku, rozhlasové spoty určené do medií, ale i do rozhlasů
obcí a měst a video spoty. Dále tištěné i audio výstupy v periodikách církve a Českomoravské
myslivecké jednoty a účast na pravidelných setkáních, včetně úzké spolupráce s představiteli
spolupracujících subjektů. Nedílnou součásti projektu jsou také semináře pro specialisty, vzdělávání
a instruování myslivecké stráže, účast preventistů na krajských a obecních jednáních občanů
se samosprávou, realizace kontrolních a bezpečnostních akcí apod.
I v roce 2019 pokračoval tento projekt dalším rozšířením o II. etapu. Byla připravena a rozšířena
mobilní aplikace o mechatronické prvky a o trezory. Další semináře a aktivity byly realizovány též ve
spojení s Evropským dnem proti vloupání.
Evropská unie, respektive Evropská síť prevence kriminality (EUCPN), se nechala inspirovat v Belgii,
kde má „den proti vloupání“ dlouholetou tradici a celkem logicky bývá využíván k intenzivnímu
preventivnímu působení na veřejnost. EUCPN, jejímž členem Česká republika je už od svého vstupu
do EU, naplánovala Evropský den proti vloupání na 19. červen 2019.
V rámci této akce organizátoři zmapovali situaci v oblasti prevence vloupání na všech úrovních
a zapojili všechny iniciativy bez ohledu na to, zda se konají právě v den proti vloupání, v jiném termínu
nebo celoročně. Zcela konkrétním výstupem plánovaným přímo na 19. červen 2019 pak byla
Konference zaměřená na prevenci vloupání. Konala se v Muzeu Policie ČR a určená byla samozřejmě
policistům, ale také zástupcům bytových družstev, která představují velmi důležité partnery v takto
zaměřených preventivních aktivitách. Zúčastnit se ovšem logicky mohl jakýkoli zájemce z řad odborné
i laické veřejnosti. Konference se zúčastnilo přes 60 účastníků a v rámci Konference se uskutečnila
i tisková konference včetně výstupů do sdělovacích prostředků. V předsálí přednáškového sálu byly
stoly pro ukázku zámků, kování a techniky používaných a doporučených na bytových domech
a bytech.

V. Nové hrozby a přístupy k prevenci kriminality (úkoly 68-79) | str. 82

Tématy Konference byl evropský den zabezpečení bytů, tedy vše bylo směřováno k prevenci v duchu
projektu „Zabezpečte se“.
Evropský den proti vloupání je součástí politického cyklu EU: „European multidisciplinary platform
against criminal threats – EMPACT“. Europol v rámci EMPACT definuje devět prioritních oblastí, pro
které vypracovává strategické plány, projekty a operace. Kampaň k vloupání je vytvářena pro prioritní
oblast organizované majetkové kriminality.
Kromě této hlavní Konference bylo i mnoho dalších aktivit, např.:
velmi aktivní práce a využití formátu www.stopvloupani.cz,
vzájemné prolinkování webů www.stopvloupani.cz s oficiálními weby MV a Policie ČR www.mvcr.cz
www.prevencekriminality.cz www.policie.cz,
během roku 2019 bylo v rámci celé ČR uspořádáno minimálně 10 místních aktivit k projektu,
minimálně 10 PR výstupů k projektu v mediích včetně hlavní veřejnoprávní TV ČT,
poradenské středisko - expozice na mezinárodním stavebním veletrhu For Arch 2019 včetně
zorganizování 2 doprovodných odborných seminářů,
partnerská spolupráce MV, P ČR s nestátními organizacemi, které působí v oblasti ochrany majetku
a osob v ČR,
workshop k projektu na II. Národních preventivních dnech v Brně,
informování o projektu na plenárním zasedání TC 325 v Bruselu,
distribuce několika Newsletterů k dané problematice,
vytištění a distribuce připraveného společného letáku k projektu v nákladu 150 000 kusů do všech
míst ČR,
projekt byl hlavní prioritou v oblasti situační prevence pro MV a P ČR v roce 2019,
je počítáno s pokračováním v roce 2020.

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

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2016-12/2020
Plněno průběžně
MV se aktivně podílelo na činnosti Technické normalizační komise č. 148
(Prevence kriminality a ochrana obyvatel při ÚNMZ). V roce 2019 byla dvě
zasedání. Navíc proběhlo v říjnu 2019 opětovné podzimní mezinárodní
jednání evropského sekretariátu TC 325 a WG 3 v Bruselu s velkým
ohlasem. MV zde představilo aplikaci nové normy na bezpečnost ve
školách, která zde získala i mezinárodní podporu.
MV se aktivně podílelo na činnosti evropské technické normalizační komise
CEN/TC 325 (Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby
a navrhování budov).
MV podporovalo (odborně i finančně) předsednictví ČR a s tím související
zajištění činnosti sekretariátu CEN/TC 325 ve formě vzájemně uzavřené
Smlouvy o spolupráci s ÚNMZ od 1. 7. 2016.
Během roku 2019 byly organizačně a odborně zabezpečeny 3 odborné
semináře s problematikou norem prevence kriminality a jejich uplatňování
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v procesu plánování a výstavby nových budov za účasti 150 posluchačů
z celé ČR.
Zastřešením celoroční spolupráce s ÚNMZ/ČAS (Česká agentura pro
standardizaci) byla organizační a odborná příprava a poté vlastní 20.
Plenární zasedání Technické komise CEN/TC 325 „Prevence kriminality při
plánování městské výstavby a navrhování budov“ a mezinárodní workshop
„prevence a řízení rizik kriminality na veřejně přístupných městských
prostranstvích“ v Bruselu ve dnech 7.-9. 10. 2019. Technická komise
CEN/TC 325 „Prevence kriminality při plánování městské výstavby
a navrhování budov“ jako součást CEN – Evropské komise pro standardizaci
má sekretariát v ČR.
V rámci mezinárodního workshopu proběhly přednášky expertů zejména
k tématu prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti na veřejných
prostranstvích, což je pro ČR velice aktuální téma (nejen z pohledu
prevence obecné kriminality, ale např. i ochrany měkkých cílů). Na
workshopu vystoupili i zástupci OPK.
K cílům jednání v Bruselu z pohledu MV patřilo zejména:
1. Jako finanční přispěvatel na činnost technické komise a pracovních
skupin dohlédnout na naplňování smlouvy s ÚNMZ a plnění úkolů a cílů.
Také je potřeba v rámci mezinárodního fóra zdůraznit podporu MV této
činnosti a obecně přínosu prevence kriminality při plánování městské
výstavby a navrhování budov a inspirovat k aktivnějšímu zapojení se co
nejvíce států.
2. MV/OPK docílilo velkého úspěchu s národní normou ČSN 73 4400
a procesem auditů ve školách, preventivního školení učitelů apod. – to
nikdo jiný v Evropě prozatím nemá. Naším cílem je prostřednictvím komise
a pracovní skupiny WG3 rozhýbat evropskou diskusi o této problematice
a prosadit vznik celoevropské technické normy na základě úspěchů s celým
procesem zlepšování bezpečnosti ve školách v ČR.
3. Na mezinárodním workshopu předat české zkušenosti v zajišťování
prevence kriminality a bezpečnosti na veřejných prostranstvích a zároveň
se inspirovat zkušenostmi jednotlivých evropských zástupců.
Pro další období byly stanoveny pro MV následující úkoly, které byly
vedením MV odsouhlaseny:
I nadále se v dalších letech, zejména v roce 2020, aktivně podílet na plnění
smlouvy s ÚNMZ o spolupráci při zajištění činnosti sekretariátu CEN/TC 325
včetně prací WG3 na dopracování a rozeslání do připomínkového řízení
technické normy CEN/TC 325 143-6 „Prevence kriminality – Městská
výstavba navrhování budov – Část 6: Školy a školská zařízení“, která vychází
z české normy ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při
plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“. Rovněž kontrolovat
plnění stanovená smlouvou ze strany ÚNMZ/ČAS.
Podílet se společně s ÚNMZ a ČAS na revizi členů WG3, zejména zástupců
ČR, a doplnění počtu odborníků a zástupců reprezentujících jednotlivé
členské státy EU.
Během roku 2020 uspořádat ve spolupráci s ČAS mezinárodní konferenci
k šíření „Best practice“ v oblasti bezpečných škol jako podporu návrhu nové
evropské normy.
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Anglický překlad ČSN 734400 pod číslem CEN/TS 14383-6 byl revidován na
základě připomínek členů TNK148. Téměř všechny faktické i odborné
připomínky byly přijaty a zapracovány. Ve spolupráci celého týmu byla
aktualizovaná verze překladu, která je oproštěna od ne zcela vhodných
příloh. Místo nich byly přidány odkazy na relevantní ISO standard, který
problematiku řízení rizik řeší. V připomínkovém kole byly zapracovány
téměř všechny připomínky, kterých bylo 245.
Při konzultacích a propagaci konceptu Bezpečná škola se podařilo MV ve
spolupráci s Asociací bezpečná škola docílit:
24 seminářů a konferencí za účasti 1 555 účastníků;
bezpečnostních auditů na 17 školách a školských zařízení, proškoleno 85
zaměstnanců škol;
nácviků na útok ozbrojeného útočníka za účasti složek IZS na 19 školách,
790 proškolených účastníků;
bezpečnostních auditorů – 16 nových auditorů pro školy;
vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle – 29 vyhodnocení, 145
proškolených;
bezpečnostních plánů – 49 bezpečnostních plánů, dle metodiky MV, 245
proškolených osob.

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

Plnění stanovených
indikátorů

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

V roce 2019 byla dále aplikována metodika k nové technické normě
v oblasti prevence kriminality na národní úrovni ČSN 73 4400 – Prevence
kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol
a školských zařízení.
V roce 2019 bylo uspořádáno 12 vzdělávacích akcí za účasti cca 650
účastníků z řad zástupců obcí, krajů obecní policie či Policie ČR.
Aplikace technických norem do bezpečnostní praxe.

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

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2016-6/2020
Plněno průběžně
V roce 2019 bylo pokračováno ve finanční, odborné, metodické
a informační podpoře inovativního preventivního nástroje „forenzní
identifikační značení předmětů“ (FIZ).
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Byly zahájeny konzultace k přípravě analýzy proveditelnosti vytvoření
a zajištění provozu národní databáze značených předmětů.
V roce 2019 byla prohloubena mezinárodní spolupráce, zejména
v příhraničních oblastech s Polskem a Slovenskem, v oblasti FIZ, tvorby
databáze a spolupráce při pátrání po odcizených předmětech.
V průběhu roku 2019 byla naplněna připravovaná smlouva o technickém
propojení možnosti vyhledávat označené věci, jak v databázi REFIZ, tak i
databázi CEREK.

Naplňování cílů úkolu I v roce 2019 se dařilo prohlubovat využití FIZ, byla navázána rovněž
mezinárodní spolupráce ve využívání této metody i národního (nyní již
mezinárodního) registru REFIZ.
Příklady z praxe dokazují zefektivnění prevence kriminality pomocí tohoto
nástroje (viz indikátory). FIZ také pomáhá při odhalování konkrétních
případů odcizených předmětů.

Plnění stanovených
indikátorů

Počet obcí, ve kterých je FIZ prostřednictvím obce/obecní policie
zprostředkováváno občanům, je ke konci roku 2019 již 68.
Počet značených předmětů ke konci roku 2019 je již skoro 22 000
předmětů, jízdních kol a kompenzačních pomůcek.
Celkový počet odborných akcí/materiálů na podporu a propagaci FIZ v roce
2019 přesáhl počet 15.
Označené předměty jsou ukradeny 5 x méně než předměty neoznačené
a neuvedené v databázi forenzně označených předmětů.
Byly zahájeny konzultace k přípravě analýzy proveditelnosti vytvoření
a zajištění provozu národní databáze značených předmětů. Bohužel se
nepodařilo tuto analýzu provést zejména pro časovou nedostupnost
k plnění tohoto dílčího úkolu z důvodu jiných, priorizovaných úkolů pro MV
zejména v problematice průmyslových zón a zaměstnávání cizinců v nich.
V roce 2019 bylo finančně podpořeno celkem 14 obcí v celkové výši dotace
551 130,- Kč.
Na konci roku 2019 je již zaregistrováno skoro 22 000 označených jízdních
kol a kompenzačních pomůcek. Ke konci roku 2019 již značí celkem 51
městských policií a registruje do REFIZu v 68 obcích. Jde o následující
městské policie – MP Krnov, MP Opava, MP Hlučín, MP Kravaře, MP
Bílovec, MP Vítkov, MP Ostrava, MP Orlová, MP Karviná, MP Český-Těšín,
MP Bystřice, MP Příbor, MP Bruntál, MP Rýmařov, MP Vsetín, MP Valašské
Meziříčí, MP Valašské Klobouky, MP Nový Jičín, MP Frenštát p/R, MP
Kroměříž, MP Břeclav, MP Znojmo, MP Rumburk, MP Varnsdorf, MP Ústí
n/Labem, MP Benešov u Prahy, MP Kladno, MP Domažlice, MP Přeštice, MP
Plzeň, MP Praha, MP Kolín, MP Kralupy n/Vltavou, MP Mělník, MP
Neratovice, MP Nymburk, MP Uničov, MP Trutnov, MP Litvínov, MP Česká
Lípa, MP Žďár n/Sázavou, MP Jeseník, MP Prostějov, MP Hranice, MP
Litovel, MP Moravské Budějovice, Mp Turnov, MP Šumperk, MP Kladno,
MP Bílina, MP Kadaň. Navíc MP Frýdek-Místek značí a registruje na základě
veřejnoprávní smlouvy i v těchto obcích: Sviadnov, Dobrá, Paskov, Vyšní
Lhoty, Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod
Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží,
Staré Hamry v rámci DSO.
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Protože REFIZ se již stal mezinárodním registrem, jsou v něm už i 2 města
z Polska. Eviduje je Straž Mieska w Jastrzebui-Zdroju a Straž Mieska w
Cieszyne.
Ve všech 68 obcích ČR je Policie ČR zapojena do kontroly předmětů
(zejména jízdních kol) označených pomocí forenzního značení a má přístup
do Mezinárodního registru REFIZ. Značení je prováděno občanům zdarma.
Navíc v roce 2019 byly propojeny Mezinárodní registr REFIZ a centrální
registr jízdních kol CEREK. Přidanou hodnotou je maximální zabezpečení
proti úniku dat, hledání ztracených předmětů v REFIZu i v CEREKu,
ověřování předmětů, zda je registrován nebo odcizen a v neposlední řadě
k informování majitelů nebo policie o odcizených a nalezených
předmětech.
Za celé období let existence projektu FIZ od roku 2013 do konce roku 2019
bylo podpořeno celkem 92 obcí a jeden DSO v celkové výši dotace
4 444 781 Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Větší zabezpečení značených předmětů.
Snížení počtu krádeží jízdních kol.

Úkol č. 77: Vyhodnotit zavádění prvků moderních technologií v Krajském ředitelství policie
Středočeského kraje a šířit příklady dobré praxe
MV (PČR)
Gesce, spolugesce
7/2016-12/2020
Harmonogram
Celkové plnění úkolu Plněno průběžně
Plněno v souvislosti s realizací projektu Mapy budoucnosti II. (úkoly 17, 19).
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu Zřizování PolPointů – např.: Karlštejn. Zaváděno až na začátku roku 2020,
hodnocení proběhne až v roce následujícím.

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Nyní nelze hodnotit.
Nyní nelze hodnotit.

Úkol č. 78: Realizovat investiční dotační program prevence kriminality Podpora bezpečnosti
v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV; obce
5/2017-12/2019
Splněno
V roce 2017 byla MV zahájena realizace dotačního programu „Podpora
bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019“, který
reagoval na zhoršení bezpečnostní situace a zhoršení pocitu bezpečí
v obcích, kde jsou v provozu zařízení Správy uprchlických zařízení MV
v souvislosti s možnou migrační vlnou.
Na program jsou vyčleněny státní finanční prostředky ve výši 20 000 000 Kč.
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V roce 2019 byl Program prodloužen až do konce roku 2020.
Účelem programu je potřeba adekvátně reagovat na migrační situaci a za
pomoci příslušných nástrojů uvedených v usnesení vlády č. 574/2015
dosáhnout přijatelných řešení této situace. Popisovaný účel je v tomto
dotačním investičním Programu doplněn o zajištění bezpečnosti
a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, kde jsou
lokace zařízení SUZ.
Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně
rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti,
na zvyšování rizika pro pachatele. Plní významnou motivační a iniciační roli
při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni a přispívají
tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Příjemcem dotace je žadatel,
kterým je obec.
Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční
projekty). Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení
nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého
majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého
majetku2 v rozsahu:
kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),
zabezpečovací a vyhodnocovací soubory,
mobilní policejní služebny,
osvětlení rizikových míst.

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

Plnění stanovených
indikátorů

2

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

§ 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve spojení s § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 11 a § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
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Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

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

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2018 – 12/2020
Plněno průběžně
Je nadále pokračováno v realizaci přijatých bezpečnostních a preventivních
opatřeních.
K 30. 6. a 31. 12. se pravidelně vyhodnocuje bezpečnostní situace
v průmyslových zónách v Královéhradeckém a Plzeňském kraji a od roku
2019 také ve Středočeském a Pardubickém kraji.
OPK svolává expertní pracovní skupinu k řešení bezpečnostní problematiky
v okolí průmyslových zón na základě Memorand o spolupráci s výše
uvedenými kraji, která se sešla 18. 9. 2019.
Středočeský kraj projevil zájem o spolupráci s MV na konci roku 2018,
zejména v souvislosti se zhoršenou situací v PZ Mladé Boleslav (v únoru
2019 podepsáno Memorandum o spolupráci). O spolupráci s MV projevil
v průběhu roku 2019 i Pardubický kraj, Memorandum o spolupráci nebylo
do konce roku 2019 podepsáno, přesto se s krajem po celý rok 2019 již
aktivně spolupracovalo.
V roce 2018 byla obnovena činnost meziresortní a mezioborové pracovní
skupiny, která projednala se subjekty a odpovědnými gestory jednotlivých
problematik návrhy opatření identifikované expertní pracovní skupinou
MV, Policie ČR a zástupců Královéhradeckého a Plzeňského kraje (nově
i Středočeského) a zejména najít řešení těchto problémů.
V roce 2019 byly podněty uplatněné samosprávami či dalšími partnery
v regionech jsou Ministerstvem vnitra průbežně projednávány. Na základě
těchto podnětů jsou poskytovány rady a metodiky k řešení problémových
situací, v případě legislativních podnětů jsou projednávány příslušné
návrhy. Legislativní podněty, které nebyly v minulém období jejich gestory
akceptovány, byly v roce 2019 s gestory projednány a případně navržena
i možná alternativní řešení. Pro přehlednost byly okruhy problémů
rozděleny do čtyř odborných pracovích skupin (pobyty pracovníků, trh
práce, lékařská péče a metodická oblast), jejichž činnost MV koordinovalo.
Odborné pracovní skupiny se v roce 2019 setkaly a výstupy z jednání
předaly expertní pracovní skupině k dalšímu řešení.
Od roku 2017 je realizován program Podpora bezpečnosti v obcích
v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-KvasinyRychnov nad Kněžnou na základě usnesení vlády č. 469/2017. Dotační titul
má podle usnesení vlády pro 3 dotčené obce poskytovat dotaci ve výši max.
38 400 000 Kč. Dotace jsou určeny na projekty programového financování
(investiční projekty) v rozsahu:
kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),
osvětlení rizikových míst.
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V průběhu roků 2018-2019 obec Rychnov nad Kněžnou zrealizovala oba své
investiční projekty schválené v roce 2018, a to „Vybudování nového
kamerového systému Rychnov nad Kněžnou“ (dotace ve výši 2 700 000 Kč)
a „Vybudování veřejného osvětlení podél cyklostezky Rychnov n. Kn. –
Lipovka“ (dotace ve výši 5 100 000 Kč).
Obce Kvasiny a Solnice v průběhu roku 2019 odstoupily od započatých
investičních procesů s tím, že vnesly daleko vyšší finanční požadavky, než
byly schváleny v usnesení vlády a alokovány pro I. dotační kolo. Po celý rok
2019 byly hledány chybějící finanční nadpožadavky, jak v rozpočtu MV, tak
i rozpočtu MF. Finanční prostředky se bohužel nenašly. Na sklonku roku
2019 bylo tedy na základě požadavků obcí Kvasiny a Solnice vyhlášeno II.
kolo dotací na průmyslové zóny pro tyto zbývající 2 obce. MV navíc
poskytlo do II. dotačního kola celkově 1 000 000 Kč, a to z nevyužitých
vlastních finančních prostředků z dotačního programu prevence kriminality
pro obce, na jejichž území se nachází zařízení SUZ. Celkově bylo na II. kolo
alokováno 31 600 000 Kč. Obce podávaly své žádosti do konce ledna 2020.
Tím je zcela naplněna možná finanční dotace schválená dle usnesení vlády
č. 469 ze dne 21. 6. 2017.

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

Plnění stanovených
indikátorů

V průběhu roku 2018 obec Rychnov nad Kněžnou zrealizovala oba své
investiční projekty. Obce Kvasiny a Solnice v průběhu roku 2019 odstoupily
od započatých investičních procesů s tím, že vnesly daleko vyšší finanční
požadavky, než byly schváleny v usnesení vlády a alokovány pro I. dotační
kolo. Po celý rok 2019 byly hledány chybějící finanční nadpožadavky, jak
v rozpočtu MV, tak i rozpočtu MF. Finanční prostředky se bohužel nenašly.
Na sklonku roku 2019 bylo tedy na základě požadavků obcí Kvasiny
a Solnice vyhlášeno II. kolo dotací na průmyslové zóny pro zbývající 2 obce.
MV navíc poskytlo do II. dotačního kola celkově 1 000 000 Kč, a to
z nevyužitých vlastních finančních prostředků z dotačního programu
prevence kriminality pro obce, na jejichž území se nachází zařízení SUZ.
Obce mohou podat své žádosti do konce ledna 2020. Tím je zcela naplněna
možná finanční dotace schválená dle usnesení vlády č. 469 ze dne 21.
června 2017.
Dne 18. září 2019 proběhlo jednání expertní pracovní skupiny MV pro
řešení problémů spojených se zaměstnáváním cizinců v průmyslových
zónách.
Byly uzavřeny tři Memoranda o spolupráci s krajem Královéhradeckým,
Plzeňským, nově i Středočeským. Současně se aktivně pracuje s krajem
Pardubickým.
V roce 2019 se uskutečnila setkání čtyř odborných pracovních skupin
(pobyty pracovníků, trh práce, lékařská péče a metodická oblast) a výstupy
z jednání byly předany expertní pracovní skupině k dalšímu řešení.
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Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Po zahájení monitorování situace v nejrizikovějších průmyslových zónách
a realizaci opatření ze strany MV, Policie ČR a samospráv byla bezpečnostní
situace v těchto lokalitách v roce 2019 stabilizovaná (v PZ Kvasiny došlo už
v roce 2018 k výraznému zlepšení, stejně tak se bezpečnostní situace v roce
2018 zlepšila i v PZ Plzeňského kraje; ve Středočeském a Pardubickém kraji
začala spolupráce v průběhu roku 2019). Zlepšuje se i pocit bezpečí a
hodnocení práce odpovědných orgánů ze strany veřejnosti i médií
(výjimkou je Mladá Boleslav, kde v roce 2019 zůstával pocit bezpečí
veřejnosti, i přes stabilizaci bezpečnostní situace a snížení podílu cizinců na
páchané kriminalitě, na nízké úrovni). Byla zvýšena aktivita (kontrolní,
operativní i preventivní) složek MV, Policie ČR i samosprávy, která vedla
k vyšší míře dodržování povinností daných právními předpisy. Byla
realizována celá řada konkrétních opatření na lokální i celorepublikové
úrovni vedoucí ke zlepšení v oblasti bezpečnosti i integrace cizinců.
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