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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
Rezortní komise pro prevenci (RK), která zasedala v měsících únoru, květnu
a prosinci 2018, koordinovala realizaci priorit a úkolů prevence kriminality
stanovených na rok 2018, schválila priority v oblasti prevence rizikového
chování (P-RCH) na rok 2019. Přijímáním usnesení zabezpečila jednotný
postup organizačních celků rezortu MO při realizaci stanovených úkolů
prevence kriminality.
Aktualizaci úkolů a zpracování podkladů vyplývajících pro rezort MO ze
strategií, koncepcí, akčních plánů a mezirezortních zastoupení v oblasti
prevence kriminality a boje proti extremismu zabezpečila sekce státního
tajemníka MO (SST MO). Pracovník SST MO zastupoval rezort MO v RVPPK.
Agentura personalistiky AČR (AP AČR) zabezpečila aktualizaci dokumentů
potřebných k zabezpečení realizace rezortního Programu sociální prevence
a prevence kriminality.
Pracovníci SST MO provedli 3 kontroly tematicky zaměřené na plnění úkolů
stanovených vnitřními předpisy v oblasti P-RCH. Pracovníci AP AČR provedli
7 kontrol zaměřených na realizaci schválených projektů P-RCH v rámci výše
uvedeného programu. V rámci těchto kontrol bylo zároveň prověřováno
i plnění dalších úkolů v oblasti P-RCH.
Vojenská policie (VP) nadále pokračovala v zásadní spolupráci s PČR, Celní
správou, Vězeňskou službou, orgány veřejné správy, jednotlivými
samosprávnými celky a dalšími institucemi. VP si vedla vnitřní databázi akcí,
které v roce 2018 realizovala společně s těmito subjekty.
MO spolupracovalo v oblasti prevence kriminality např. s odborem
bezpečnostní politiky MV, odborem prevence kriminality MV, Národní
centrálou proti organizovanému zločinu a Policejní akademií ČR.

Naplňování cílů úkolu Přijímáním usnesení RK a kontrolou jejich plnění byl v průběhu roku
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koordinován jednotný postup všech subjektů rezortu MO, které realizují
opatření prevence kriminality a boje proti extremismu. Na zasedáních RK
byla vyhodnocována spolupráce s mimorezortními orgány a institucemi
v oblasti prevence kriminality a boje proti extremismu. Projednán byl např.
podkladový materiál zpracovaný VP ke Zprávě o extremismu na území ČR
v roce 2017 a úkoly v boji proti extremismu na rok 2018. RK projednala
vyhodnocení úkolů stanovených rezortu MO na rok 2017 Akčním plánem
prevence kriminality na období 2016–2020 a úkoly v oblasti prevence
kriminality na rok 2018.
V rámci mezirezortní spolupráce zástupce MV seznámil členy RK se stavem
extremistické scény v ČR v roce 2017 a jeho možnými dopady na příslušníky
ozbrojených sil ČR. AP AČR prezentovala analýzu výskytu rizikového chování
(RCH) personálu rezortu MO za rok 2017 včetně realizovaných
preventivních aktivit.
Do priorit na rok 2019 RK opět zařadila seznamování členů RK a výkonných
orgánů pro prevenci s aktuálním stavem extremistické scény v ČR a jeho
možnými dopady do rezortu MO.

Plnění stanovených
indikátorů

RK projednala 2 zpracované analýzy výskytu RCH personálu rezortu MO
zpracované AP AČR (za rok 2017, za 1. pol. 2018). Přijala celkem 13
usnesení týkajících se oblasti prevence kriminality a boje proti extremismu,
kterými uložila svým členům 17 konkrétních úkolů.
Aktualizované dokumenty pro oblast prevence kriminality a boje proti
extremismu (např. usnesení vlády, rezortní analýzy, metodické pokyny,
prezentace ze seminářů a odborných příprav atd.) byly průběžně
zveřejňovány na rezortních intranetových stránkách k P-RCH.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zabezpečení koordinace jednotného postupu všech subjektů rezortu MO
realizujících úkoly prevence kriminality a boje proti extremismu směrem
k veškerému personálu rezortu MO.
Seznamování realizátorů rezortních preventivních opatření a zpracovatelů
projektů prevence kriminality s aktuálním stavem výskytu RCH personálu
rezortu MO v oblasti kriminality a projevů extremismu, s požadavky a úkoly
zabezpečovanými rezortem MO v těchto oblastech.
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 2018 splněno)
Agentura personalistiky AČR (AP AČR) zpracovala analýzu využití
rozpočtových prostředků vyčleněných na podporu projektů prevence
kriminality v roce 2017, kterou prezentovala Rezortní komisi pro prevenci
(RK) na zasedání v měsíci únoru 2018. Prostředky byly čerpány na realizaci
centrálně zabezpečovaného Projektu vzdělávání v oblasti kriminality na rok
2018, na nákup majetku a služeb souvisejících se zabezpečením
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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
s vyšší mírou rizikového chování (RCH) apod. Část výše uvedeného
nakoupeného majetku je v oblasti prevence kriminality v rezortu MO
určena k dlouhodobému využívání.
V rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality bylo v roce 2018
realizováno celkem 58 projektů prevence kriminality zaměřených na cílové
skupiny personálu rezortu MO s vyšší mírou RCH. Na realizaci těchto
projektů bylo v rozpočtu MO vyčleněno celkem 4 874 702 Kč. Čerpání
rozpočtových prostředků bylo průběžně sledováno a celkovou analýzu
jejich využití projednala RK na 1. zasedání v únoru 2019. V květnu 2018
projednala RK návrhy na podporu projektů prevence kriminality pro rok
2019.

Naplňování cílů úkolu Přibližně 80 % vojáků vykonává službu v jiné obci než je jejich trvalý pobyt.

Snahou MO je orientovat tuto skupinu personálu ke zdravému životnímu
stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování, psychosociálních dovedností
a zvládání zátěžových situací. Nabídky různých forem volnočasových aktivit
personálu s vyšší mírou RCH napomáhají předcházení, minimalizaci
a eliminaci aktuálního výskytu RCH.
Koordinaci realizace projektů prevence kriminality zabezpečovali u svých
podřízených vojenských útvarů jednotliví stanovení gestoři P-RCH. Vlastní
realizaci projektů prevence kriminality zabezpečovali vedoucí organizačních
celků rezortu MO.
Nakoupené služby v rámci projektů P-RCH měly pozitivní vliv na kvalitu
života vojenských profesionálů a ostatního personálu rezortu MO.

Plnění stanovených
indikátorů

Rozpočtové prostředky určené na realizaci Programu sociální
prevence a prevence kriminality jsou naplánovány ve střednědobém
horizontu. Výše finančních prostředků vynaložených na realizaci projektů
prevence kriminality činila v roce 2018 celkem 4 874 702 Kč.
Rozpočtové prostředky na rok 2019 jsou již reálně rozepsány na jednotlivé
organizační celky rezortu MO a jejich rozpis je zveřejněn na rezortních
intranetových stránkách k P- RCH.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zabezpečení koordinace jednotného postupu všech subjektů rezortu MO
při realizaci projektů prevence kriminality.
Orientace personálu s vyšší mírou RCH ke zdravému životnímu stylu,
k rozvoji pozitivního sociálního chování, psychosociálních dovedností
a zvládání zátěžových situací.
Podpora využití volného času spojeného s ubytováním personálu rezortu
MO mimo trvalé bydliště.
Vybírání jednotlivých aktivit na základě provedené zájmové orientace
stanovených skupin personálu s vyšší mírou RCH.

Úkol č. 4: Realizovat dotační programy Ministerstva zdravotnictví zaměřené na prevenci
rizikového chování a prevenci kriminality
Gesce, spolugesce:

MZd
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Harmonogram:
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2016-12/2020 – každoroční vyhlašování
Plněno průběžně (za rok 2018 splněno)
MZd je nositelem dotačního programu Prevence kriminality, v rámci tohoto
dotačního programu byla vyhlášena priorita Děti a digitální média. Priorita
sleduje problematiku nelátkové online závislosti dětí, mediální výchovu či
kyberšikanu dětí a mladistvých. Byly tedy podpořeny projekty jak
výzkumného charakteru, tak projekty, které si dávají za cíl podpořit vlastní
aktivitu dětí a mládeže v kyberprostoru včetně osobní zkušenosti
s nežádoucím až kriminálním chováním. Další prioritou byla Prevence
domácího a genderově podmíněného násilí. Cílem bylo zajistit realizaci
pilotního výběrového šetření zaměřeného na výskyt a zdravotní dopady
domácího a genderově podmíněného násilí.

Naplňování cílů úkolu Celkovou finanční částkou 563 593 Kč byly podpořeny projekty: Cesta

integrace – Naše pravidla online světa, Portus Prachatice –
Kyberkriminalita, Irudium Remedium – Ochrana soukromí dětí na internetu
jako cesta k prevenci kyberkriminality, Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích – Prevence kyberšikany a ochrana dětí před on-line hrozbami,
proFem – Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí – Pilotní sběr dat
v souvislosti s domácím a genderově podmíněným násilím ve zdravotnictví.

Plnění stanovených
indikátorů

Existuje dotační program Prevence kriminality.
Priority dotačního programu jsou zaměřeny na zvýšení bezpečnosti dětí
v ICT prostředí a sběr dat v souvislosti s domácím a genderově
podmíněným násilím ve zdravotnictví.

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;

•

navrhnout systém sběru dat o výskytu domácího a genderově
podmíněného násilí v resortu zdravotnictví; v současné době neexistuje
systém sběru dat a neznáme dopady domácího a genderově
podmíněného násilí do zdravotního systému.

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

MO; MV, MS, PA ČR
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Rezortní komise pro prevenci (RK) se seznámila s možnými dopady aktuální
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(realizovaných
aktivit)

extremistické scény v ČR na personál rezortu MO. Agentura personalistiky
AČR (AP AČR) prezentovala RK analýzu vzdělávání realizovaného v oblasti
primární prevence rizikového chování (P-RCH) v roce 2017.
V roce 2018 bylo u vojenských útvarů a zařízení rezortu MO provedeno
celkem 365 přednášek zaměřených na oblast prevence kriminality. Jejich
realizace byla zabezpečena především rezortními lektory, specialisty
odborných služeb rezortu, pedagogy vojenských škol. V některých
případech realizaci zabezpečili mimorezortní odborníci (buď beznákladově,
popř. formou veřejné zakázky).
Na realizaci vzdělávacích témat doporučených RK na rok 2018 (Přestupky –
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Trestné
činy – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Extremismus – nové trendy
a projevy, trestní řízení) se podílela zejména Vojenská policie (VP)
a pracovníci rezortní právní služby. VP provedla v oblasti extremismu 38
přednášek s účastí 2 598 osob.
AP AČR zabezpečila centrálním způsobem Projekt vzdělávání v oblasti
kriminality na rok 2018, který zahrnoval mimo jiné 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 P-RCH.
Přehled centrálně zabezpečovaných obligatorních vzdělávacích aktivit byl
zveřejněn a průběžně aktualizován na rezortních intranetových stránkách
k P-RCH. Na těchto stránkách byly zveřejňovány také prezentace
z jednotlivých realizovaných aktivit s možností jejich dalšího využití v rámci
rezortu MO.
Přednášky na aktuální témata P-RCH byly provedeny také v rámci
odborných příprav výkonných orgánů pro prevenci, kterých se zúčastnilo
celkem 190 osob. Provedena byla soustředěná odborná příprava lektorů PRCH, která byla kromě posilování kompetencí lektorského sboru také
zaměřena na problematiku kybernetické bezpečnosti. Přípravy se zúčastnilo
15 lektorů.
Univerzita obrany (UO) zahájila další běh kurzu Lektor prevence, do kterého
bylo vysláno 14 osob, z nichž 9 bude připraveno k rezortní lektorské
činnosti v některé z oblastí prevence kriminality.
Vzdělávání v oblasti prevence kriminality, boje proti extremismu
a terorismu, ochrany lidských práv realizovala UO např. v rámci
akreditované výuky, vojenských kariérových kurzů, příprav velitelů a štábu
rektorátu UO, vojensko-odborné přípravy studentů, metodických dnů
vedoucích zaměstnanců apod.
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 na téma Extremismus – nové trendy
a projevy, trestní řízení, Bezpečná komunikace na sociálních sítích
a Prevence sociálně nežádoucích jevů v dopravě.
V rámci prohlubování vzdělání v oblasti prevence kriminality, boje proti
extremismu a terorismu, ochrany lidských práv a aktuálních kriminálně
rizikových jevů bylo u Vojenského zpravodajství provedeno 13 vzdělávacích
aktivit s účastí 343 osob.
Pro nově příchozí personál rezortu MO byl zrealizován seminář s tématikou

I. Systém prevence kriminality v České republice (úkoly 1-31) | str. 10

P-RCH, do jehož obsahu bylo kromě jiného zařazeno např. téma
Extremismus a kriminálně rizikové chování. Semináře se zúčastnilo 98 osob.
RK zařadila do priorit P-RCH pro rok 2019 např. realizaci vzdělávacích témat
Rizikové chování v dopravě, Kázeňské přestupky a jejich řešení, Agrese
v různých sociálních situacích. Schválena byla také realizace 2
celorezortních seminářů na téma Prevence rizikového chování v dopravě
a Aktuální kriminálně rizikové jevy v rezortu MO.

Naplňování cílů úkolu Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti prevence kriminality, boje proti

extremismu a terorismu, ochrany lidských práv a aktuálních kriminálně
rizikových jevů přispěla k posilování právního vědomí personálu rezortu
MO.
Průběžné zvyšování kompetencí odborného personálu, který se podílí na
realizaci rezortní P-RCH bylo zabezpečeno prostřednictvím odborných
příprav, seminářů a dalších vzdělávacích iniciativ.
Zapojení odborných služeb rezortu MO (odborníci a pedagogický sbor VSŠ
a VOŠ MO a UO, duchovní služba, psychologická služba, humanitní služba,
právní služba, vojenská zdravotnická služba, příslušníci VP, pracovníci
vojenské tělovýchovy, vrchní a vedoucí praporčíci) přispělo ke kvalitě
vzdělávacího procesu personálu rezortu MO.
Dostupnost informací o aktuálních otázkách prevence kriminality
a kriminálně rizikových jevů na rezortních intranetových stránkách k P-RCH
přispěla ke zvýšení informovanosti personálu rezortu MO a realizátorů
jednotlivých úkolů P-RCH.

Plnění stanovených
indikátorů

Celková analýza veškerého vzdělávání realizovaného v roce 2018 v oblasti
P-RCH byla prezentována na 1. zasedání RK v únoru 2019.
Vzdělávací aktivity v oblasti P-RCH byly součástí Plánu činnosti rezortu MO
na rok 2018. V rámci zpětné vazby hlásily vojenské útvary a zařízení
elektronickou cestou AP AČR provedení jednotlivých vzdělávacích aktivit.
Počet plánovaných seminářů a vzdělávacích kurzů v oblasti prevence
kriminality byl realizován podle výše uvedeného plánu činnosti.
AP AČR zpracovala Projekt vzdělávání v oblasti prevence kriminality na rok
2019.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zvyšování odborných kompetencí 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 veškerého personálu rezortu MO v oblasti
prevence kriminality prostřednictvím rezortních intranetových stránek k PRCH.

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
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Úkol č. 7: Přijmout Koncepci prevence kriminality Policie ČR na léta 2017-2019
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR)
9/2016-12/2021
Plněno částečně – navržena aktualizace
V roce 2017 vznikl interní dokument, prošel připomínkovým řízením v rámci
Policie ČR a zůstal ve schvalovacím procesu. V souvislosti se změnou vedení
PP ČR je rozhodnuto oblast prevence kriminality uvnitř PČR řešit jinak,
navržená koncepce bude přepracována.
Zpracována samostatná kapitola ke koncepci prevence drogové kriminality
P ČR, připomínkována odborem protidrogové politiky ÚV.

Naplňování cílů úkolu •

Plnění stanovených
indikátorů

Zajištěno automatické financování prevence kriminality z rozpočtu PČR.

•

Odpovědný pracovník za oblast prevence kriminality v PČR je členem
RVPPK.

•

Na úrovni Policejního prezidia ČR a krajských ředitelství policie zřízena
pozice koordinátora prevence kriminality, který má v popisu činností
pouze problematiku prevence kriminality - 15 osob.

Doposud neplněno.

Dopady na adresáty Nelze zatím hodnotit.
(cílovou skupinu)
Návrh na aktualizaci úkolu
V souvislosti se změnou vedení PP CŘ a stále nevyhovujícím systémem rozložení pracovních sil na OTP
je navrženo řešit oblast prevence kriminality uvnitř PČR trochu jinak. Z toho důvodu je navržena
následující aktualizace celého úkolu:
Název úkolu – Přijmout Koncepci pracovišť tisku a prevence Policie ČR
Popis úkolu:
•

Vytvořit koncepční materiál (metodické doporučení), který rozpracuje řešení a postupy prevence
kriminality v PČR .

•

V rámci koncepčního materiálu zpracovat (jako samostatnou kapitolu) také koncepci prevence
drogové kriminality Policií ČR, a to ve spolupráci s Úřadem vlády – odborem protidrogové politiky
a MŠMT. Tato koncepce bude v souladu s aktuálními dokumenty vlády upravujícími
protidrogovou politiku a primární prevenci rizikového chování na školách.

• Vytvořit metodické doporučení pro oblast prevence pro PČR.
Cíl úkolu:
•

Vytvořit koncepční materiál.

•

Vytvořit metodické doporučení pro oblast prevence.

•

Zajistit personální posílení prevence kriminality na úseku PP ČR, KŘP, ÚCP, ÚO v souladu
s koncepčním materiálem.

•
•
•

Zajistit automatické financování prevence kriminality z rozpočtu Policie ČR.

•

Zajistit působení specializovaného a odborně vzdělaného koordinátora prevence kriminality na

Vytvořit kontrolní a evaluační systém preventivních činností.
Zajistit odpovědného pracovníka za oblast prevence kriminality v Policii ČR jako platného člena
RVPPK.
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úrovni Policejního prezidia ČR, ředitelství služeb, celorepublikových útvarů a všech krajských
ředitelství a územních odborů. Na úrovni Policejního prezidia ČR, krajských ředitelství a územních
odborů bude mít tento koordinátor v popisu činností pouze problematiku prevence kriminality.
• Určit popis pracovní činnosti koordinátora prevence kriminality na všech úrovních.
Indikátory plnění:
•

Schválená Koncepce pracovišť tisku a prevence Policie ČR naplňující výše uvedené cíle.

• Schválené metodické doporučení pro oblast prevence.
Termín dokončení:
•

9/2019 – schválení doporučení

•

12/2019 – přijetí koncepce

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 2018 splněno)
Od roku 2018 již není Bezpečnostní dobrovolník vyhlašován jako
samostatný dotační program, ale je jako specifický projekt podporován
v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni.
Realizací dotačního programu ze strany MV a jednotlivých projektů ze
strany obcí jsou naplňovány cíle stanovené Akčním plánem.

Plnění stanovených
indikátorů

Celkem MV obdrželo 3 žádosti (Statutární město Ostrava – Městský obvod
Mariánské Hory a Hulváky a Městský obvod Michálkovice, město Stříbro).
Byly podpořeny všechny 3 žádosti a schválena dotace ve výši 469 200 Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Dotační program umožňuje obcím za finančního přispění MV realizovat
projekty, které aktivně zapojují občany obcí do místních záležitostí
bezpečnosti a veřejného pořádku, pomáhají ke zlepšení situace v této
oblasti v obcích, ke zvýšení pocitu bezpečí a posilují důvěru občanů
v orgány obce a bezpečnostní složky.

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)
Naplňování cílů úkolu

MV; MS (vč. PMS), MPSV, nevládní neziskové organizace
1/2017-12/2019
Plněno průběžně – navržena aktualizace
Dohodnuto založení pracovní skupiny a proběhlo její první jednání.
Byla vypracována odborná studie mapující příklady dobré praxe a existující
metodiky v zahraničí.
Založení pracovní skupiny ve složení: MV – OPK, MS, PMS, GŘ Vězeňské
služby, MPSV, FDV, ADRA, o.p.s., Mezinárodní vězeňské společenství, z. s.,
Charita ČR, Rubicon Centrum, z. s.
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Pracovní skupina se sešla v lednu 2018. Členové na ní sdělili dosavadní
aktivity a zkušenosti s touto problematikou a byly zadány první úkoly
k tvorbě typového programu. V průběhu roku pak členové pracovní skupiny
projednávali předložené materiály a podněty písemně.
Vypracována studie – Hruška, L.; Foldynová, I.; Hrušková, A.; a kol.: Studie
podrobně mapující příklady dobré praxe a existující metodiky v zahraničí
pro oblast dobrovolnictví v prevenci recidivy kriminality
a v postpenitenciární péči. Etapa II. Ostrava: ACCENDO. 2018.

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zatím nelze hodnotit.
Zatím nelze hodnotit.

Návrh na aktualizaci:

S ohledem na téměř nulové zkušenosti s tímto typem zapojení dobrovolníků v České republice bylo
přistoupeno ke zpracování studie mapující zkušenosti ze zahraničí. Po předběžné analýze zkušeností
v několika zemích byly k podrobnějšímu rozpracování vybrány země Rakousko a Nizozemsko. V obou
zemích mají s využíváním dobrovolníků v postpenitenciární péči a prevenci recidivy bohaté
zkušenosti, nicméně v obou zemích jsou velmi rozdílné modely. Pro ČR bude zřejmě výhodnější
nizozemský model, který se blíží tradici dobrovolnictví v ČR. I přes popsání zkušeností z těchto zemí
však ani zde nebylo možné převzít již hotové komplexní metodiky, které by bez dalšího bylo možné
využít pro pilotní projekt v ČR (takové metodiky buď v požadované podobě neexistují, nebo je
organizace nechtějí jako své cenné know-how zveřejnit). Taková metodika musí být v rámci pracovní
skupiny, na základě zahraničních zkušeností, teprve zpracována. Nebude tak možné v původním
termínu do 12/2019 tuto metodiku vytvořit, ověřit ji v pilotním typovém programu a dle jeho
zkušeností ji následně finalizovat a dále šířit. Proto je navržena aktualizace v podobě prodloužení
termínu realizace úkolu do 12/2020.
Termín dokončení: 12/2020

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 2018 neproběhlo z organizačních důvodů žádné jednání Poradního
sboru, nicméně jednání proběhlo hned z počátku roku 2019 (24. 1. 2019).
Bylo uspořádáno více než 20 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“.
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
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Poradního sboru, účast na 3 mezinárodních bezpečnostních veletrzích v ČR.

Naplňování cílů úkolu V rámci aktivit Poradního sboru probíhala i v roce 2018 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 20 seminářů a konferencí.
Nový katalog doporučených certifikovaných výrobků v rámci projektu
Bezpečná země (zpracován Cechem mechanických a zámkových systémů).
Nový celorepublikový preventivní projekt – Zabezpečte se, chraňte majetek
sobě i svým sousedům.
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)
Další informace

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

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.
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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 2018 splněno)
Se souhlasem ministra vnitra byl dne 13. 12. 2017 vyhlášen Program
prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018. Žadatelé museli odeslat
žádosti do datové schránky MV nejpozději do 15. 2. 2018.
Pro rok 2018 bylo poprvé realizováno elektronické podání a administrace
žádostí o dotaci (více viz úkol č. 13). Poprvé také bylo přistoupeno k modelu
víceletého financování projektů, a to u projektů Asistent prevence
kriminality a Domovník – preventista, které je možné financovat až jako
tříleté.
MV pro rok 2018 obdrželo 244 žádostí o dotaci, z toho 24 žádostí krajů
(podáno 11 kraji) a 27 žádostí na víceleté projekty. Celkové požadavky
na dotaci včetně víceletých projektů byly ve výši 88 614 216 Kč, z toho
pouze na rok 2018 celkově 58 731 957 Kč (a z toho 25 611 020 Kč
na investice a 33 120 937 Kč na neinvestice).
MV disponovalo na rok 2018 částkou 54 361 356 Kč, ve skladbě 22 461 356
Kč investičních prostředků a 31 900 000 Kč neinvestičních prostředků.
Podpořeno bylo celkem 220 projektů PK (z toho všech 24 krajských
projektů). Celkem 24 projektů nebylo podpořeno (z toho 8 z formálních
důvodů, zbytek nedosáhl v hodnocení min. počtu bodů).
Nejvyšší dotace, s ohledem na celkovou rizikovost lokalit, množství
podaných projektů a jejich kvalitu, bylo přiděleno v rámci Libereckého,
Moravskoslezského a Ústeckého kraje, z toho Liberecký kraj celkem
10 606 400 Kč (z požadovaných 11 592 500 Kč), Moravskoslezský kraj
celkem 9 237 898 Kč (z požadovaných 10 330 659 Kč) a Ústecký kraj celkem
7 212 905 Kč (z požadovaných 7 678 873 Kč).
Dotace byly určeny na projekty PK neinvestičního i investičního charakteru.
Investiční projekty jsou obdobně jako v předchozích letech zaměřeny
zejména na situační prevenci – zřizování, rozšiřování a modernizaci
kamerových systémů (MKDS), na budování či obnovu sportovních hřišť
a plácků, nově ve větší míře též na osvětlení rizikových míst v obcích.
Neinvestiční projekty směřují nejvíce na financování projektu APK,
Domovník-preventista, komunitní práce s dětmi a mládeží v péči OSPOD
(táborové pobyty, klubová a sportovní činnost). Velmi časté jsou realizace
informačních a vzdělávacích projektů, které pokrývají oblasti od pomoci
obětem trestné činnosti po vzdělávání strážníků obecních policií. Množství
projektů je zaměřeno na oblast seniorů jako obětí kriminality, na forenzní
značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek a na prevenci
kyberkriminality. Podpořeny byly projekty, které nejsou pokryty jinými
dotačními tituly ústředních orgánů státní správy. Z oblasti situační prevence
byly podpořeny nejčastěji projekty vybudování a rozšíření městských
kamerových dohlížecích systémů, jejich propojení mezi obecní policií
a Policií ČR, zabezpečení objektů měst a obcí a „Bezpečná lokalita“.
Specifickým projektem zvyšujícím bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách
je již několik let projekt APK, který od roku 2009 úspěšně realizuje MV
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v celé ČR především v rámci Programu PK. APK je nejúspěšnějším
a nejžádanějším projektem prevence kriminality v sociálně vyloučených
lokalitách, který má prokazatelně pozitivní výsledky a dopady na zvýšení
veřejného pořádku a bezpečí v problémových lokalitách a na zaměstnanost
dlouhodobě a obtížně zaměstnatelných osob včetně Romů. Projekt APK lze
navíc vyhodnotit jako nejúspěšnější od roku 1996, tedy od počátku
dotačního titulu na Program PK.
V roce 2018 celkem působilo ve 33 obcích v rámci celé ČR 86 APK
podpořených z rozpočtu MV v rámci Programu PK ve výši 18 923 590 Kč.

Naplňování cílů úkolu MV disponovalo na rok 2018 částkou 54 361 356 Kč, ve skladbě 22 461 356
Kč investičních prostředků a 31 900 000 Kč neinvestičních prostředků.

Plnění stanovených
indikátorů

MV rozdělilo dotace v součtu 84 180 151 Kč (zahrnující i víceleté projekty
APK a Domovník - preventista). Z toho na rok 2018 ve výši celkem
54 297 492 Kč (z toho neinvestice ve výši 31 798 311 Kč a investice ve výši
22 499 181 Kč). Tabulka podpořených projektů (Protokol o hlasování
komise) i zápis z jednání Komise byly zveřejněny na webu MV.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Podpořeno bylo celkem 220 projektů PK (z toho všech 24 krajských
projektů). Celkem 24 projektů nebylo podpořeno (z toho 8 z formálních
důvodů, zbytek nedosáhl v hodnocení min. počtu bodů).

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)
Naplňování cílů úkolu

MV
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2018 splněno)
V listopadu 2017 vyhlášen Program MV v oblasti prevence kriminality na
rok 2018. Na základě doporučení hodnoticí komise schválil ministr vnitra
přidělit částku Kč 2 036 000 na celkem 19 projektů.
Podpořeny byly projekty, které naplňovaly vyhlášené priority (prevence
majetkové trestné činnosti a pouliční kriminalita, projekty zaměřené na
nové hrozby a nové přístupy v obl. prevence kriminality – kriminalita ve
virtuálním prostředí, ochrana měkkých cílů, zadlužení, extremismus,
hatecrime, atd.), projekty zaměřené na zvlášť zranitelné oběti trestných
činů, projekty zaměřené na kriminalitu dětí a mládeže, projekty zaměřené
na trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových
látek.

Plnění stanovených
indikátorů

Předloženo bylo celkem 37 projektů v celkové částce 4 446 376 Kč.
Podpořeno bylo 19 projektů v hodnotě Kč 2 036 000 Kč.

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.
Některé projekty byly zaměřeny na seniory, dále na začínající řidiče, na děti
navštěvující ZŠ a také na studenty SŠ a SOU.
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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
1/2016-12/2017
Splněno částečně – navržena aktualizace
Pro rok 2018 bylo poprvé realizováno elektronické podání a administrace
žádostí o dotaci prostřednictvím databáze RISPF-ISPROFIN/EDS.
Tento přechod přinesl i změnu postupů při přijímání a hodnocení projektů.
Po zveřejnění výzvy k podávání žádosti na internetových stránkách MV byla
zpřístupněna webová aplikace RISPF - webový portál Žádosti
https://isprofin.mfcr.cz/rispf (dále jen „webová aplikace“). Žádost musela
být podána pouze elektronicky prostřednictvím formuláře ve webové
aplikaci pro každý projekt zvlášť (rozdíl od dřívějška, kdy žadatel předkládal
jednu žádost i s několika projekty). Po vyplnění ve webové aplikaci si
žadatel nechal vygenerovat „formulář Žádosti“ a ten musel odeslat do
datové schránky MV nejpozději do 15. února 2018.
Elektronizace umožnila poprvé v tomto roce podávat i žádosti na „víceleté“
projekty (max. tříleté), pilotně zatím projekty Asistent prevence kriminality
(APK) a Domovník-preventista.
MV provedlo kontrolu formálních náležitostí, úplnosti a správnosti žádostí.
Pokud v Žádosti byly shledány formální nedostatky, byla vyřazena a projekt
nebyl dále posuzován (pozn.: nicméně informace o tom byla Komisi
i Republikovému výboru pro prevenci kriminality /RVPPK/ sdělena, aby se
členové mohli případně vyjádřit). V případě, že Žádost nevykazovala
nedostatky, MV zpřístupnilo žádosti prostřednictvím webové aplikace
krajům (krajským manažerům prevence kriminality a jejich externím
hodnotitelům), které provedly bodové hodnocení projektů podle předem
stanovených a zveřejněných kritérií přijatelnosti. Krajští manažeři PK pak
vše zaznamenali ve webové aplikaci v termínu do 26. 3. 2018. Ve dnech 9.10. 4. 2018 zasedala hodnoticí Komise Republikového výboru pro prevenci
kriminality (Komise), aby posoudila žádosti, kde hodnocení kraje bylo
jedním z hlavních kritérií pro posouzení. Výsledkem jednání Komise bylo
doporučení, které dne 12. 4. 2018 schválil RVPPK.
V souvislosti s realizací dotačního řízení vyvstaly dílčí požadavky na úpravu
systému, které byly řešeny v rámci přípravy nové výzvy pro podávání
žádostí o dotace z Programu PK na rok 2019 (jednání a úpravy probíhaly
intenzivně od srpna do listopadu 2018). Počátkem r. 2019 ještě probíhá
vyhodnocování a uzavírání projektů z r. 2018. Po ukončení této fáze bude
provedeno vyhodnocení pilotní realizace elektronizace databáze
a zpracování žádostí a projektů. Současně probíhali dílčí úpravy nastavení
výzvy pro r. 2019 pro překlopení žádostí do projektů v rámci EDS.
Webová aplikace, kterou spravuje a vyvíjí ve spolupráci s dodavatelem MF,
však nemá funkcionality, které by umožňovaly vytvořit databázi projektů
pro automatizované získání potřebných dat pro analýzu a vyhodnocování
realizovaných projektů a opatření. Ani není místem, kde budou centrálně,
veřejně a přehledně k dispozici úspěšné projekty jako příklady dobré praxe
v oblasti prevence kriminality.

Naplňování cílů úkolu Vytvořena databáze: https://isprofin.mfcr.cz/rispf
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Žádosti a projekty jsou zpracovávány v programu EDS/SMVS. Počátkem
r. 2019 ještě probíhá vyhodnocování a uzavírání projektů z r. 2018. Po
ukončení této fáze bude provedeno vyhodnocení pilotní realizace
elektronizace databáze a zpracování žádostí a projektů a navržen další
postup v této oblasti.

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. Pro
administrátora vyvstaly nové situace a nutnost administrace navíc, jiné
úkony naopak databáze odstranila či zjednodušila jejich řešení. Po ukončení
a uzavření dotací za r. 2018 bude provedeno vyhodnocení pilotní realizace
elektronizace databáze a zpracování žádostí a projektů.

Návrh na aktualizaci úkolu
MV do srpna 2019 vyhodnotí dosavadní zkušenosti z pilotní realizace elektronizace zpracování žádostí
a projektů a jejich vyhodnocování prostřednictvím EDS a navrhne další postup v této oblasti.
Posun harmonogramu na 12/2020 – souběžně s realizací úkolu 13A.

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 (za rok 2018 splněno)
V listopadu 2018 byla na základě zadání MV vypracována odborná studie
mapující a srovnávající zahraniční zkušenosti související s měřením
a vyhodnocováním efektivity projektů a programů prevence kriminality.
Studie analyzuje cca 70 odborných materiálů, zabývajících se uvedeným
tématem.

Naplňování cílů úkolu V rámci popsané aktivity byl naplněn cíl: „získat přehled o již existujících
modelech vyhodnocování dopadů projektů a programů prevence
kriminality“.

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“.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Dopady na adresáty budou mít až navazující aktivity.

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 – navržena aktualizace
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.
Byla zpracována Koncepce analytických pracovišť a předložena ke schválení
vedení PČR.

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.

Plnění stanovených
indikátorů

•

Počet vylepšení a nových funkcionalit pro stávající nástroje GIS v Policii
ČR: probíhá kontinuálně viz http://gis.pcr.cz (intranet).

•

Počet policistů/zaměstnanců PČR využívajících nástroje GIS pro svou
práci v oblasti prevence kriminality (GIS specialisté, analytici,
preventisté, velitelé plánující hlídky, policejní management, ad.) –
zhruba 4 000 unikátních uživatelů denně.

•

Ustanovit specialisty na oblast geografických informačních systémů
(GIS) minimálně na 8 krajských ředitelstvích a zajistit jejich potřebné
vyškolení – splněno.

•

Počet policistů/zaměstnanců PČR proškolených na využívání těchto
nástrojů – 80 (školení Geotime, školení GIS).

Dopady na adresáty Zatím nehodnoceno.
(cílovou skupinu)
Návrh na aktualizaci úkolu
Koncepce analytických pracovišť P ČR byla zpracována a předložena ke schválení vedení PČR. Dosud
však nebyla schválena (také v souvislosti se změnou vedení PP ČR).
Proto se navrhuje nový termín pro dokončení tohoto úkolu:
9/2019 – přijetí Koncepce analytických pracovišť Policie ČR
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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 mají vnitřním předpisem
stanovenou povinnost v rámci minimálního preventivního programu
zabezpečovat sledování výskytu rizikového chování (RCH) ve své
podřízenosti, přijímat opatření k eliminaci výskytu RCH a zpracovávat
hlášení o výskytu závažných projevů RCH. K zabezpečení tohoto úkolu je
Agenturou personalistiky AČR (AP AČR) nastaven systém monitoringu
a jednotná forma hlášení o výskytu závažných projevů RCH. Rezortní
komise pro prevenci (RK) projednala informace o aktuálním výskytu RCH,
které jí byly postoupeny prostřednictvím stanovených gestorů prevence.
AP AČR s Vojenskou policií (VP) prezentovala na 1. zasedání RK v měsíci
únoru 2018 provedenou analýzu výskytu RCH personálu rezortu MO za rok
2017. Další analýza výskytu RCH personálu rezortu MO za období ledenčerven 2018 byla prezentována na 3. zasedání RK v měsíci listopadu 2018.
Z výsledku analýzy nevyplynula potřeba stanovovat nová rezortní
preventivní opatření.
VP průběžně realizovala monitoring výskytu RCH pomocí SW databáze
Trestné činy a přestupky, prováděla vyhodnocení monitoringu a následně
přijímala, popř. navrhovala příslušná preventivní opatření.
K předcházení, minimalizaci a eliminaci výskytu RCH personálu rezortu MO
byla prováděna rezortní podpůrná opatření (např. situační prevence,
kontrolní činnosti, poradenství apod.).
Informace o aktuálním výskytu RCH personálu rezortu MO byly
projednávány na odborných přípravách výkonných orgánů pro prevenci
a byly zveřejněny na rezortních stránkách k prevenci RCH (P-RCH).

Naplňování cílů úkolu V rezortu MO byl monitorován a průběžně analyzován výskyt závažných

projevů RCH, trestné činnosti a dalšího protiprávního jednání včetně vývoje
jednotlivých forem RCH personálu rezortu MO. Řídící a velitelské orgány
využívaly tato data v rozhodovacím procesu při realizaci preventivních
opatření ve své působnosti.

Plnění stanovených
indikátorů

AP AČR stanovila v rámci plánovacích činností rezortu MO zpracovatelům
hlášení o výskytu závažných projevů RCH termíny jejich zasílání v průběhu
roku.
AP AČR zpracovala 2 analýzy výskytu závažných projevů RCH, které
projednala RK na 1. a 3. zasedání v roce 2018. Analýzy s přijatými
usneseními RK byly součástí zápisů z jednotlivých zasedání RK.
Výkonné orgány pro prevenci byly seznámeny s těmito analýzami v rámci
odborných příprav. Provedené analýzy byly zveřejněny na rezortních
intranetových stránkách k P-RCH.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Seznamování personálu rezortu MO s výskytem závažných projevů RCH,
trestné činnosti a dalšího protiprávního jednání v rezortu MO, včetně
plánovaných preventivních opatření v oblasti prevence kriminality
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prostřednictvím aktualizovaných intranetových stránek k P-RCH. Posilování
právního vědomí personálu rezortu MO v oblasti P-RCH.
Seznamování výkonných orgánů pro prevenci s aktuálním výskytem
závažných projevů RCH, trestné činnost a dalšího protiprávního jednání
včetně doporučených preventivních intervencí.
Rozhodování řídících a velitelských orgánů o realizaci adekvátních
preventivních opatření na základě analýz výskytu RCH a informací ze SW
databáze VP Trestné činy a přestupky.

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)
3/2016-12/2019
Plněno průběžně – navržena aktualizace
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.
Dne 30. 6. 2016 byl schválen Podnět k přípravě projektu Mapy budoucnosti
II v rámci MV ČR.
Dne 30. 11. 2017 byl v rámci KV2014+ (MV ČR) po vnitřním připomínkovém
řízení schválen projektový záměr.
Dne 8. 3. 2018 byl po připomínkovém řízení schválen projektový záměr ze
strany MPSV.
Dne 11. 9. 2018 byla žádost o podporu projektu úspěšně podána
vyhlašovateli výzvy.
Dne 28. 11. 2018 získala žádost Vyrozumění o doporučení projektu
k podpoře a po jejím doplnění dle požadavků hodnotící komise ke dni 7. 1.
2019 splnila podmínky pro vydání právního aktu.
Projekt bude realizován v termínu 3/2019-5/2021.

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)
Návrh na aktualizaci úkolu
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Realizace projektu byla schválena na konci února 2019 (vydán právní akt projektu).
Projekt poběží v období 3/2019-5/2021. Z tohoto důvodu je navrženo posunout harmonogram plnění
úkolu:
3/2019 – realizace projektu
Termín ukončení – 12/2021 (z důvodu nutnosti implementace výstupů projektu je toto datum
posunuto o několik měsíců za termín ukončení projektu).

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
MV (PČR); obce, obecní policie, ASZ, dotčená odborná i laická veřejnost
Gesce, spolugesce
9/2016-6/2019
Harmonogram
Celkové plnění úkolu Plněno průběžně – navržena aktualizace
Popis plnění úkolu
Plnění úkolu je závislé na realizaci projektu Mapy budoucnosti II. (viz úkol
(realizovaných
17.)
aktivit)
Naplňování cílů úkolu Prozatím není možné hodnotit.
Plnění stanovených
Prozatím není možné hodnotit.
indikátorů
Dopady na adresáty Prozatím není možné hodnotit.
(cílovou skupinu)
Návrh na aktualizaci úkolu
Projekt Mapy budoucnosti II byl schválen a bude realizován v období 3/2019-5/2021.
Z tohoto důvodu je navržena aktualizace harmonogramu úkolu:
5/2021 – nastavená pravidla pro sdílení informací
5/2021 – vytvořená vzorová smlouva pro poskytování dat mezi PČR a obcemi/obecními policiemi
10/2021 – uzavírány smlouvy o poskytování dat mezi PČR a obcemi/obecními policiemi dle nových
pravidel
12/2021 – zveřejnění podrobných map kriminality pro veřejnost

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

MV
7/2016-8/2019
Plněno průběžně – navržena aktualizace
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Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

V průběhu roku 2018 probíhalo jednání s Institutem pro veřejnou správu
Praha (IVS) na přípravu balíčku kurzů pro potřeby vzdělávání manažerů PK
na obcích.
Kurzy měly být zařazeny do nabídky od září 2019 v rámci nového „školního
roku“. Je nutné finalizovat obsah vzdělávání a podoby kurzu, zejména pak
nutné zajistit lektory na vzdělávání jednotlivých „modulů“.
Tyto kurzy nebudou nabízeny pouze pracovníkům v oblasti prevence
kriminality, ale např. i členům zastupitelstev, rad či vedení obcí, kteří mají
problematiku prevence kriminality také ve své odpovědnosti (navíc
zejména v případě malých obcí, které nemají úřednický aparát, jsou to
jediné osoby na obci, které se touto problematikou zabývají).

Naplňování cílů úkolu Rozjednáno s IVS. Bude pokračovat jednání na finalizaci výsledného kurzu
a zajištění lektorů pro jednotlivé moduly.

Prozatím nelze hodnotit.
Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty Prozatím nelze hodnotit.
(cílovou skupinu)
Návrh na aktualizaci úkolu
S ohledem na nutnost plnění nových prioritních úkolů (zejména v oblasti zajištění bezpečnosti
v souvislosti s migrací a zvýšeným zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách a s tím souvisejícími
novými dotačními programy, zvýšenými nároky na odbor s realizací 3 projektů spolufinancovaných
z ESF OPZ) a nutností vypořádat se s organizačními změnami v rámci struktury MV, nebylo plnění
tohoto úkolu v roce 2018 mezi prioritami odboru. To vyplynulo i po konzultaci s cílovou skupinou
úkolu. Proto se navrhuje termín dokončení úkolu a s tím souvisejících aktivit prodloužit o jeden rok.
Termín ukončení úkolu (a zároveň termín dokončení přípravy vzdělávacích kurzů) – 8/2020.

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). V roce 2018 tak
proběhlo 2x (v dubnu a listopadu) dvoudenní výjezdní celostátní setkání
s manažery PK v Kašperských Horách a v Solenicích, úspěšní žadatelé
o dotace z Programu PK byli v květnu 2018 pozváni na MV na seminář pro
realizaci investičních projektů.
Ve dnech 18. až 20. 3. 2018 MV zrealizovalo každoroční pracovní setkání
s manažery prevence kriminality krajů, měst a obcí, s preventisty/strážníky
městské policie, preventisty PČR a dalšími odborníky se zaměřením na
konkrétní aktuální problematiku a zohledňující zájem manažerů. V rámci
programu byl diskutován příjem žádostí, které byly zaslány k podpoře
v rámci dotačního Programu prevence kriminality pro rok 2018 a dále byly
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představeny příklady dobré praxe se zaměřením na ochranu měkkých cílů či
projekty situační prevence. Celkem se setkání zúčastnilo cca 100 osob.
Dne 13. listopadu 2018 uspořádalo MV ve spolupráci s MS Konferenci
dobré praxe 2018, na které vystoupili domácí i zahraniční odborníci
v oblasti prevence kriminality. Konference byla zaměřena zejména na
problematiku prevence recidivy, jako jedné z priorit současné politiky
prevence kriminality v ČR, a také na community policing, který patří mezi
stěžejní témata rakouského předsednictví Radě EU a současně je tématem
letošní Evropské ceny prevence kriminality. Cílem konference bylo
napomoci sdílení dobré praxe prevence kriminality v oblastech zájmu české
politiky a současně otevřít dveře také zahraničním zkušenostem v prevenci
kriminality.
V rámci konference byly oceněny tři nejúspěšnější projekty národního kola
Evropské ceny prevence kriminality za rok 2018 zaměřené na community
policing a rovněž vítězové soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality
na místní úrovni 2018, jejímž tématem byla prevence recidivy.
Konference se zúčastnilo množství zahraničních hostů. Vedoucí prevence
kriminality a pomoci obětem v Rakousku a současný předseda Evropské sítě
prevence kriminality Hans-Peter Stückler přiblížil, jak funguje community
policing v Rakousku, vedoucí prevence belgického města Lovaň představil
různorodé projekty prevence kriminality na městské úrovni, což se setkalo
se značným zájmem přítomných. Konference se zúčastnil také zástupce
Evropského fóra pro bezpečnost ve městech, jež by v budoucnu rádo
rozšířilo své řady o další česká města, která by se tak přidala k Brnu jako
dosud jedinému českému členu. Ministerstvo vnitra za tím účelem nabídlo
Konferenci dobré praxe jako místo setkání fóra s představiteli českých
měst. Na konferenci dále zazněly příspěvky hostů z Norska, Nizozemska
a Itálie.
Velmi pestrý program konference doplnily prezentace dalších projektů,
které přispívají k prevenci kriminality v České republice, jako je projekt
forenzního značení jízdních kol, projekt „Bezpečná škola“, aktivity městské
policie ve Zlíně či dobrovolnické projekty v oblasti bezpečnosti.
V neposlední řadě byli účastníci konference seznámeni s výsledky výzkumu
postojů české veřejnosti na prevenci kriminality.
Na sklonku minulého roku, 19. až 21. listopadu 2018, se uskutečnilo
pravidelné druhé „Setkání s manažery prevence kriminality krajů a obcí
a s krajskými koordinátory prevence Policie ČR“ v zařízení služeb MV
v Kašperských Horách.
Jednání zahájil a celý program vedl ředitel odboru prevence kriminality MV
ČR JUDr. Michal Barbořík. Nejprve byl prodiskutován přehled plnění
preventivního projektu „Program prevence kriminality na místní úrovni“
(PPK) za rok 2018 a výhled na 2019. Dalším bodem společného jednání byla
též Aktuální informace z PPK za rok 2018, připomínkování pravidel pro
vyhlášení PPK na rok 2019 a novinky na odboru prevence kriminality. Oba
dva body jednání vyvolaly bohatou diskusí. Závěr prvního dne jednání
doplnila informace z Koordinačního centra pro cizince v průmyslové zóně
Kvasiny.
Druhý den dopoledního jednání byl věnován problematice bezpečného
kyberprostoru (Kraje pro bezpečný internet shrnutí projektu v roce 2018,
ukázka preventivních videospotů pro děti 11 až 15 let a projekt Policie ČR
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„SAY NO“ a jeho nové výstupy).
Celá polovina odpoledního jednání byla věnována problematice MKDS –
nové možnosti kamerových systémů, automatické SW, právní problematika
vzhledem k GDPR, novinky na trhu, ukázka aplikací ve městech.
Další část jednání byla věnována projektu Policie ČR projekt „Revolution
Train“ a navazující prevenci.
Závěrečná část druhého jednacího dne byla věnována novinkám
v prioritních projektech prevence kriminality: „Bezpečná škola“, „Forenzní
identifikační značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek“ a informaci
k připravovaným Národním preventivním dnům 2019 v Brně.
Třetí den dopoledního jednání byl zaměřen na představení nového
celorepublikového preventivního projektu Policie ČR „Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ a na informaci zástupců Policie
ČR „Nové trendy a modus operandi v trestné činnosti páchané na
seniorech“.
Posledním bodem celého třídenního vzdělávání bylo představení
projektu „Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření
znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT)“.
Ministerstvo vnitra v roce 2018 iniciovalo pracovní setkání styčných
důstojníků pro menšiny a krajských koordinátorů pro romské záležitosti.
Dvoudenní pracovní setkání se uskutečnilo za účasti zástupců Kanceláře
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Agentury pro sociální
začleňování, zástupců měst a krajů a zástupců Policie ČR. Cílem bylo
prohloubení stávající spolupráce, výměna dobré praxe a aktuálních
informací z krajů.

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 2018 došlo k proškolení více jak 420 účastníků uvedených
aktivit.
Pracovní setkání doplňují informace, které manažeři prevence kriminality
na krajské úrovni získávají na základě pravidelných konzultací s konzultanty
MV, rovněž jsou setkání platformou pro předávání příkladů dobré praxe
a sdílení řešení podobných problémů mezi jednotlivými kraji.

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

MPSV
12/2016-12/2020
Plněno průběžně
Úkol je plněn od 1. 1. 2016 v rámci individuálního projektu MPSV
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(realizovaných
aktivit)

„Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany“ (dále jen
1
„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.
V roce 2018 byla v rámci KA3 vytvořena rozšiřující analýza s názvem
Celoživotní vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále
jen „OSPOD“), která navazovala na Analýzu systému vzdělávání v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí. Obě analýzy jsou zveřejněné
na webových stránkách www.pravonadetstvi.cz. Kromě těchto analýz
pokračovaly práce na Studii možností implementace systému celoživotního
vzdělávání v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, jejíž součástí je publikace
Vzdělávání jako cílený rozvoj kompetencí. Finální verze studie bude
publikována do konce první poloviny roku 2019.
V roce 2018 byla také navázána spolupráce s Asociací vzdělavatelů
v sociální práci, s jejímiž zástupci se uskutečnilo 5 setkání k optimalizaci
vzdělávání sociálních pracovníků na vysokých a vyšších odborných školách.
Zazněla zde řada podnětů a doporučení pro výuku těchto budoucích
profesionálů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
V průběhu roku 2018 probíhalo pilotní ověření návrhu modulu
celoživotního vzdělávání v oblasti sociálně-právní ochrany (dále jen „SPO“),
jehož součástí byla fokusní setkávání s pracovníky OSPOD. Prostřednictvím
interaktivních skupinových aktivit byly zjišťovány jejich vzdělávací potřeby
a byla jim nabídnuta podpora při vyhledávání vhodných vzdělávacích kurzů
k naplnění těchto potřeb. V roce 2019 bude publikována evaluační zpráva
s vyhodnocením pilotáže.
Na základě výstupů klíčové aktivity byla zahájena komunikace
se správcem informačního systému AKRIS, kde je vedena databáze kurzů
pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách akreditovaných
MPSV. Cílem jednání bylo zajistit změny tohoto systému tak, aby reagoval
na potřeby pracovníků OSPOD (snadnější
a cílenější vyhledávání kurzů zaměřených na sociální práci s dětmi
a jejich rodinami).

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 2018 byla vytvořena rozšiřující analýza s názvem Celoživotní
vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Na konci roku
2018 bylo dokončeno pilotní ověřování návrhu modulu celoživotního
vzdělávání v oblasti SPO. Vydána byla také Studie možností implementace
systému celoživotního vzdělávání, jehož součástí je publikace Vzdělávání
jako cílený rozvoj kompetencí. Ostatní indikátory budou plněny v roce

1

IP MPSV je financovaný z OPZ s celkovým rozpočtem ve výši 326 mil. Kč. Jeho realizace probíhá v období od
1. 1. 2016 do 30. 6. 2019.
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2019.

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 profesnímu růstu
a rozvoji kompetencí pracovníků k poskytování sociální práce s ohroženými
dětmi a jejich rodinami. Sociální pracovníci 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 pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí
a kurátorů pro mládež při práci s obětí a zvlášť zranitelnou obětí ze strany Policie ČR
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR); MPSV
9/2016-12/2020
Plněno průběžně
Náplň školení pracovníků OSPOD souvisela s dokončením projektů Role
dítěte v trestním řízení, Poučení dítěte před výslechem a Přístup policie
ke zvlášť zranitelným obětem, které byly dokončeny již v roce 2017. Na
období roku 2018 byly naplánovány nejméně 3 vzdělávací akce ze strany
PČR, na které byly vyčleněny finanční prostředky z NF. Vzhledem k tomu, že
u NF došlo ke zpoždění schvalovacího procesu, nemohly být tyto aktivity
realizovány v roce 2018.
V roce 2018 probíhala jednání ve spolupráci s OPK MV s jednotlivými
krajskými úřady za účelem zmapovaní potřeb obsahu těchto školení pro
pracovníky OSPOD a kurátory pro mládež, spolupracujícími s OČTŘ.

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 2019, následně po uvolnění finančních prostředků z NF budou
provedeny nejméně 3 vzdělávací akce ze strany PČR k proškolení cílové
skupiny.

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
s dětskou obětí v trestním řízení a na práci s dalšími skupinami zvlášť
zranitelných obětí.
Zvýšení prevence viktimnosti pro všechny oběti.

Aktualizace úkolu
Záměrem tohoto úkolu je vzdělávání sociálních pracovníků OSPOD, zejména kurátorů pro děti
a mládež, a to ze strany Policie ČR v oblasti práce Policie ČR v kontextu zákona č. 218/2003 Sb.
a zákona č. 45/2013 Sb. Metodická podpora pracovníků OSPOD patří do gesce MPSV a parametry
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jejich dalšího vzdělávání vychází především z požadavků zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“) a prováděcí vyhlášky
č. 473/2012 Sb., která obsahuje v příloze č. 1 standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí upravující
mimo jiné i požadavky na průběžné vzdělávání sociálních pracovníků OSPOD, včetně kritéria 6c), které
nastavuje jeho povinný rozsah a formu vzdělávání. S ohledem na tyto zákonem stanovené požadavky
je nutné přeformulovat text k úkolu tak, aby vzdělávání naplňovalo tyto podmínky:
Název úkolu:
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.
Popis úkolu:
Úkol je zaměřen na vzdělávání sociálních pracovníků OSPOD v postupech uplatňovaných při práci
s dětmi a mládeží, které se staly, či je zde důvodné podezření, že se mohly stát zvlášť zranitelnou
obětí trestného činu. Prioritní témata úkolu:
•

postavení a práva dětí – zvlášť zranitelných obětí trestného činu v trestním řízení;

•

role a kompetence Policie ČR;

• role a kompetence OSPOD při spolupráci s orgány činnými v trestním řízení v této oblasti.
Témata se budou týkat zejména naplňování požadavků, které pro tyto subjekty vyplývají ze zákona
č. 218/2003 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 359/1999 Sb. a dalších souvisejících právních
předpisů.
Cíl úkolu:
•
Zvýšit informovanost sociálních pracovníků OSPOD v postupech uplatňovaných Policií ČR při
práci s dítětem, které se stalo zvlášť zranitelnou obětí nebo svědkem trestného činu, a o roli OSPOD
při spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.
Indikátory plnění:
•

Existující součinnost ze strany PČR ve vzdělávání pracovníků OSPOD.

•

Počet vzdělávacích akcí pracovníků OSPOD, na kterých se podílela PČR.

•

Počet případů dětí řešených OSPOD, které se staly obětí týrání, zneužívání a zanedbávání;

•

Počet uživatelů intervenčních center.

•

Zlepšení prevence viktimnosti a pomoci obětem dané problematiky dle zpětné vazby PČR od
obětí.

•

Posílení právního povědomí pracovníků OSPOD s ohledem na činnosti PČR (ověřeno zpětnou
vazbou).
Koordinační a kontrolní mechanismus:
•

Projekt bude realizován ve spolupráci Policie ČR, odboru prevence kriminality MV a MPSV,
v součinnosti s nově vytvořenou mezioborovou pracovní skupinou.

•

Průběžné plnění úkolů bude monitorováno na pravidelných jednáních mezioborové pracovní
skupiny a dále kontrolováno RVPPK.
Adresát (cílová skupina):
•

Pracovníci OSPOD.

•

Zvlášť zranitelné oběti, příp. jejich zákonní zástupci.
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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
MŠMT do roku 2023 plánuje podporovat vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování prostřednictvím
šablon. Dne 28. 2. 2018 byla vyhlášená výzva Šablony II, kde jsou
oprávněnými žadateli MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, ŠK a SVČ. Výzva pro SŠ a VOŠ byla
vyhlášená v listopadu 2018.
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, e-mail:
dotazyZP@msmt.cz, tel. 234814777.
Vzdělávací programy s tématikou primární prevence rizikového chování
nabízí také Národní institut pro další vzdělávání (dále jen „NIDV“) ve své
nabídce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
MŠMT prostřednictvím NIDV v roce 2018 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. Vzdělávací aktivity byly poskytnuty zdarma ve všech 14 krajských
pracovištích.

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

MV (PČR)
1/2017-12/2020
Plněno průběžně
V roce 2018 proběhlo jedno akreditované školení lektorů systému krizové
intervence. Cílem školení bylo sjednocení obsahů kurzů určených
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aktivit)

policistům a zaměstnancům policie, kteří se na jednotlivých systémech
chtějí aktivně podílet. Došlo tak ke zvýšení kvalifikace stávajících lektorů
a vyškolení nových lektorů tak, aby jich byl dostatek na každém krajském
ředitelství.
Opět 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 2018 proběhl Celostátní seminář psychologů, krizových interventů
a peerů (poskytovatelů kolegiální podpory). Hlavním tématem byl rozvoj
systému kolegiální podpory a problematika patologického hráčství. Byl
prostor i na sdílení těch nejožehavějších intervencí a jedním z témat bylo
i následné vzdělávání všech osob zapojených do systémů zřízených k
rozšíření psychické podpory.
V červnu 2018 proběhlo školení se zahraničními lektory z Islandské státní
policie. Islandští kolegové jsou odborníci na zvyšování psychické odolnosti
policistů, motivování policistů k lepšímu výkonu a psychohygienu. Témata
školení byla zaměřena na péči o kolegy, metody užívané při vzdělávání
policistů ohledně zvládání zátěže a prevenci psychického selhání policistů.
V září 2018 jsme realizovali pracovní setkání koordinátorů systému
kolegiální podpory, kde jsme sdíleli dobrou praxi z krajů, v nichž již systém
úspěšně funguje a vzájemně si vyjasňovali hodnoty a pravidla fungování
systému.
V roce 2018 bylo vyškoleno na krajích 143 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 265 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 – průběžné supervize ke zkvalitnění vlastní práce.
Podpora interventů.

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

Průběžné plnění všech dílčích cílů úkolu.
Počet supervizních hodin pro psychology a krizové interventy: 82 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.

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
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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 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 2018 započal práci na nové podobě webu
www.prevencekriminality.cz a aktualizaci stránek Prevence kriminality na
webu MV za účelem oslovení většího množství adresátů a přizpůsobení
obsahu potřebám cílových skupin. Součástí nového webu bude také
newsletter o dění v oblasti prevence kriminality, který nahradí elektronický
zpravodaj „Prevence do každé rodiny“, jehož distribuce byla v roce 2018
ukončena.
OPK v roce 2018 vyhlásilo dvě soutěže pro projekty prevence kriminality:
soutěž o „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni“ a „národní
kolo Evropské ceny prevence kriminality“.
V roce 2018 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 (více viz
úkol č. 26, 68, 69, 70, 72, 74).
V roce 2018 probíhala intenzivní medializace celorepublikových
preventivních projektů: „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým
sousedům“ – realizovaný ve spolupráci s OPK MV zaměřený na zabezpečení
obydlí; „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ - zaměřený na dopravní výchovu
a bezpečný pohyb chodců v silničním provozu; dopravně 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 2018) apod.
V roce 2018 proběhla v TV Óčko a na internetových stránkách informační
kampaň k náboru k Policii ČR.
Mediální spolupráce probíhala také s rádiem Dechovka v rámci
pravidelného pořadu „Možná přijde i podvodník, aneb Policie ČR radí“.
V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byla realizována
preventivní akce Policie ČR a Asociace center pro zdokonalování výcviku
řidičů AČR s názvem Začněme spolu aneb kolama dolů. Cílem projektu bylo
oslovení motorkářů, prezentace nových bezpečnostních prvků motorkářům
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a zprostředkování praktického vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů
na začátku motorkářské sezóny. Primárně jde o snížení následků a počtu
dopravních nehod zaviněných motorkáři a zároveň o osvětu všech
účastníků silničního provozu, aby zdokonalování se v řidičských
dovednostech považovali za aktivní prvek vlastní bezpečnosti. Na jednotlivé
jízdy se účastníci hlásili prostřednictvím formuláře na webových stránkách
Policie ČR. Počet účastníků na jednu jízdu byl z kapacitních důvodů
limitován na maximální počet 200 účastníků, přičemž bylo vypsáno 9
termínů.
Pokud se jedná o zapojení veřejnosti do preventivních aktivit, tak v tomto
ohledu v roce 2018 vybírali občané místa, na kterých policisté následně
měřili rychlost (SPEED MARATHON 2018). Do akce bylo nasazeno celkem
811 policistů, kteří zkontrolovali téměř sedm tisíc vozidel. Byť veřejnost
byla předem upozorňována, že tato akce proběhne, řidiči spáchali 3 266
dopravních přestupků, z nichž ve 2 609 případech došlo k překročení
rychlosti.
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.

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

V roce 2018 byly vydány 3 publikace: příručka pro města a obce sousedící
s průmyslovými zónami, příručka pro pomoc obětem obchodování s lidmi
a publikace Bezpečnost školských zařízení (ve spolupráci s Asociací
bezpečná škola).
V roce 2018 zaznamenal web www.prevencekriminality.cz téměř 92 000
unikátních návštěv. Z celkového počtu zhlédnutí webu MV nelze určit, kolik
se jich týkalo právě prevence kriminality.
OPK MV v roce 2018 organizoval osvětové aktivity mířené na odbornou
veřejnost. Celkem to bylo 17 akcí, kterých se zúčastnilo přibližně 1 200
účastníků. Spadají sem odborné semináře, konference, školení a další
setkání.
OPK MV v roce 2018 zpracoval dotazník týkající se webových stránek
www.prevencekriminality.cz. Cílem šetření bylo zjistit, jaké by mělo být
budoucí směřování webu, který projde v roce 2019 rekonstrukcí.
Z dotazníku mimo jiné vyplynulo, že by jeho hlavní náplní mělo být sdílení
dobré praxe v oblasti prevence kriminality.
Za rok 2018 bylo zaregistrováno více než 10,2 miliónu návštěv webových
stránek www.policie.cz . Celkový počet zobrazených článků, respektive
odkazů dosáhl 36 miliónu. V 5,5 miliónu případech se jednalo o tzv.
I. Systém prevence kriminality v České republice (úkoly 1-31) | str. 33

„unikátní návštěvníky“, kteří si zobrazili celkem 24 682 573 „stránek“.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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 a projekty celorepublikového charakteru:
1. One Billion Rising – problematika domácího násilí a násilí páchaného na ženách.
2. Zebra se za Tebe nerozhlédne! – bezpečné přecházení vozovky.
3. Pomněnkový den – pohřešované děti.
4. Řídím, piju nealko pivo – motivace řidičů k zodpovědnému pití piva.
5. HAD 2018 „Hazard, alkohol a děti“ – kontroly podávání alkoholu dětem.
6. Významné prezentační dny – Dětský den MV, Dnech NATO v Ostravě, Výročí 100 let republiky.
7. Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům! – na ochranu majetku.
8. Projekt Kraje pro bezpečný internet – oblast prevence kybernetické bezpečnosti.

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
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (vč. PČR); členové RVPPK, manažeři prevence kriminality krajů a obcí
5/2016-12/2020
Plněno průběžně
Komunikačními kanály MV, prostřednictvím kterých je úkol plněn, jsou
zejména weby mvcr.cz a prevencekriminality.cz či tiskové zprávy.
OPK v roce 2018 započal práci na nové podobě webu
www.prevencekriminality.cz a aktualizaci stránek Prevence kriminality na
webu MV za účelem efektivnější prezentace preventivních projektů.
Na oficiálních stránkách PČR www.policie.cz jsou průběžně zveřejňovány
informace k činnosti policie, komentovány obecné problematiky a centrální
témata, aktivity PČR, nákupy techniky, veřejné zakázky apod. PČR je dále
přítomna na sociálních sítích Facebook, Twitter a YouTube s nickem
PolicieCZ, v rámci kterých jsou zveřejňovány preventivní rady a informace,
statistické výstupy, videospoty, audiospoty, fotografie, tiskové zprávy,
preventivní projekty, osvětové a informační kampaně.
V roce 2017 spustila Policie ČR prezentace na sociálních sítích Facebook,
Twitter a YouTube s nickem PolicieCZ, kde téma prevence kriminality bylo
rovněž prezentováno (preventivní články, videa, statistické údaje, tiskové
zprávy apod.). Sledovanost facebookového profilu převyšuje již 72.000
návštěvníků.
V roce 2018 byl nově spuštěn policejní Instagram.
Na Facebooku sdíleny informace k preventivnímu projektu „JAKUB –
workshop pro pedagogy“ - určeno pedagogům v ČR (problematika
domácího násilí, práce s filmem a metodickým materiálem, institut vykázání
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oznamovací povinnost).
NCOZ SKPV – na sociální síti Facebook a Youtube prezentován film
k celoevropské kampani #SayNo! (pomáhá lidem rozpoznat potenciálně
rizikový kontakt, resp. komunikaci vedoucí k sexuálnímu nátlaku a vydírání,
poskytuje online preventivní rady a upozorňuje na důležitost nahlásit
takové závadové jednání kompetentním orgánům) a projekt No More
Ransom - pomoc obětem ransomwaru získat zpět jejich zašifrovaná data
bez nutnosti platit výkupné zločincům. #BuySafePaySafe preventivní
kampaň napříč evropskými státy, která je zaměřena na boj proti podvodům
páchaným bez fyzického disponování platebními kartami v online prostředí.
Tato preventivní kampaň navazuje na akci e-Commerce 2018, při které
orgány činné v trestním řízení z 28 evropských zemí zatkly 95 osob.
#CyberScams ve spolupráci s Českou bankovní asociací NCOZ zapojila do
celoevropské informační kampaně s podtitulem kybernetické podvody 21.
století. Tuto kampaň osvětlující sedm nejběžnějších online finančních
podvodů (CEO podvody; Podvod s fakturami; Phishing/Smishing/Vishing;
Falešné bankovní webové stránky; Romance scams; Krádež osobních dat;
Investiční a internetové obchodní podvody) a způsoby, jak se jim vyhnout,
spustil Europol spolu s Evropskou bankovní federací a jejich partnerskými
organizacemi ze státního i veřejného sektoru jako součást měsíce evropské
kybernetické bezpečnosti. Informační materiály kampaně jsou dostupné
v 27 jazykových mutacích a volně ke stažení.

Naplňování cílů úkolu Prozatím naplňovány cíle v rovině informovanosti, prezentace aktivit

a šíření dobré praxe. Cíle v rovině oboustranné komunikace a zpětné vazby
budou plněny v dalších fázích, zejména v souvislosti s rekonstrukcí webů
o prevenci kriminality.

Plnění stanovených
indikátorů

V roce 2018 zaznamenal web www.prevencekriminality.cz téměř 92 000
unikátních návštěv.
Informace o kampaních #BuySafePaySafe a #CyberScams uveřejněny na
www.policie.cz v sekci Prevence (Akce a projekty), či na stránkách NCOZ
v sekci Prevence.

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.

Další informace
YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=uXJRwHGi4zQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tgf-2OzfZF4
https://www.youtube.com/watch?v=oWOwLnFRV2g
https://www.youtube.com/watch?v=v9oQYY0EguA
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/1766135650103839
https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/1729525087098229
https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/1717350924982312
https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/1661729177211154
https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/1600964533287619
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TWITTER:
https://twitter.com/PolicieCZ/status/934392105639796737
https://twitter.com/PolicieCZ/status/907266699279429632
https://twitter.com/PolicieCZ/status/905427309892702209
https://twitter.com/PolicieCZ/status/905428325564342272
https://twitter.com/PolicieCZ/status/905443178282704897
https://twitter.com/PolicieCZ/status/897799247579553793
https://twitter.com/PolicieCZ/status/878928622232510469
KŘP-H – realizované aktivity či preventivní projekty jsou umístěny
na internetový portál http://www.policie.cz/clanek/krajska-reditelstvi-policie-kralovehradecky-krajprevence-prevence.aspx a automaticky jsou přidávány pro-linky a odkazy na sociální sítě Facebook,
Twitter a Google +. Zároveň umísťujeme video spoty na portál www.youtube.com
(https://www.youtube.com/channel/UCaJtno1-6HOupE7RXp-VmJg). Prostřednictvím stránek policie
je šířen projekt „Nedáme se“, zaměřený na pomoc seniorům, který převzala celostátní média a je
realizován i v jiných krajských ředitelstvích (http://www.policie.cz/clanek/vzdelavaci-program-proseniory-nedame-se.aspx).
KŘP-E, KŘP-H – prostřednictvím YouTube šířen v rámci dobré praxe projekt „Prevencí k bezpečí“, který
jsme vytvořili ve spolupráci s KŘP-H: https://www.youtube.com/channel/UCaJtno1-6HOupE7RXpVmJg
KŘP-M – ve spolupráci s Olomouckým krajem sdílíme na facebookových stránkách Olomouckého kraje
projekt pod názvem „Megafon více než jen bezpečnost“. Ve spolupráci s TV Morava byly natočeny
preventivní a prezentační spoty, které mohou občané zhlédnout na jejich stránkách.
KŘP-U – na Facebooku prezentována např. DPA zaměřená na viditelnost chodců, konání konferencí
zaměřených na drogy a kyberkriminalitu.

Úkol č. 28: Posílit význam a prestiž soutěží pořádaných MV o nejlepší projekt prevence
kriminality
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV; členové RVPPK
7/2016-12/2020
Průběžně plněno
OPK MV pořádalo v roce 2018 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 2018 proběhlo v listopadu
v rámci mezinárodní Konference dobré praxe v Praze. Informace
o projektech byly zveřejněny na webu www.prevencekriminality.cz.
V rámci konference byly oceněny tři nejúspěšnější projekty národního kola
Evropské ceny prevence kriminality za rok 2018 zaměřené na community
policing a rovněž vítězové soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality
na místní úrovni 2018, jejímž tématem byla prevence recidivy.
Na prvním místě národního kola evropské soutěže se umístil projekt
„Bezpečný Středočeský kraj“, který realizuje Krajské ředitelství policie
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Středočeského kraje ve spolupráci s krajským úřadem. Tento projekt také
reprezentoval ČR na evropském finále ve Vídni. Druhým oceněným
projektem byl „Okrskář roku“ Krajského ředitelství policie Libereckého kraje
a třetím projekt Policejního prezidia „Zavádění policejních specialistů v
oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně
vyloučených lokalitách“.
Vítězem soutěže zaměřené na prevenci recidivy se stal projekt „Nová šance,
jak překročit minulost“ organizace Rubikon Centrum. Na druhém místě se
umístil projekt „Z kruhu ven“ realizovaný organizací Ratolest Brno a na
třetím místě projekt „Práce s klienty v konfliktu se zákonem“ Společnosti
Podané ruce.
V roce 2018 také proběhlo předání cen národního kola Evropské soutěže
prevence kriminality za rok 2017.
V zájmu přiblížení Evropské ceny prevence kriminality domácím
realizátorům preventivních aktivit vyšel na webu
www.prevencekriminality.cz článek o evropském finále soutěže
s představením všech nominovaných projektů.

Naplňování cílů úkolu V roce 2018 byl soutěžím pro projekty prevence kriminality věnován značný
prostor v rámci Konference dobré praxe, na kterou se sjeli odborníci
a zájemci o oblast prevence kriminality z celé ČR i ze zahraničí (Rakouska,
Norska, Belgie, Itálie, Nizozemska, EFUS).
Prezentace vítězných projektů na konferenci 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 6 projektů. Stejný počet se přihlásil i do národního kola
Evropské ceny prevence kriminality.
Bylo zaznamenáno celkem 12 internetových mediálních ohlasů na
Konferenci dobré praxe a předávání ocenění nejlepším projektům prevence
kriminality. Spadají sem informace zveřejněné na stránkách MV, webu
www.prevencekriminality.cz a krajských ředitelství PČR. Ostatní ohlasy se
objevily na webech regionálních médií a projektů, které se soutěží
zúčastnily.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Ocenění za nejlepší projekty obdrželi realizátoři v rámci celorepublikové
konference s mezinárodní účastí. Realizátoři i potenciální realizátoři
preventivních projektů mají nyní možnost seznámit se podrobněji s těmi
nejlépe hodnocenými projekty, a to i těmi evropskými, 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

1/2016-12/2020
Plněno průběžně
OPK MV v roce 2018 zastupovalo ČR v Evropské síti prevence kriminality
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(realizovaných
aktivit)

(EUCPN) a sítě Amber Alert Europe, v rámci kterých zajišťovalo předkládání
vyžadovaných podkladů týkajících se aktivit na poli prevence v ČR
a zúčastnilo se pravidelných jednání těchto sítí a dalších ad hoc aktivit.
Zástupce OPK byl dále členem české delegace na setkání Komise OSN pro
prevenci kriminality a trestní spravedlnost (CCPCJ).
V listopadu 2018 OPK MV uspořádalo mezinárodní Konferenci dobré praxe
na téma prevence kriminality, které se, vedle dalších zahraničních řečníků,
zúčastnil také zástupce Evropského fóra pro bezpečnost (EFUS) ve městech.
Cílem účasti EFUS na konferenci bylo představení fóra zástupcům z řad
českých měst, PČR a dalších institucí zabývajících se prevencí kriminality.
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 projekt Bezpečný Středočeský kraj.
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.
OPK MV dále v průběhu roku přispívalo do evropského newsletteru
o prevenci kriminality, který vydává EUCPN.

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. 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 2018 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 2018
přihlásilo 6 projektů. Vítěz národního kola byl přihlášen do Evropského
finále.
V roce 2018 OPK pro potřeby EUCPN zpracovalo 13 materiálů o prosazování
preventivní politiky v ČR. Patřily sem dotazníky na různá témata jak od
sekretariátu EUCPN, tak přímo od členských států. Na webu EUCPN bylo
v roce 2018 publikováno 6 příspěvků o aktivitách v ČR.
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.

I. Systém prevence kriminality v České republice (úkoly 1-31) | str. 38

ČR je aktivním členem Evropské sítě prevence kriminality, což dokládá
hojná účast na jejích pravidelných jednáních i dalších aktivitách a intenzivní
obousměrná komunikace se sekretariátem sítě.

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

MS (IKSP); MV, členové RVPPK
1/2017-2/2019
Plněno průběžně
Proběhla analýza sebraných dat dle harmonogramu. Závěrečná zpráva
z výsledků je připravena k oponentuře a následně k publikaci.
Úkol je plněn, data byla sebrána a vyhodnocena, nyní jsou připravovány
výstupy.

Plnění stanovených
indikátorů

Je dodržován stanovený harmonogram projektu. Byla podána zpráva
Republikovému výboru pro prevenci kriminality a kromě publikace bude k
poznatkům uspořádán seminář pro odbornou veřejnost.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Výsledky budou dány k využití uživatelům (PČR, MV, MS, PMS, nevládní
organizace a další).

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

MS (IKSP); MV, členové RVPPK, odborná veřejnost
1/2017-6/2020
Plněno průběžně
Ve spolupráci OPK MV a IKSP se uskutečnil sběr dat, byl připraven
výzkumný nástroj a proběhlo další kolo v podobě omnibusového šetření.
Data se zpracovávají a připravují k publikaci.
Úkol je průběžně plněn.
Stanovené indikátory byly splněny (terénní sběr dat na reprezentativním
vzorku, příprava a realizace omnibusového šetření, interpretace dat a jejich
příprava k publikaci). Informace bude předložena na jednání RVPPK.
Zatím nelze hodnotit.

Předpokládá se dodržení původního projektu, který počítá s pravidelným uskutečňováním těchto
výzkumů střídavě formou reprezentativního obsáhlého šetření a formou omnibusu při dodržení
metodiky tak, aby byly výsledky srovnatelné a použitelné pro vytváření časových řad.
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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 2018 splněno)
Dne 29. 9. 2017 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 2018.
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.
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.

Naplňování cílů úkolu Dotačním programem se podporuje boj proti domácímu násilí.
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 2018 bylo předloženo celkem 6 žádostí. Všechny žádosti splnily
formální požadavky a byly podpořeny.
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Byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 2.000.000 Kč.
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 2018 splněno)
V rozpočtu kapitoly MS na rok 2018 byly vyčleněny finanční prostředky ve
výši 12 mil. Kč na dotační program pro služby obětem trestných činů. Tento
dotační titul vznikl při MS na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů. Dotace je určena pro akreditované restorativní programy
a programy na poskytování právních informací obětem trestné činnosti.

Naplňování cílů úkolu V roce 2018 o dotaci požádalo 20 subjektů na celkem 21 projektů. 1 projekt

dotační komise MS nedoporučila k podpoře z důvodu závažných věcných
nedostatků, 20 projektů bylo k podpoře doporučeno. K 31. 12. 2018 byla na
služby pro oběti trestných činů poskytnuta částka ve výši 9 985 161 Kč.

Plnění stanovených
indikátorů

Počet podpořených organizací: 19.
Počet podpořených projektů: 20.
Počet podpořených osob: počet skutečně podpořených osob bude znám po
vyhodnocení závěrečných zpráv projektů.
Množství vynaložených finančních prostředků: 9 985 161 Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)
Další informace

Konkrétní dopady na cílovou skupinu bude možné uvést po vyhodnocení
závěrečných zpráv projektů.

Pro dotační řízení na rok 2019 je snížena alokace finančních prostředků pro tento dotačního titul na
10 mil Kč.

Úkol č. 35: Podporovat projekty primární prevence formou vyhlašovaných dotačních řízení
Gesce, spolugesce
Harmonogram

MŠMT; kraje
1/2016-12/2020
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Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

Plněno průběžně (za rok 2018 splněno)
Na rok 2018 bylo vyhlášeno dotační řízení na podporu aktivit v oblasti
prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Resort vyčlenil ze svého
rozpočtu cca 20 mil. Kč, z čehož oblast prevence kriminality byla podpořena
částkou 7 802 046 Kč. Příjemci dotací byly školy, školská zařízení a nestátní
neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží.
Na dotační program bylo vyčleněno 20 329 000 Kč.
Dotační program je zaměřen na podporu programů primární prevence
všech typů rizikového chování zaměřené na děti a mládež, které se dále dělí
na primární prevenci všeobecnou, selektivní a indikovanou, projekty
evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb (výzkumy, sběr dat
v oblasti rizikového chování), projekty zaměřené na poskytování odborných
a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti (vzdělávání
pedagogů, webové stránky či odborné konference).
Z dotačního programu jsou podporovány:
1. Projekty individuální
•

určeny pro školy, školská zařízení, školská zařízení pro výkon
ústavní péče nebo ochranné výchovy, nestátní neziskové
organizace, církevní organizace, vysoké školy apod. na podporu
programů primární prevence rizikového chování.
2. Projekty krajské
•

určeny pro kraje či jimi pověřené přímo řízené organizace kraje
na aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogů, ředitelů škol a
metodiků prevence, metodické vedení, evaluaci programů,
předávání odborných informací a úpravu preventivních aktivit
ve školním prostředí,

•

pro rok 2018 je vyhlášeno pro všechny kraje společné téma
Bezpečné klima ve školách,

•

každý kraj mohl v tomto dotačním programu žádat o maximální
podporu ve výši 300 000 Kč.
Dotační program je členěn na 2 účelové znaky (dále jen „UZ“):
1. Program prevence kriminality, UZ 33 122 – bylo vyčleněno
8 132 000 Kč.
2. Program protidrogové prevence, UZ 33 163 – bylo vyčleněno 12 197
000 Kč.
Formální hodnocení projektů bylo zabezpečeno ve spolupráci s Národním
institutem dalšího vzdělávání v termínu 1. 10. – 20. 10. 2017.
Celkem bylo doručeno 191 žádostí, z toho bylo vyřazeno 23 žádostí
z důvodu zjištění formálních nedostatků. Nejčastějším důvodem pro
vyřazení žádostí bylo nedoložení povinné přílohy dle metodiky – čestného
prohlášení statutárního orgánu o pravdivosti a úplnosti všech údajů
v žádosti o dotaci a průběžné zprávy o realizaci projektu u projektů
víceletých.
Dotační komise MŠMT
Dotační komise MŠMT probíhala dne 9. 11. 2017. V dotačním programu na
realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018
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bylo navrženo k podpoře 90 projektů v celkové výši 19 999 975 Kč
z toho:
•

na program prevence kriminality bylo navrženo k podpoře 38 projektů
v celkové výši 8 181 436 Kč,

•

na program protidrogové prevence bylo navrženo k podpoře 52
projektů v celkové výši 11 818 539 Kč.

V rámci projektu operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost „Implementace a evaluace minimálního
preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření
sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky
škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (VYNSPI 2), jehož
realizátorem byla Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Všeobecné fakultní
nemocnice Univerzity Karlovy v Praze, byl vytvořen sběrný systém v oblasti
prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na
celostátní úrovni. Pomocí tohoto systému bude možné zjistit rozsah
a způsob realizace primární prevence jednotlivých forem rizikového chování
na základních a středních školách. Projekt byl realizován v období od 1. 9.
2014 do 31. 7. 2015. Následně byl sběrný systém dat spuštěn v pilotním
režimu a od roku 2019 je sběrný systém zaváděn do dalších škol.

Naplňování cílů úkolu Cíle byly naplňovány.
Oblast prevence kriminality byla finančně podpořena.
Systém sběru dat v oblasti primární prevence byl nastaven a zaváděn do
škol.

Plnění stanovených
indikátorů

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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 2018 bylo navrženo k podpoře 90 projektů
v celkové výši 19 999 975 Kč.
z toho:
•

na program prevence kriminality bylo navrženo k podpoře 52 projektů
v celkové výši 11 818 539 Kč,

•

na program protidrogové prevence bylo navrženo k podpoře 38
projektů v celkové výši 8 181 436 Kč.

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

MS (PMS)
4/2016-2/2020
Plněno průběžně – navržena aktualizace
V průběhu roku 2018 byla k 55 již otevřeným poradenským místům přidána
lokalita Humpolec. Lokality Český Krumlov a Jindřichův Hradec byly
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aktivit)

přesunuty do lokalit s vyšší potřebností v Severočeském soudním kraji
(Teplice, Louny), kde je index kriminality výrazně vyšší než v Jihočeském
soudním kraji.
V roce 2018 se v těchto poradnách uskutečnilo 4 265 konzultací 1 708
obětem trestných činů, z toho se ve 444 případech jednalo o zvlášť
zranitelné oběti. Ve sledovaném období 40 zvlášť zranitelných obětí přijalo
nabízené služby v rámci širší péče – komplexního programu podpory
určeného této cílové skupině.
Pokračovala také realizace komplexního vzdělávání poradců pro oběti
trestných činů – pro poradce bylo realizováno navazující vzdělávání
z trestního práva. Dále bylo zařazeno školení k problematice domácího
násilí a kyberšikany, dluhového poradenství, práce s rodinným systémem
zasaženým trestným činem a krizové intervence.
Ve sledovaném období bylo zrealizováno 59 setkání Multidisciplinárních
týmů pro oběti na úrovni soudních okresů a 3 Multidisciplinární týmy na
úrovni krajů (v Ústí nad Labem, Hradci Králové a Brně). Setkání
Multidisciplinárních týmů pro oběti proběhlo ve Žďáře n. Sázavou (2 x),
Třebíči (3 x), Zlíně (2x), Svitavách (1x), Jihlavě (1x), Hradci Králové (2 x),
Šumperku (2x), v Kladně (1x ve spolupráci s Intervenčním centrem) a ve
Slaném (1x), v Teplicích (1x), Jeseníku (2x), České Lípě (1x), Mladé Boleslavi
(1x), Náchodě (2x), Jablonci (1x), Děčíně (2x), Ústí n. Labem (3x), Plzni (1x),
Rokycanech (2x), Praze (1x), Písku (1x), Opavě (1x), Kroměříži (1x), Ostravě
(2x), Klatovech (1x), Mostě (2x), Chebu (2x), Olomouci (1x), Uherském
Hradišti (2x), Přerově (2x), Břeclavi (2x), Rakovníku (1x), Benešově (2x),
Trutnově (1x), Liberci (1x), Karviné (1x), Havířově (1x), Frýdku-Místku (1x)
a v Karlových Varech (1x). V lokalitách Nymburk a Kutná Hora byly týmy
realizovány ve spolupráci s intervenčním centrem Respondeo, v Brně byl
tým pro oběti začleněn do interdisciplinárního týmu pořádaného
Magistrátem města Brno.

Naplňování cílů úkolu Realizace nového komplexního programu podpory zvlášť zranitelným

obětem probíhá v 56 lokalitách a zvlášť zranitelné oběti jej využívají.
Nicméně v průběhu realizace projektu se ukázalo, že ne všechny zvlášť
zranitelné oběti potřebují absolvovat celý komplexní program. V mnoha
případech jsou oběťmi využívány jen dílčí části z komplexního balíčku služeb
(poskytování právních informací, sociální poradenství, psychosociální
podpora, doprovázení, podpora rodinných systémů, vzdělávání, instruktáž
a psychoterapie). V roce 2018 navštívilo poradny celkem 1 708 obětí
trestných činů, z toho 444 zvlášť zranitelných obětí. Z tohoto počtu zvlášť
zranitelných obětí přijalo nabízené služby v rámci komplexního programu
podpory celkem 40 obětí.
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 poradci iniciovali spolupráci s dalšími odborníky
a poskytovateli služeb pro oběti. Na sklonku roku 2018 také proběhla tři
setkání na krajské úrovni, která přinesla nosná témata (Dítě jako oběť
trestného činu, Sekundární viktimizace a Restorativní justice) a měla nejen
krajský, ale i celorepublikový přesah.

Plnění stanovených
indikátorů

Počet proškolených poradců pro oběti trestných činů, kteří budou
poskytovat kvalifikovanější a komplexnější pomoc obětem trestných činů.
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(55) – Indikátor je splněn.
Počet obětí trestných činů a zvlášť zranitelných obětí trestných činů, které
absolvují celý komplexní program v rozsahu 40 hodin. (celkem 11 107 obětí,
z toho 110 zvlášť zranitelných obětí) – Úkol je průběžně plněn. Počet obětí,
které absolvují celý komplexní program, není v rámci projektu Proč zrovna
já? II. sledován; je sledován pouze počet zvlášť zranitelných obětí, které
projdou programem. Navrhujeme aktualizaci indikátoru.
Počet existujících multidisciplinárních týmů. (55 okresních a 13 krajských) –
Úkol je průběžně plněn. Počet existujících multidisciplinárních týmů na
úrovni krajů je ale zatím nižší (3 krajské multidisciplinární týmy).
Navrhujeme aktualizaci indikátoru.
Počet setkání multidisciplinárních týmů. (min. 2x ročně na úrovni okresů,
1x ročně na úrovni krajů – celkem za dobu realizace projektu 440 okresních
setkání, 39 krajských setkání týmů pro oběti) – Úkol je průběžně plněn.
V některých lokalitách se však setkání týmů konají s nižší frekvencí.
Navrhujeme aktualizaci indikátoru.
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 bude plněn
v roce 2019-2020.
Zpracovaná studie mapující kvalitativní a kvantitativní data obětí trestných
činů. (1) – Úkol bude plněn v roce 2019-2020.

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.

Návrh na aktualizaci úkolu
Navrhujeme aktualizovat znění následujících indikátorů:
•

Počet obětí trestných činů a zvlášť zranitelných obětí trestných činů, které absolvují celý
komplexní program v rozsahu 40 hodin. (celkem 11 107 obětí, z toho 110 zvlášť zranitelných
obětí)
 Navrhujeme změnu stanoveného indikátoru – zúžení sledované skupiny obětí, která projede
komplexním programem, pouze na skupinu zvlášť zranitelných obětí.
 Návrh nového znění indikátoru: „Počet zvlášť zranitelných obětí trestných činů, které
absolvují celý komplexní program. (110 zvlášť zranitelných obětí, které projdou komplexním
programem)“
Důvod: Cílem projektu Proč zrovna já? II je mj. zavedení a realizace komplexního programu pomoci
pro zvlášť zranitelné oběti (40 hod). Na tento cíl je navázaný indikátor projektu 110 zvlášť zranitelných
obětí, které projdou komplexním programem pomoci. Z toho důvodu jsou na úrovni projektu
sledovány pouze zvlášť zranitelné oběti, které projdou tímto programem. Komplexní program může
být a je poskytován všem obětem trestných činů, ale tato data nejsou na úrovni projektu sledována.
Indikátor 11 107 obětí byl odvozen ze zkušeností z realizace projektu Proč zrovna já? I. a neodpovídá
zaměření a cílům projektu Proč zrovna já? II.
Počet existujících multidisciplinárních týmů (55 okresních a 13 krajských).
 Navrhujeme změnu indikátoru – snížení počtu existujících krajských multidisciplinárních
týmů na 5.
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 Návrh nového znění indikátoru: „Počet existujících multidisciplinárních týmů. (55 okresních
a 5 krajských)“
Důvod: Tento indikátor není v rámci projektu Proč zrovna já? II. stanoven jako závazný. V praxi se
navíc ukázalo, že v některých lokalitách, zejména v menších krajích, není potřeba vytvářet
multidisciplinární tým, protože zde například již působí jiné regionální platformy.
•

Počet setkání multidisciplinárních týmů. (min. 2x ročně na úrovni okresů, 1x ročně na úrovni
krajů - celkem za dobu realizace projektu 440 okresních setkání, 39 krajských setkání týmů pro
oběti)
 Navrhujeme změnu indikátoru – snížení frekvence setkání multidisciplinárních týmů na
úrovni okresů na min. 1x ročně. Tímto snížením frekvence dojde ke snížení počtu okresních
setkání za dobu realizace projektu na 220 (z původních 440). Do celkového počtu setkání za
dobu realizace projektu se promítne i změna předchozího indikátoru (snížení počtu
existujících multidisciplninárních týmů pro oběti na úrovni kraje) – počet krajských setkání
týmů pro oběti se sníží na 15 (z původních 39).
 Návrh nového znění indikátoru: „Počet setkání multidisciplinárních týmů. (min. 1 x ročně na
úrovni okresů, 1 x ročně na úrovni krajů)“ – celkem za dobu realizace projektu 220 okresních
setkání, 15 krajských setkání týmů pro oběti)
Důvod: Tento indikátor není v rámci projektu Proč zrovna já? II. stanoven jako závazný. V praxi se také
ukázalo, že v menších regionech není potřeba realizovat setkání s frekvencí 2 x do roka, v některých
lokalitách již také existují jiné regionální platformy.

Další informace
V roce 2018 proběhla v rámci projektu Proč zrovna já? II. také velká osvětová kampaň propagující
práva obětí trestných činů, která vyplývají ze zákona o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb. Ty byly
tlumočeny více informačními kanály: tiskovou kampaní – prostřednictvím PR článků v tištěných
regionálních mutacích Deníku, rozhlasovou kampaní realizovanou prostřednictvím dvouminutových
spotů v Českém rozhlase a internetovou kampaní realizovanou prostřednictvím 2 videospotů
s ukázkou trestného činu nebezpečného pronásledování a týrání osoby ve společném obydlí
a demonstrací možností uplatňování některých práv, která byla umístěna na několika webech
zaměřujících se na cílovou skupinu případně souvisejících s uvedenou problematikou.

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
MŠMT v roce 2013 vydalo Národní strategii primární prevence rizikového
chování u dětí a mládeže v působnosti Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na období na období 2013-2018 (dále jen „Strategie“).
Strategie je zveřejněna na webových stránkách MŠMT. MŠMT plní
průběžně úkoly obsažené ve Strategii.
V roce 2017 započala práce pracovních skupin pro evaluaci Strategie
a přípravu nové Národní strategie primární prevence rizikového chování
u dětí a mládeže. 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 byla schválena dne 18. 3. 2019 usnesením vlády č. 190.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy aktualizovalo přílohy č. 1, 4
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a 13 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování
u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/201028, které jsou zaměřeny na oblast návykových látek, tabáku a alkoholu.
Každý kraj má vytvořen krajský dokument – Krajskou strategii primární
prevence rizikového chování platnou pro dané období, která obsahuje
i oblast prevence kriminality.

Naplňování cílů úkolu Cíle byly naplňovány.
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
V roce 2018 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.
V roce 2018 se intenzívně scházely meziresortní a mezioborové týmy, které
se spolupodílely na vytvoření nové Národní strategie primární prevence
rizikového chování na období 2019-2027 a Akční plán primární prevence
rizikového chování u dětí a mládeže na období 2019-2021, který je aktuálně
ve schvalovacím procesu na vládě (1. čtvrtletí 2019).

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

MZd; MPO, MŠMT, MV, MPSV, MD/BESIP, ÚZIS, SZÚ, odborná veřejnost
1/2016-12/2020
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Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

Průběžně plněno
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.
Závěrečné zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu
prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 bylo přijato usnesením vlády ze
dne 17. prosince 2018 č. 866. Uveřejněno je na webových stránkách
Ministerstva zdravotnictví
(http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/zaverecne-zhodnoceni-plneni-ukoluvyplyvajicich-z-narodniho-akcniho-planu-prevence-detskych-urazu-na-leta2007–2017_3988_3.html).

Naplňování cílů úkolu 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.
Ze Závěrečného zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního
plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 vyplývá, že se snížila
standardizovaná úmrtnost dětí z důvodu úrazů z hodnoty 7 na 3,97 (lehce
nad průměrem Evropské unie 3,23). Nejčastější příčinou úmrtí na vnější
příčiny zůstávají dopravní nehody a úmyslné sebepoškození, následují
náhodná utonutí a potopení se. Nejrizikovější věkovou skupinou jsou děti
ve věku 15-19. Nejrizikovější hodinou zůstávají odpolední hodiny, tj. mezi
14-17 hod. Sražení automobilem či pád z výšky představují nejčastější
příčinu hospitalizace.
V rámci dotačního programu Péče o děti a dorost byly celkovou částkou
804 700 Kč podpořeny tři projekty v rámci priority Systémová prevence
dětských úrazů v domácnosti včetně úrazů způsobených domácími zvířaty.
Z dotačního programu Národní program zdraví byl částkou 238 000 Kč
podpořen projekt Prevence úrazů a otrav u dětí školního věku.

Plnění stanovených
indikátorů

Závěrečné zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu
prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 bylo přijato usnesením vlády ze
dne 17. prosince 2018 č. 866.
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.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Statisticky doložený pokles dětské úmrtnosti, jejíž příčinou jsou úrazy,
i snižování počtu vážných úrazů se závažnými a trvalými následky.
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.
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Další informace
Dosud nebylo rozhodnuto, zda bude vytvořen nový NAP prevence dětských úrazů.

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
Plněno průběžně
Plnění úkolů probíhá od 1. 1. 2016 prostřednictvím KA 1 IP MPSV Podpora
a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Jejím cílem je
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
je, 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 rodičů.
Důležitou roli v síťování služeb by měli zastávat pracovníci OSPOD, kteří
mají přehled o potřebách cílové skupiny, a také by v souladu se standardem
kvality SPO č. 7 Prevence měli podporovat rozvoj 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 probíhá na území 11 krajů (tj. na celém území ČR s výjimkou kraje
Jihočeského, Plzeňského a Libereckého) a vybraných obcí s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) v jejich správním obvodu. V roce 2018 bylo do
projektové aktivity zapojeno 124 ORP (v roce 2016 bylo zapojeno 120
pracovišť OSPOD, v roce 2017 jejich počat narostl na 127 obcí). Pro každé
pilotní pracoviště OSPOD na úrovni obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (dále jen „OÚ ORP“) a krajského úřadu (dále jen
„KÚ“) je k dispozici pracovník, tzv. síťař. Na úrovni ORP působí lokální síťař.
Koordinací aktivit lokálních síťařů má na starosti krajský síťař, který působí
na KÚ, a zajišťuje 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 zajišťuje metodik
síťování z MPSV.
V roce 2018 se lišily fáze síťování v jednotlivých ORP a krajích podle toho,
jak dlouho v dané lokalitě síťař působí a také podle velikosti lokality a její
sítě služeb. Ve většině lokalit již probíhala tvorba a realizace lokální
strategie síťování. Část lokálních síťařů postoupila do fáze tvorby Analýzy
lokální sítě služeb a reálného modelu minimální sítě služeb na úrovni ORP.
V roce 2018 byl rovněž zpracováván Interaktivní katalog jevů a služeb, který
by měl umožnit sociálním pracovníkům, neziskovým organizacím,
psychologům a dalším profesionálům z oblasti péče o ohrožené rodiny
a děti zorientovat se v situacích, které ohrožují funkce rodiny a další vývoj
dítěte. Interaktivní katalog obsahuje definice nejčastějších situací, síť
pomoci, úlohu aktérů a jejich vzájemné vazby, postupy řešení z pohledu
pracovníků OSPOD, možné zdroje pomoci dle principu multidisciplinární
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spolupráce, odkazy na sociální, zdravotní, školské a jiné odborné služby
a nechybí ani příklady z praxe.
Dále se síťování služeb soustředí na rozvoj preventivních a inovativních
služeb. Co se týče preventivních služeb, byly v roce 2018 zahájeny přípravné
fáze na Modelu optimálního vymezení preventivních služeb na podporu
rodiny, který bude obsahovat definici preventivních služeb, popis, metody
práce a návrh jejich ukotvení ve stávajícím systému péče o ohrožené děti,
a to včetně zajištění jejich financování. Při tvorbě modelu se vychází ze
studií „Analýza služeb pro ohrožené rodiny a děti spadající do systému
preventivních služeb na podporu rodiny v zahraničí, vč. příkladů dobré
praxe“ a „Analýza inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti v ČR“.
V rámci tvorby modelu byla sestavena mezioborová skupina, která se podílí
na koncepci modelu preventivních služeb.
V roce 2018 byly také na základě Analýzy inovativních přístupů a služeb pro
ohrožené rodiny a děti vytipovány okruhy inovativních služeb, které nejsou
poskytovány v rámci zákona o sociálních službách, dále nejsou v českém
prostředí legislativně ukotveny, mají nadresortní charakter a zároveň
nemají jednoznačné možnosti financování. Záměrem je vytvořit odbornou
publikaci Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, která bude
zahrnovat Metodický manuál jednotlivých inovativních služeb a Komplexní
přehled inovativních služeb. Na tvorbě těchto materiálů pracuje 10
odborných týmů se zástupci z řad zástupců odborné veřejnosti, expertů
z akademické sféry, nevládního sektoru, atd. a také participační skupina
mladých dospělých, kteří přinesli cennou reflexi probíraných odborných
témat založenou na jejich zažitých zkušenostech s využíváním služeb, které
jsou součástí systému péče o ohrožené děti. Rovněž byla ve dnech 13. a 14.
12. 2018 uspořádána mezinárodní konference na téma inovativní služby,
kde byl prostor k odborné diskusi nad možnostmi implementace
inovativních služeb do praxe v ČR.

Naplňování cílů úkolu Činnosti realizované v rámci KA1 směřují k naplnění cílů úkolu.

V jednotlivých lokalitách je nastavována za podpory síťařů optimální síť
služeb pro ohrožené děti a rodiny a rovněž je podporována mezioborová
spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli služeb (sociálních, vzdělávacích,
volnočasových, zdravotních, psychologických, atd.) a profesionály, jejichž
pomoc je důležitá pro řešení nepříznivé situace v rodině.

Plnění stanovených
indikátorů

V zapojených krajích a obcích naplno běží práce lokálních a krajských síťařů,
kteří zahájili tvorbu lokálních strategií síťování. Tito síťaři uskutečnili od
začátku realizace projektové aktivity (tj. od 1. 1. 2016) do 31. 12. 2018
celkem:
•

4 882 setkání síťařů s pracovníky OSPOD – společná i individuální
setkání vedoucími či řadovými pracovníky;

•

3 156 setkání síťařů s pracovníky KÚ a OÚ, zejm. pracovníky z odd.
prevence kriminality, komunitního plánování, komisí, úředníky,
s politickou reprezentací aj.

•

2 388 setkání síťařů s pracovníky sociálních služeb;

•

827 setkání síťařů s dalšími aktéry, např. se zástupci Agentury pro soc.
začleňování, volnočasové služby aj.

•

2 171 setkání síťařů s pracovníky škol a školských zařízení;

•

449 setkání síťařů s lékaři a zástupci zdravotnických zařízení;
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•

363 setkání síťařů s pracovníky psychoterapeutických služeb;

•

1 473 setkání síťařů se zástupci ZDVOP, úřadů práce, justice
a bezpečnosti a ostatních aktérů.
Síťaři se za účelem mapování zúčastnili 929 akcí. Bylo vyplněno 1 618 karet
služeb a vytvořeno 8 504 zápisů ze setkání či jednání.
V roce 2018 byly průběžně zveřejňovány Analýzy lokální sítě služeb za
jednotlivé regiony, v nichž projektová aktivita probíhá. Součástí této analýzy
je také dokument Analýza místní sítě služeb a návrh její optimální podoby.
Ostatní indikátory budou plněny v roce 2019.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Primární cílovou skupinou jsou pracovníci OSPOD na úrovni ORP a KÚ, dále
pak i další aktéři sítě služeb. Mělo by dojít k rozvoji jejich kompetencí
a samostatnosti v oblasti síťování služeb. Dále by mělo dojít k vymezení
kompetencí mezi jednotlivými aktéry sítě a k navázání užší spolupráce mezi
nimi. Pokud se podaří dosáhnout výše uvedeného, lze očekávat přímý
pozitivní dopad i 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 2018 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 2017 nebo na začátku roku 2018 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 byly realizovány
4 běhy vstupní části vzdělávání, v nichž přímou podporu obdrželo 46
probačních úředníků.
Inovovaný resocializační program Proti násilí byl spuštěn celkem ve třech
lokalitách – severní Čechy, Ostravsko a Brněnsko, ve kterých působí celkem
čtyři lektorské dvojice. Byla zrealizována dvě intervizní setkání pro celý
realizační tým a také na základně zkušeností z prvních běhů programu byly
aktualizovány obě metodiky, jak verze pro mladistvé, tak pro mladé
dospělé.

Naplňování cílů úkolu Díky školení v restorativní technice rodinných skupinových konferencí byla

v roce 2018 zvýšena kvalifikace odborných pracovníků PMS v oblasti
restorativních programů a multidisciplinární spolupráce.
V rámci projektu jsou pravidelně realizována setkání Týmů pro mládež, čímž
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dochází k rozvoji multidisciplinární spolupráce zainteresovaných subjektů
zaměřujících se na prevenci kriminality a práci s ohroženou mládeží.
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. 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, počínaje rokem 2019 působí týmy pro mládež v 10
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.

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
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu

MPSV; ÚOOÚ, ČSÚ, MV, MŠMT, MZd, MS
12/2017-12/2019
Plněno průběžně
Úkol je plněn prostřednictvím KA 2 IP MPSV „Monitorování a řízení kvality
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(realizovaných
aktivit)

systému SPO“, jejímž cílem je zvýšit efektivitu a kvalitu systému ochrany
dětí prostřednictvím navržení systému sběru dat a jejich hodnocení.
V rámci KA 2 by měly vzniknout dva základní monitorovací systémy:
1. statistický monitorovací systém
2. kvalitativní monitorovací systém.
Statistický monitorovací systém
Tento systém bude mapovat potřeby cílové skupiny a výkony příslušných
orgánů a služeb. Bude tak poskytovat relevantní údaje pro oblast řízení
systému, plánování a financování služeb. Prostřednictvím něj budou
sledovány trendy v oblasti péče o ohrožené děti. Měl by nabízet velmi
podrobná data jak pro příslušné řídící články systému péče o ohrožené děti,
tak i obecné výstupy pro odbornou i laickou veřejnost.
V roce 2018 byl vytvořen Návrh statistického monitorovacího systému,
který byl předložen ve dvou částech, a to ve věcné a technické. Návrh
obsahuje sadu statistických ukazatelů, které by bylo možné v budoucnu
sledovat jednotlivými subjekty (data vypovídající o potřebách cílové
skupiny, výkonové, ekonomické a další ukazatele orgánů veřejné správy
a poskytovatelů služeb), způsob hodnocení těchto indikátorů a výstupů pro
řídící články systému péče o ohrožené děti.
V roce 2018 probíhalo také pilotní ověřování navrženého statistického
monitorovacího systému na vybraných pracovištích OSPOD OÚ ORP a KÚ.
Na konci roku 2018 bylo předloženo vyhodnocení pilotního šetření, jehož
výsledky se zapracovávají do výsledné verze Návrhu statistického
monitorovacího systému, jehož součástí bude Doporučení k revizím
statistického monitorovacího systému, v němž budou vyhodnoceny limity
současného sběru dat o výkonu SPO a navržena doporučení k jeho
zefektivnění.
Kvalitativní monitorovací systém
Cílem je vytvořit podmínky pro vznik kvalitativního monitorovacího systému
úzce navázaného na statistický monitorovací systém. Systém bude
nastaven tak, aby jeho prostřednictvím bylo možno hodnotit kvalitu
poskytované SPO ve vztahu k zajištění kvality života a prosperity
konkrétního dítěte. Tento systém na základě jasně stanovených indikátorů
umožní zjistit, zda jsou přijímaná opatření a práce pro jednotlivé dítě či
rodinu, nebo pro celou cílovou skupinu ve spádové oblasti příslušného
OSPOD, poskytovatele služeb či v daném procesu (metodě práce) efektivní
a přinášejí pozitivní dopad na ochranu dítěte a jeho vývoj.
V roce 2018 vznikla rozšiřující studie Definice funkcionalit systému řízení
kvality systému nutných pro sledování vybraných indikátorů řízení kvality
v systému péče o ohrožené děti. Studie navazuje na Analýzu a návrh
monitoringu kvality a strategie implementace systému řízení kvality
v systému sociálně-právní ochrany dětí. Tato studie doplňuje uvedené
výstupy a vytváří s jejich využitím souhrn základních věcných zásad
využitelných pro následné technické řešení informačního systému. Součástí
studie je popis věcného řešení informačního systému v oblasti ochrany
ohrožených dětí umožňujícího sledovat, řídit a hodnotit kvalitu péče
o ohrožené děti na úrovních případové práce, dále na úrovni činnosti
jednotlivých subjektů (úřad nebo jednotliví poskytovatelé služeb), na určité
územní úrovni (obec, kraj), nebo v systému jako celku.
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Naplňování cílů úkolu Dosavadní průběh realizace KA 2 směřuje k naplnění cílů úkolu, a to

k vytvoření uceleného informačního systému ochrany práv dětí, 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 2018 byl vytvořen Návrh statistického monitorovacího systému,
který byl také pilotně ověřován na vybraných pracovištích OSPOD. Kromě
toho byla publikována studie Definice funkcionalit systému řízení kvality
systému nutných pro sledování vybraných indikátorů řízení kvality
v systému péče o ohrožené děti, která navrhuje parametry informačního
systému sociálně-právní ochrany dětí z hlediska řízení kvality v tomto
systému. Ostatní indikátory budou plněny v roce 2019.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Aktivita bude mít dopad na resorty, obce a kraje podílející se na péči o děti
a mladistvé ohrožené sociálně patologickými jevy. 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)

Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

Na základě plánu činnosti RVPPK na 2. pololetí 2018 požádalo MV dotčené
rezorty a instituce o spolupráci při přípravě podkladů k vyhodnocení plnění
doporučení stanovených v materiálu „Rozbor situace dětí a mladistvých
ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy“. Zmapování stávající
situace se týká zejména následujících bodů:

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

•

aktuální popis situace a trendů – informace, statistiky, výzkumy, atd.,

•

plnění doporučovaných opatření, realizace aktivit v dané oblasti,

• závěry, návrhy nových doporučení či aktualizace stávajících.
Na základě podkladů obdržených od zástupců RVPPK byla vypracována
Informace pro Republikový výbor pro prevenci kriminality o naplňování
doporučení vyplývajících z materiálu. Členové RVPPK byli s dokumentem
seznámeni na zasedání RVPPK dne 25. 10. 2018, při kterém proběhla
diskuze nad aktuálními rizikovými faktory a problémy a nad plněním
stávajících doporučení. Projednávání materiálu pokračovalo i na dalším
zasedání dne 28. 11. 2018. Po návrhu nových doporučení proběhla diskuse,
v rámci které byly vzneseny některé připomínky ke znění těchto
doporučení. RVPPK následně doporučení schválil ve znění připomínek,
které zazněly.

Naplňování cílů úkolu Ve spolupráci s dotčenými subjekty prostřednictví RVPPK proběhlo v roce
2018 zmapování situace v oblasti kriminality a kriminálně rizikových jevů
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týkajících se dětí a mladistvých a vyhodnocení plnění doporučení
obsažených v RDM za období 2016-2018.
V návaznosti na provedené vyhodnocení byla navržena nová doporučení
v reakci na aktuální trendy a problémy.

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zpráva o plnění doporučení byla předložena RVPPK na zasedání dne 25. 10.
a 28. 11. 2018. Schválena byla dne 28. 11. 2018.
Materiál byl aktualizován a nová doporučení byla navržena tak, aby plnění
mělo relevanci pro stanovené období a bylo v souladu s prioritami
dotčených subjektů.

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
V souladu s úkolem podporovat specializaci Policie ČR na případy domácího
a genderově podmíněného násilí a průběžně vzdělávat policisty v této
oblasti, který je stanoven Akčním plánem prevence domácího a genderově
podmíněného násilí na léta 2015-2018, působí od roku 2017 (pokyn
policejního prezidenta č. 291/2017 k metodické činnosti v oblasti obětí
trestných činů a domácího násilí) v rámci každého KŘP metodik KŘP
a metodici územních odborů. V roce 2018 ŘSPP vytvořilo ve spolupráci
s Úřadem služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR a Útvarem
policejního vzdělávání a služební přípravy vzdělávací program, jehož
absolvování bude podmínkou výkonu funkce metodika dle shora
uvedeného pokynu policejního prezidenta. Tím bude zajištěna jednotnost
a kontinuita vzdělávání metodiků a prokazatelnost získané kvalifikace
(v systému EKIS). Vzdělávací program byl předložen ke schválení a registraci
Ministerstvu vnitra.
V rámci výkonu preventivní činnosti realizuje ŘSPP od roku 2018 projekt
„Nebuďte slepí k domácímu násilí III., který navazuje na projekt realizovaný
v roce 2017. Cílem projektu je podpora specializace policistů v rámci
profesionální komunikace s oběťmi domácího násilí včetně předcházení
sekundární viktimizaci těchto osob. Podstatnou část projektu tvoří pilotní
projekt, který má ověřit potřebu rozšíření katalogu opatření pro ochranu
ohrožené osoby po vykázání násilné osoby ze společného obydlí.
Ohroženým osobám bude 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. Relevantní údaje o ohrožené osobě, zapojené do pilotního
projektu, budou uloženy v policejní databázi tak, aby policie při přijetí
signálu SOS ihned věděla osobní údaje oběti i útočníka, historii domácího
násilí v rodině apod. Tím odpadne potřeba znovu sdělovat všechny tyto
údaje policii při prvním telefonickém kontaktu, kdy je oběť rozrušená
a mnohdy není vůbec schopna komunikovat. Dále budou v rámci projektu
pořízeny materiály (doplnění výjezdových desek), které budou sloužit ke
zkvalitnění práce policistů v terénu při komunikaci s ohroženými osobami,
což rovněž přispěje k minimalizaci sekundární viktimizace obětí.

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

Plnění stanovených
indikátorů

V roce 2017 bylo proškoleno cca 200 policistů na úrovni KŘP a územních
odborů jak po linii pořádkové, tak po linii kriminální policie (metodici).
V roce 2018 tito metodici proškolili v rámci celé ČR 7 092 policistů, kteří
přicházejí do styku s problematikou 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. Ve vztahu k obětem domácího násilí dojde ke
zlepšení komunikace policista-ohrožená osoba a zároveň k eliminaci
sekundární viktimizace oběti.
Všechny materiály pořízené v rámci projektu budou sloužit ke zkvalitnění
práce policistů v terénu, zejména při komunikaci s ohroženými osobami,
což rovněž přispěje k minimalizaci sekundární viktimizace obětí.

Úkol č. 45: Nastavit komplexní koordinovaný systém eliminace násilí po ukončení
manželství nebo partnerství s negativním dopadem na nezletilé děti (zvlášť zranitelné
oběti)
Gesce, spolugesce

MV (PČR); resorty zastoupené v RVPPK, intervenční centra, příp. další státní
i nestátní subjekty

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

9/2016-12/2020
Plněno průběžně – navržena aktualizace
12/2017-1/2018
PP ČR – nastavení indikátorů pro statistické výstupy za rok 2018
(součinnosti - ÚSKPV, MV ČR, APIC, NOMIA)
25. 1. 2018
PP ČR – pracovní jednání mezioborové pracovní skupiny (dále jen IPS) –
stěžejní návrhy: a) úkol zaměřit zejména na práva a jistoty dítěte; b)
nastavení činnosti podsekcí - I. Jistoty dítěte – II. Práce s dospělou osobou II. Výchova k rodičovství – IV. Oblast soudnictví
1-2/2018
PP ČR – příprava žádosti o dotace z Norských fondů (empirický výzkum,
součinnost MF, MV ČR, PP ČR); celková alokace pro tři projekty PP ČR, PA
ČR – € 600.000). Pozn.: grant nebyl ze strany vedení PČR z důvodu
zajišťování závažnějších služebních úkolů akceptován.
2/2018
členové IPS – zpracování prvotních podkladů stávající praxe postseparačního násilí (dále jen PSN) – resorty, NNO: zkušenosti, stávající
způsob řešení, zákonné a legislativní normy, dostupné nástroje a jejich
účinnost, kontrolní mechanismy, náměty k řešení apod.
6/2018
MV ČR, PP ČR - pracovní setkání zástupců OPK MV ČR a OTP PP ČR (otázky
transformace úkolu, výzkum)
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6/2018
PP ČR - transformace názvu vládního úkolu – součinnost se členy IPS
8-9/2018
MV ČR, PP ČR – vymezení činnosti a nominace členů IPS
do pracovních podsekcí - I. Jistoty dítěte – II. Práce s dospělou osobou - II.
Výchova k rodičovství – IV. Oblast soudnictví
10-11/2018
PP ČR - koordinace vytvoření pracovních podsekcí (I. Jistoty dítěte – II.
Práce s dospělou osobou - II. Výchova k rodičovství – IV. Oblast soudnictví)
5. 12. 2018
PP ČR - pracovní jednání podsekcí IPS
I. Jistoty dítěte – II. Práce s dospělou osobou – IV. Oblast soudnictví
- uloženy individuální úkoly k plnění v 1. čtvrt. 2019
12/2018
MPSV – zpracování podkladové zprávy v oblasti PSN (výchozí materiál do
analýzy současného stavu dané problematiky)
12/2018
PP ČR – zajištění podkladů do analýzy – screening kazuistik v tištěných
médiích
1-12/2018 (průběžně)
PP ČR – realizace individuálních pohovorů se členy IPS (MV ČR, PČR, MPSV,
MZ, NOMIA, APIC, Mmě HK, Mmě Brno, MHMP, LOCIKA, NÚV, PMS, LOM,
IC Kladno)
- uloženy individuální úkoly k plnění na 1. čtvrtl. 2019

Naplňování cílů úkolu Zřídit mezioborovou pracovní skupinu

- SPLNĚNO
Zajištění pravidelné činnosti mezioborové pracovní skupiny
- PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ
Zajistit studie, analýzy, sběr dat (ČR, vybrané evropské země)
- ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
Další cíle úkolu bude možné hodnotit až v dalších fázích realizace úkolu,
zejména po jeho dokončení.

Plnění stanovených
indikátorů

Existence mezioborové pracovní skupiny a její pravidelná činnost
- plněno průběžně.
Vytvořené studie, analýzy a inovativní nástroje k řešení této problematiky
- vykonány dílčí aktivity

Dopady na adresáty Zatím nelze hodnotit.
(cílovou skupinu)
Návrh na aktualizaci úkolu
V roce 2018 se uskutečnilo jednání mezioborové pracovní skupiny, na kterém byly určeny priority
v rámci původního řešení úkolu. Vznikly 4 pracovní podskupiny, každá zaměřena na jednu ze
stanovených priorit: I. Jistoty dítěte – II. Práce s dospělou osobou – III. Výchova k rodičovství –
IV. Oblast soudnictví.
Zároveň došlo k zúžení úkolu na oblast ryze postpartnerského násilí s negativním dopadem na
nezletilé děti, kde je nutné zaměřit se nejen na nástroje ochrany a pomoci takovýmto ohroženým
dětem, ale i na prevenci chování mezi rodiči, aby bylo možné eliminovat negativní dopad na děti.
Výstupem úkolu bude návrh postupu k zavedení systémového mezioborového přístupu řešení dané
problematiky včetně případných legislativních změn. Za klíčovou je považována právě mezioborová
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spolupráce, která zajistí komplexní pohled na věc a to, že navržené závěry budou zohledňovat potřeby
praxe všech zúčastněných subjektů. Jedná se zejména o spolupráci MPSV (OSPOD), MS (justice),
MŠMT, MV, PČR, MZd a dalších odborníků a organizací včetně nestátních neziskových.
Název úkolu:
Nastavit systémový mezioborový přístup v oblasti prevence a řešení postpartnerského násilí
s důrazem na ochranu práv a jistot dětí (zvlášť zranitelných obětí).
Popis úkolu:
V návaznosti na úkoly vyplývající z Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí
na léta 2015 – 2018 byla v roce 2018 ustanovena mezioborová pracovní skupina, která působila pod
záštitou Policejního prezidia ČR, a zabývala se zajištěním efektivního mezioborového přístupu v rámci
prevence a řešení postpartnerského násilí.
Činnost pracovní skupiny by měla dále pokračovat, a to v návaznosti na Akční plán prevence domácího
a genderově podmíněného násilí na léta 2019 až 2022 2 a Úmluvu o právech dítěte nově pod záštitou
MV se zaměřením na tyto aktivity:
•

Zmapování aktuálního stavu dané problematiky v ČR
a v okolních státech EU (současný stav, dostupné nástroje, zákonné a legislativní normy, kontrolní
mechanismy, vyhodnocení – možnosti implementace dobré praxe v tuzemských podmínkách).

•

Zajištění činnosti tematicky zaměřených podskupin s účastí zástupců těch rezortů, které jsou
spolugestory tohoto úkolu. Role spolugestorů bude spočívat v aktivní účasti jejich zástupců na
jednání podskupin, ve spoluúčasti při tvorbě dílčích podkladů a návrhů potřebných změn v dané
oblasti a v zapojení do přípravy konečného materiálu.
Postpartnerskému násilí se budou z různých hledisek věnovat tyto podskupiny:
I.
Jistoty dítěte (MPSV, MZ, MŠMT, MSp, MV, PMS, NÚV, IC, PČR, NNO),
II.
Práce s dospělou osobou (MPSV, MV, IC, NNO),
III.
Výchova k rodičovství (MŠMT, MPSV, MZ, MSp, MV, PMS, PČR, IC, NNO),
IV.
Oblast soudnictví (PČR, MSp, MPSV, MZ, MŠMT, MV, IC, NNO).
•

Vytvořit návrh opatření k zajištění systémového mezioborového přístupu k prevenci
a k efektivnímu řešení dané problematiky, který by se měl zaměřovat na tyto dílčí oblasti:
1) účinná pomoc obětem postpartnerského násilí, včetně dětí;
2) vyjasnění si kompetencí a nastavení mechanizmů funkční mezioborové spolupráce mezi
zainteresovanými subjekty (OSPOD, PČR, justice, poskytovatelé služeb, popř. další);
3) návrh diagnostického nástroje k rozpoznání rizik post-separačního násilí (PNS);
4) doporučený postup při práci s dětskými svědky násilí za účelem zajištění jejich ochrany
a podpory;
5) vzdělávání v oblasti zdravých partnerských vztahů
a rodičovství u dětí a mládeže v rámci primární prevence násilí, včasná podpora, posilování
a rozvoj kompetencí důležitých pro zdravé vztahy v partnerství
a v rodině;
6) podpora činnosti opatrovnických soudů.

•

Medializace vzniklých výstupů.

•

Iniciování případných legislativních změn v návaznosti na výsledky práce mezioborové pracovní
skupiny.
Cíl úkolu:
•
2

Vytvořit návrh komplexního systému účinné ochrany
Materiál byl schválen vládou usnesením vlády zde dne 6. května 2019 č. 318.
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a podpory obětí postpartnerského násilí, včetně dětí zasažených postpartnerským násilím mezi
„rodiči“.
•

Prevence násilí v rodině.

•

Posílení rodičovských kompetencí a odpovědnosti.

•

Zintenzivnit mezioborovou spolupráci, zejména OSPOD, PČR, justice a poskytovatelů služeb.

•

Nastavit programy preventivních zásahů a nápravných prostředků.

•

Iniciovat případné legislativní změny.

• Medializovat navržené přístupy.
Indikátory plnění:
•

Existence mezioborové pracovní skupiny a její pravidelná činnost prostřednictvím jednotlivých
pracovních podskupin.

•

Činnost spolugestorů v jednotlivých pracovních podskupinách.

•

Vytvořený návrh komplexního koordinovaného systému ochrany obětí daného jevu.

•

Vytvoření mapujícího materiálu a inovativního nástroje k řešení této problematiky.

• Provedená medializace navržených výstupů.
Odpovědný subjekt: MV
Koordinační a kontrolní mechanismus:
•

Úkol bude realizován odborem prevence kriminality MV ČR v součinnosti s nově vytvořenou
mezioborovou pracovní skupinou.

•

Plnění úkolu bude kontrolováno Republikovým výborem pro prevenci kriminality.

•

Průběžné plnění úkolů bude dále revidováno na pravidelných jednáních mezioborové pracovní
skupiny.
Adresát (cílová skupina):
•

Děti – zvlášť zranitelné oběti zasažené postpartnerským násilím mezi rodiči.

•

Rodiče v postpartnerském násilí.

•

Široká veřejnost.

• Odborníci na danou problematiku.
Termín dokončení:
6/2017 – vznik mezioborové pracovní skupiny
12/2017 – zmapování aktuálního stavu dané problematiky v České republice a v okolních státech EU
12/2019 – analýza, sběr dat, souhrn informací
6/2020 – návrh nastavení systémového mezioborového přístup řešení dané problematiky včetně
případných legislativních změn

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

Doplňující informace
Manuál pro lékaře Domácí násilí a genderově podmíněné násilí byl pozitivně přijat. Jeho e-verze je
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uveřejněna na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví
(http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/domaci-a-genderove-podminene-nasili_3844_3.html).
Na základě výše zmíněného manuálu proběhl v dubnu a květnu 2017 na 3. LF UK pilotní projekt a v
následujícím roce (2018) byla rozšířena výuka mediků v rámci povinně volitelných kurzů od 3. do 5.
ročníku o témata:
•

30 h Násilí na dětech, domácí násilí

•

15 h Sexuální zneužívání

• 6x ročně á 2 hod. přednáška a seminář na obecné téma Násilí
Univerzita 3. věku v rámci 3 LF UK – 2x ročně á 2 hod.:
•

Domácí násilí

•

Násilí na seniorech

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 roce 2018 probíhala intenzivní spolupráce mezi odborem pátrání ÚSKPV
PP a neziskovou organizací Aplikace Echo, z. s., která je posledním přijatým
partnerem systému NKMPPD, na vývoji mobilní aplikace Echo.
Za spolupráce odboru prevence kriminality MV a tvůrců aplikace byly
připraveny propagační materiály, jejichž distribuce je plánovaná na období
spuštění aplikace v prvním pololetí roku 2019.

Naplňování cílů úkolu Policie ČR je v rámci pátrání po pohřešovaných dětech s příznakem „dítě

v ohrožení“ na velmi vysoké úrovni. Poznatky z praktického využívání
systému ukazují, že nastavení NKMPPD v České republice funguje.
Úspěšnost pátrání je nadstandardní.
V roce 2018 probíhala intenzivní spolupráce s neziskovou organizací
Aplikace Echo, z. s., která je posledním přijatým partnerem systému
NKMPPD, na vývoji mobilní aplikace Echo. Za spolupráce odboru prevence
kriminality a tvůrců aplikace byly připraveny propagační materiály, jejichž
distribuce je plánovaná na období spuštění aplikace v prvním čtvrtletí roku
2019.
Potřebná psychologická podpora je poskytována formou krizové
intervence, kterou zajišťují základní útvary Policie ČR.
25. 5. 2018 proběhla celorepubliková preventivní kampaň u příležitosti
Pomněnkového dne – dne pohřešovaných dětí.

Plnění stanovených
indikátorů

V roce 2018 bylo evidováno 17 případů pátrání s příznakem „dítě
v ohrožení“, což představuje pokles oproti předchozímu roku. Všechny děti
byly úspěšně nalezeny.
Pří pátrání jsou používány všechny dostupné pátrací systémy: PATROS,
potažmo mezinárodní systém SIS II, ICIS, IS POLICIE, Interpol. Pro rychlé
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přeshraniční pátrání lze rovněž využít kontaktní osoby zapojené do
Evropské sítě policejních expertů pro pátrání po pohřešovaných dětech.
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.

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 výstražného systému AMBER Alert Europe byla vytvořena Evropská
síť policejních expertů pro pátrání po pohřešovaných dětech. Policejní
prezidium Policie ČR zahájilo 25. 5. 2018 předsednictví této Sítě. ČR bude
zastávat zmíněné předsednictví do konce svého funkčního období v květnu
2020. Síť policejních expertů se skládá z více než 50 členů ze 17 evropských
zemí. Jejím cílem je propojení odborníků v oblasti pohřešovaných dětí tak,
aby mohlo dojít k rychlé vzájemné komunikaci při pátrání
po pohřešovaných dětech. Vedle standardních kanálů mezinárodní
spolupráce bude tak AMBER Alert dalším důležitým nástrojem mezinárodní
policejní kooperace.
Ve dnech 10.-11. 12. 2018 proběhla v Praze mezinárodní konference
na téma Pátrání po pohřešovaných dětech: Umění možného. Konference
byla pořádána Úřadem služby kriminální policie a vyšetřování Policejního
prezidia PČR v rámci českého předsednictví výše zmíněné Sítě policejních
expertů ve spolupráci s evropskou platformou AMBER Alert Europe
a odborem prevence kriminality MV. Cílem setkání bylo navázání kontaktů
mezi relevantními subjekty za účelem rychlejší a efektivnější přeshraniční
spolupráce a sdílení příkladů dobré praxe.

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
o zástupce ze španělské policie a z Ministerstva vnitra Republiky Srbské
(součást Bosny a Hercegoviny).

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
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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.

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 2018 splněno)
Dne 2. 10. 2017 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 2 000 000 Kč.
Byly poskytovány odborné konzultace a podpora žadatelů o dotace.
Dne 26. 9. 2018 byla vyhlášena výzva na podání žádostí v rámci dotačního
zmíněného programu pro rok 2019.

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

Linka 116 000 (Linka pro rodinu a školu) uskutečnila 2 867 kontaktů. Tento
objem zásahů se skládá z přijatých hovorů (1 859), e-mailů (70), chatů (89)
a odchozích kontaktů (849), pokud řešený případ vyžaduje další intervenci
(OSPOD, PČR, školská zařízení, atd.).
Linka 116 111 (Linka bezpečí) přijala celkem 159 481 hovorů, 2 707 emailových dotazů a 2 167 chatů. V 56 řešených situacích byla ve prospěch
klienta kontaktována další instituce (OSPOD, ZZS, PČR, Toxikologické
informační středisko).
Na lince 116 006 (Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí) bylo
přijato 7 896 hovorů.
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V dotačním programu pro NNO provozující evropské krizové či asistenční
linky 116 xxx v ČR pro rok 2018 byly předloženy celkem 3 žádosti. Všechny
žádosti splnily formální požadavky a byly podpořeny. Celková částka
2.000.000 Kč, alokovaná na tento dotační program, byla vyčerpána.
V roce 2018 proběhla informační schůzka se zástupci linek 116 xxx v ČR
za účelem zhodnocení efektivity dotačního programu, přičemž výše
finančních prostředků byla ze strany provozovatelů linek vyhodnocena jako
hraniční, pro některé až nedostatečná s ohledem na výrazný nárůst
uskutečněných hovorů všemi třemi linkami. Byly řešeny možnosti zvýšení
efektivity a diskutovány i jiné způsoby financování.

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.

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 vznikla
preventivní kampaň ve formě spotu o obchodu s lidmi, který cílí na mladé
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lidi a ukazuje jim různé, převážně ne tak zřejmé, aspekty obchodu s lidmi.
Zároveň vznikl komiks týkající se obchodování s lidmi za účelem pracovního
vykořisťování v domácnosti.
V roce 2018 došlo též k aktualizaci „Dohody o mimořádných postupech pro
zajištění krátkodobého ubytování, stravy a dopravy obchodovaným osobám
a ohroženým klientům a pracovníkům specializovaných organizací“, která je
využívána v případech identifikace většího množství obětí.

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 2018 bylo zařazeno celkem 17 pravděpodobných obětí obchodování
s lidmi.
Všechny zařazené pravděpodobné oběti obchodování s lidmi
spolupracovaly 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. Dále mohou
oběti využít Program dobrovolných návratů do země původu.
Fakticky vynaložené finanční náklady za rok 2018 byly ve výši 1 420 834 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 2018 splněno)
Dne 17. prosince 2018 byla vládou České republiky usnesením č. 873
schválena Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017,
Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2017
a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018.

Naplňování cílů úkolu Vláda projednala a přijala Zprávu o extremismu na území ČR v roce 2017,
Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2017
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a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2018.

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)

Hlavní těžiště aktivit spočívalo v postupném přechodu od konceptu
extremismu na koncept nenávistně motivovaných trestných činů. To bylo
doprovázeno celou řadou školících a metodických aktivit. Velký důraz byl
kladen na trestnou činnost na internetu.

II. Pomoc obětem trestné činnosti, práce s dětmi a mládeží (úkoly 32-54) | str. 65

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 ČR 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 – navržena aktualizace
Akční plán pro rok 2018 obsahuje 17 strategických cílů.
Strategický cíl č. 1 směřuje ke zvýšení skutečné zaměstnanosti vězněných
osob. V roce 2018 zahrnoval 3 úkoly, a to valorizaci pracovních odměn
odsouzených (a její navázání na výši minimální mzdy), přípravu na změnu
související vyhlášky, týkající se srážek z těchto odměn, dále využití nového
institutu práva stavby ve vězeňství a rozvoj spolupráce s Úřadem práce ČR
v oblasti zaměstnávání.
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 je věnováno 8 úkolů 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
26 úkolů.
Strategický cíl č. 8 se zabývá problematikou poskytování zdravotních služeb
vězněným osobám a personální a materiálně technickou stabilizací
vězeňského zdravotnictví. Zahrnuje 10 úkolů.
Strategické cíle č. 9 a 10 se věnují problematice zneužívání omamných
a psychotropních látek ve vězeňských zařízeních. Zahrnují 14 úkolů.
Dva 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. Čtyři úkoly z této oblasti mají za cíl posílit spolupráci rezortu
spravedlnosti s MPSV, 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.
V rámci strategického cíle č. 16 byl formulován úkol analyzovat možnost
využívání zákonných výjimek z veřejných zakázek malého rozsahu.
Strategický cíl č. 17 obsahuje 4 úkoly cílené na nastavení stabilního
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právního rámce pro problematiku vězeňství.

Naplňování cílů úkolu Naplňování cílů úkolů je podrobně provedeno v materiálu, který pod č. j.
99/19 projednala 8. 2. 2019 na svém zasedání vláda ČR.

Plnění stanovených
indikátorů

K plnění 17 strategických cílů bylo uloženo celkem 78 úkolů plánovaných na
rok 2018. Ke dni 31. 12. 2018 bylo splněno 55 úkolů, 4 úkoly byly splněny
na více než 50 %, 7 úkolů bylo ve fázi finalizace, na 10 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 pod č. j. 99/19
projednala 8. 2. 2019 na svém zasedání vláda ČR.

Návrh na aktualizaci
Projekt „Efektivita programů zacházení z pohledu recidivy“ nebyl vybrán k realizaci v rámci
bezpečnostního výzkumu MV ČR. Výstupem tohoto projektu měla být i jedna z aktivit tohoto úkolu –
„Měření efektivity programů zacházení s důrazem na snižování rizika recidivy odsouzených“. Z důvodu
nerealizace projektu je navrženo tuto aktivitu z úkolu vypustit.
Dále je v názvu a indikátorech úkolu chybně uveden název Koncepce vězeňství do roku 2025 se
zkratkou ČR (Koncepce vězeňství „ČR“ do roku 2025). V souvislosti s aktualizací úkolu je proto
navrženo uvést i toto do souladu a zkratku ČR z názvu úkolu a indikátorů odstranit.

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 2018.
Akční plán obsahuje 17 strategických cílů, strategický cíl č. 1 představuje
zvýšení skutečné zaměstnanosti vězněných osob, v roce 2018 zahrnoval 3
úkoly, a to valorizaci pracovních odměn odsouzených (a její navázání na výši
minimální mzdy), přípravu návrhu na změnu související vyhlášky, týkající se
srážek z těchto odměn, a dále využití nového institutu práva stavby ve
vězeňství a rozvoj spolupráce s Úřadem práce ČR v oblasti zaměstnávání.
Strategický cíl č. 2 se věnuje zaměstnávání osob propuštěných z výkonu
trestu odnětí svobody. V roce 2018 se dva úkoly tohoto strategického cíle
zaměřily na pracovní a sociální integraci osob po výkonu trestu odnětí
svobody a efektivní spolupráci dotčených subjektů. Strategické cíle č. 12
a 13 míří do oblasti penitenciární a postpenitenciární péče, primární snahou
je vytvoření propojení na mezirezortní a multidisciplinární bázi, včetně
zohlednění programů prevence kriminality. V roce 2018 Akční plán
obsahoval čtyři úkoly, které měly za cíl posílit spolupráci rezortu
spravedlnosti s MPSV, Úřadem práce ČR či sociálními kurátory a nestátními
neziskovými organizacemi. Dále úkoly cílily na oblast čerpání finančních
prostředků z Norských fondů a realizaci pilotního projektu Otevřené
věznice, včetně jeho evaluace.
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Naplňování cílů úkolu Podrobná informace o naplňování Akčního plánu Koncepce vězeňství do
roku 2025 pro rok 2018 byla předložena vládě pro informaci, včetně
detailního popisu plnění jednotlivých úkolů, a vláda ji vzala na vědomí.

Plnění stanovených
indikátorů

K plnění 17 strategických cílů bylo uloženo celkem 78 úkolů plánovaných na
rok 2018. Ke dni 31. 12. 2018 bylo splněno 55 úkolů, 4 úkoly byly splněny
na více než 50 %, 7 úkolů bylo ve fázi finalizace, na 10 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 pod č. j. 99/19
projednala 8. 2. 2019 na svém zasedání vláda 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 2018 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 celkem šestkrát. Na svých zasedáních se
věnuje především jednotlivým odsouzeným, kteří jsou zařazeni na
nadcházející jednání Komisí pro podmíněné propuštění (dále jen
Komise).

•

Komise pro podmíněné propuštění zasedaly v 18 věznicích
v pravidelném dvouměsíčním intervalu. Do konce roku 2018 do
spolupráce s projektem vstoupilo celkem 537 odsouzených.

•

V roce 2018 byl dokončen vývoj skupinového výukového programu
s terapeutickými prvky pro pachatele trestné činnosti Victim Impact
Training a byli vyškoleni lektoři tohoto programu. V lednu a únoru 2018
započal program v 7 věznicích (Liberec, Heřmanice, Plzeň, Horní
Slavkov, Pardubice, Světlá nad Sázavou a Rapotice). Program trval 13
týdnů, první kolo programu absolvovalo 62 odsouzených. V průběhu
následujících měsíců probíhala řada setkání k vyhodnocení programu
a na základě prvních zkušeností došlo k dílčím úpravám ve struktuře
programu a obsahu metodických dokumentů. V září započal druhý běh
programu, který byl ukončen v průběhu listopadu a prosince. Druhého
běhu programu se zúčastnilo 60 odsouzených. V druhé polovině roku
2018 došlo k dohodě s Vězeňskou službou a od roku 2019 bude tento
program rozšířen i do dalších tří věznic (Znojmo, Bělušice, Karviná).

•

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 2018 řada akcí,
které měly za cíl rozvoj vztahů v dané komunitě. Na podzim 2018 se
orientovala pozornost především na zapojení subjektů do tzv. Dnů
restorativní justice.
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V roce 2018 se konaly 3 schůzky 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 subjekty (Ministerstvo
vnitra ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Institut pro kriminologii
a sociální prevenci, sociální kurátoři, Advokátní komora ČR). V rámci
odborné platformy byly vytvořeny tři týmy, které budou dále pracovat na
dílčích otázkách z oblasti definovaných problémů: tým Komise pro
podmíněné propuštění, tým Příprava a rozhodování o podmíněném
propuštění a tým Postpenitenciární péče včetně zavedení praxe probačních
domů pro podmíněně propuštěné.

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:
1. Debaty mezi odsouzenými a zástupci Úřadu práce ohledně
zaměstnání po propuštění, burzy práce.
2. Spolupráce s neziskovými organizacemi, které cílí na přípravu
odsouzených na propuštění, řeší problematiku drogové
závislosti a navazující péče.
3. 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.
4. Rozšíření aktivit podporujících sociální a rodinné vztahy
odsouzených.
5. Příprava odsouzených na výstup z výkonu trestu.

Plnění stanovených
indikátorů

•

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.

•

Počet vyškolených odborných restorativních pracovníků. (6) –
Indikátor je průběžně plněn. Školením prochází 6 zaměstnanců
projektu Křehká šance II, kteří působí na pozici realizátora RRP (rozvoje
III. Práce s pachateli trestné činnosti (úkoly 55-62) | str. 69

restorativní praxe).

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

•

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
2019-2020.

•

Počet existujících multidisciplinárních týmů (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.

•

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.

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
Plněno průběžně
V rámci plnění úkolu byly, popř. stále jsou realizovány následující aktivity:
•

Vytvořit Doporučený postup I pro sociální pracovníky – sociální
kurátory směřovaný na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.

•

Poskytovat podporu pro metodiky sociální prevence na obecních
úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů.

•

Vytvořit ucelený Doporučený postup II pro sociální pracovníky – sociální
kurátory v oblasti resocializace pachatelů trestné (případně
přestupkové) činnosti a postpenitenciární péče.
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 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.
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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 za účelem včasné pomoci, sanace a prevence
odebrání dětí z péče vlastních rodičů.
Tab. č. 1 Počet pracovníků OPOD OÚ ORP v letech 2008 – 2017
Rok 3

Počet pracovníků OSPOD

2008

1757

2009

1790

2010

1803

2011

1808

2012

1934

2013

2107

2014

2419

2015

2514

2016

2576

2017

2618

Zdroj: Roční výkaz o výkonu SPO za léta 2008 - 2017
Rozvoj preventivních služeb na úrovni OÚ ORP je také dílčí aktivitou 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. Cílem
je ve spolupráci s pilotními pracovišti OSPOD OÚ ORP a KÚ:
•

zmapovat a definovat situace, ve kterých je vhodné preventivní služby
poskytovat;

•

vytipovat vhodné preventivní služby na podporu rodiny;

•

podporovat zavádění těchto služeb na území pilotních krajů.

Naplňování cílů úkolu Cíle se daří naplňovat.
Standardizace výkonu SPO celkově přispěla k posílení preventivní role OÚ
ORP a KÚ. K včasné pomoci a sanaci rodiny přispívá i KA1 Podpora
a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, která se mimo jiné
zabývá rozvojem preventivních služeb na podporu ohrožených dětí
a jejich rodin.

Plnění stanovených

3

Naplňují se.

Zdroj: Roční výkazy o výkonu sociálně-právní ochrany za roky 2008-2017
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indikátorů

V roce 2018 realizovalo MPSV 2 semináře pro pracovníky OSPOD OÚ
a KÚ (jeden v Praze, druhý v Olomouci), které se zaměřovaly na témata
sociální kurately pro děti a mládež (základní principy, postavení a úloha
kurátora, příklady z praxe), dále umisťování dětí do zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, veřejnoprávní ochrana dětí a kolizní
opatrovnictví, uplatňování předběžných opatření.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Pozitivní. Přesnějším metodickým vedením, sjednocováním pojmosloví
a výkaznictví a systematickým zviditelňováním činnosti sociálních
pracovníků obcí dochází k prohlubování profesionality poskytovaných
činností sociální práce, umožňování výkonu sociální práce ze strany vedení
obcí a k postupné personální stabilizaci.
Výše popsané aktivity vedou k posílení preventivní role OSPOD, ke zvýšení
počtu pracovníků OSPOD, včetně kurátorů pro děti a mládež
(v roce 2008 působilo v ČR 478 kurátorů, v roce 2017 jich bylo 602).
Zároveň vedou k posílení kompetencí kurátorů pro děti a mládež při výkonu
této specializované agendy a i celkově pracovníků OSPOD v oblasti síťování
služeb a zavádění vhodných preventivních služeb umožňujících včasnou
intervenci.

Další informace:
Podklad pro doporučený postup pro sociální pracovníky obcí dle § 92, písm. b) s osobami VTOS a po
propuštění vznikl ve spolupráci s krajskými metodiky prevence. Již byl v roce 2016 uveden do praxe
a je testován ve všech krajích. Koncem roku byl na základě poznatků z praxe, legislativních změn
a požadavků na formu DP přepracován a aktualizován a ve II. Q 2019 bude vydán jako oficiální
doporučený postup MPSV. Současně v roce 2017 vznik Doporučený postup pro sociální pracovníky
obcí dle § 92, písm. b) k realizaci besed a účasti na programech zacházení. V návaznosti na jednání
MPSV a GŘ VS ČR byla vydána Metodická příručka pro sociální pracovníky a další odborné
zaměstnance Vězeňské služby ČR (Spolupráce se sociálními kurátory v rámci programu zacházení).

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
Plnění stanovených
indikátorů

MS (IKSP)
4/2016-3/2019
Plněno průběžně – navržena aktualizace
Data byla shromážděna, probíhá jejich analýza, úkol bude dokončen
v prvním pololetí 2019.
Úkol je průběžně plněn.
Zatím nelze hodnotit.
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Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zatím nelze hodnotit.

Návrh na aktualizaci

Ve smyslu organizačních změn na MS, které nastaly k 1. lednu 2019, je navrženo upravit adresáty
úkolu. Odbor vězeňství, trestní politiky, probace a mediace MS již neexistuje a nástupnickým je odbor
správy a kontroly podřízených organizací MS.

Úkol č. 61: Realizovat výzkum příčin a podmínek primární trestní recidivy mladistvých
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu
Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

MS (IKSP)
3/2016-6/2019
Plněno průběžně
Výstup z výzkumu se zaměří i šířeji na poruchovou socializaci delikventů.
Proběhly řízené rozhovory s odsouzenými a bylo provedeno dotazníkové
expertní šetření.
Dokončuje se analýza spisů a zpracování kazuistik.
Úkol je průběžně plněn.
Zatím nelze hodnotit.
Zatím nelze hodnotit, výstupem kromě závěrečné zprávy budou
i doporučení pro relevantní orgány a instituce.

Úkol č. 62: Realizovat výzkum „Prezentace kriminality a jejího trestání v médiích“
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MS (IKSP)
1/2016-12/2019
Plněno průběžně
Byla zpracována právní analýza problematiky informování veřejnosti
o kriminalitě. Sebraná data se převádějí a zpracovávají v programu SPSS,
zpracovávají se záznamy z fokusních skupin a výsledná data se analyzují.
Úkol bude dokončen podle harmonogramu, s vydáním publikace se počítá
v r. 2020.

Naplňování cílů úkolu Úkol je průběžně plněn.
Zatím nelze hodnotit.
Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty Zatím nelze hodnotit.
(cílovou skupinu)
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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
V průběhu roku 2018 pořádal odbor prevence kriminality, jakožto gestor
pro oblast policejní činnosti ve vztahu k menšinám v rámci MV, ve dnech
28.-30. května 2018 v ZSMV Kašperské Hory celorepublikové instrukčně
metodické zaměstnání (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 ve dnech 7.-9.
listopadu 2018 opět v ZSMV Kašperské hory. 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. Celkově se obou setkání zúčastnilo více jak 130 policistů.
Ministerstvo vnitra dále uspořádalo již 3. pracovní setkání styčných
důstojníků pro menšiny a krajských koordinátorů pro romské záležitosti.
Dvoudenní pracovní setkání se uskutečnilo ve dnech 25.-26. září 2018
v ZSMV Spiritika, a to v úzké spolupráci se zástupci Sekretariátu Rady vlády
pro záležitosti romské menšiny. 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. Mezi pozvanými hosty a přenášejícími
byly např. zástupci města Kladna a Most, manažeři prevence kriminality
Středočeského a Ústeckého kraje, zástupci MPSV, Svazu měst a obcí,
Agentury pro sociální začleňování, Úřadu vlády ČR – Sekce lidských práv
a Kanceláře veřejného ochránce.
V souladu s plněním aktuální Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu
k menšinám byly v roce 2018 uskutečněny první 4 běhy vzdělávacího
programu „Kurz interkulturních kompetencí“, který byl v dubnu 2018
registrován do vzdělávacího systému Policie ČR. Unikátní vzdělávací
program je vedený formou interaktivních sebezkušenostních tréninků
s prvky zážitkové pedagogiky s důrazem na rozvíjení kompetencí v oblasti
menšinové problematiky. Kurzy realizovaly v měsíci květnu, září a říjnu
vzdělávací týmy Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy
(vzdělávací zařízení Brno, Jihlava a Praha). Celkově se vzdělávacího
programu zúčastnilo více jak 50 policistů z řad členů pracovních skupin
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styčných důstojníků pro menšiny všech KŘP.
Ve dnech 27.-30. listopadu 2018 se uskutečnil další běh certifikovaného
vzdělávacího programu „Kurz pro styčné důstojníky pro menšiny a členy
jejich pracovních skupin I.“ v ZSMV Spiritka. Kurzu se zúčastnilo více jak 40
policistů a policistek včetně lektorů vzdělávacího programu „Kurz
interkulturních kompetencí“.

Naplňování cílů úkolu Zvyšování kompetence pracovníků subjektů veřejné správy působících v SVL
či v lokalitách sociálním vyloučením ohrožených pokračovalo i v roce 2018
výše uvedenými aktivitami.

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

V rámci PČR a MV bylo uskutečněno více jak 5 vzdělávacích aktivit, kterých
se zúčastnilo více jak 250 osob.
Pozitivní – dochází ke zvyšování kompetencí pracovníků subjektů veřejné
správy působících v SVL či lokalitách soc. vyloučením ohrožených, včetně
Policie ČR.

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 2018 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 podpořeno i víceleté financování projektů obcí
k APK. Celkem se jednalo o 23 obcí s celkovým počtem 60 APK. Finančně
byly projekty APK 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 2018 na podporu míst APK
také finanční prostředky z Úřadu práce ČR.
Celkově ze všech zdrojů (včetně vlastních zdrojů obcí) v roce 2018 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 2018 průběžně naplňovány. Byla
poskytována ze strany MV odborná i metodická podpora.
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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

Z dotačního titulu MV bylo podpořeno v roce 2018 celkem 86 APK ve 33
obcích v celkové finanční výši 18 923 590 Kč. V roce 2018 bylo poprvé
finančně podpořeno víceleté financování APK.
Cestou úřadů práce bylo ke konci roku 2018 celkově podpořeno 245 APK v
82 obcích.
Celkově ze všech zdrojů (včetně vlastních zdrojů obcí) v roce 2018 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.

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
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 rámci dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni MV
v roce 2018 bylo podpořeno celkem 19 Domovníků-preventistů v 7 obcích
celkovou částkou 965 200 Kč.
MV poskytovalo v průběhu roku 2018 celoroční metodickou pomoc pro
obce realizující projekt s důrazem na vzdělávání, průběžnou přípravu
a supervize DP (včetně šíření výstupů a publicity projektu, zobecnění dobré
praxe).

Naplňování cílů úkolu V roce 2018 byl naplněn cíl spočívající v realizaci projektu Domovník-

preventista 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
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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.
Navíc proběhla v listopadu roku 2018 výměna dobré praxe ve Valašském
Meziříčí.

Plnění stanovených
indikátorů

V roce 2018 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 2018 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.
Navíc proběhla v listopadu roku 2018 výměna dobré praxe ve Valašském
Meziříčí.
V rámci dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni MV
v roce 2018 bylo podpořeno celkem 19 Domovníků-preventistů v 7 obcích
celkovou částkou 965 200 Kč. Celkem u 3 obcí bylo podpořeno víceleté
financování pro 8 Domovníků-preventistů.

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
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR)
11/2016-12/2017
Splněno jinak, vyhodnoceno v 2017, doplňující vyhodnocení
1. ZAVÁDĚNÍ POLICEJNÍCH SPECIALISTŮ (PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ)
V roce 2013 bylo ŘSPP pověřeno přípravou a následnou realizací předem
definovaného projektu č. 6 – „Zavádění policejních specialistů pro práci
s romskou menšinou v sociálně vyloučených lokalitách“, reg. č. NF-CZ14PDP-6-005-2014, který byl součástí programu CZ-14 (Spolupráce v rámci
Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně
nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin),
financovaného z Norských finančních mechanismů. Projekt byl realizován
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30. 04. 2017. ŘSPP povede tento projekt v rámci jeho udržitelnosti do
dubna 2022. Mezi hlavní cíle projektu patřilo vyškolení celkem 40 policistů
základních organizačních článků policie, jejichž výkon služby bude
orientován zejména na přímý výkon služby mezi romskou menšinou, dále
zvýšení kvalifikace stávajících styčných důstojníků pro menšiny jednotlivých
krajských ředitelství Policie České republiky (dále jen „KŘP“) a proškolení 10
policejních manažerů k uvedené problematice.
2. OBDRŽENÉ OCENĚNÍ ZA PROJEKT ZÁVÁDĚNÍ POLICEJNÍCH SPECIALISTŮ
V OBLASTI POLICEJNÍ PRÁCE VE VZTAHU K MINORITNÍ SKUPINĚ ROMŮ
V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH
Dne 13. listopadu 2018 uspořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s
Ministerstvem spravedlnosti Konferenci dobré praxe 2018. V rámci
konference byly oceněny tři nejúspěšnější projekty národního kola
Evropské ceny prevence kriminality za rok 2018 zaměřené na community
policing a vítězové soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní
úrovni 2018, jejímž tématem byla prevence recidivy. Projekt, který získal
třetí místo, byl projekt nominovaný ŘSPP Policejního prezidia „Zavádění
policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině
Romů v sociálně vyloučených lokalitách“ a jeho následné využití v policejní
praxi.

Naplňování cílů úkolu Současný stav v rámci KŘP (46 policistů-specialistů)

Plnění stanovených
indikátorů

•

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - 16 specialistů (10 +
6 nových)

•

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - 10 specialistů

•

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - 10 specialistů

•

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - 10 specialistů

•

Počet nově zapojených KŘP do plnění úkolu. (2) – Do projektu se
celkem zapojila 4 KŘP - Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje,
Karlovarského kraje a Ústeckého kraje.

•

Počet zapojených specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu
k minoritní skupině Romů v SVL v rámci úkolu s podílem 50 % fondu
pracovní doby v SVL. (20) – počet zapojených specialistů v rámci celého
projektu bylo 46 z toho:
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - 16 specialistů
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - 10 specialistů
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - 10 specialistů
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - 10 specialistů

•

Počet osob proškolených v rámci vstupního kurzu – v rámci celého
projektu bylo celkem proškoleno 10 policejních manažerů, 14 styčných
důstojníků KŘP, 46 policejních specialistů, 70 policistů - členů
pracovních skupin Menšiny (rezerva projektu) ze 14 KŘP. Celkem 140
policistů.

•

Množství pořízeného vybavení – projekt byl ukončen k 30. 4. 2017
v roce 2017. V rámci celého projektu do konce roku 2017, bylo pořízeno
55 mobilních telefonů, 57 notebooků, 1 x videokamera a fotoaparát, 1 x
přenosná tiskárna (první fáze projektu) 40 kusů termoprádlo + obuv pro
specialisty, dalších 70 notebooků (druhá fáze projektu) pro proškolené
policisty ve Zbirohu a zároveň se dočerpaly veškeré finance z tohoto
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projektu.
•

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zajištění zvýšení zvláštního příplatku - zvláštní příplatky pro specialisty
zůstali v rámci celého projektu do konce roku 2017 ve stejné výši (300
Kč pro specialistu) a jejich případné navýšení do budoucna je plně
v gesci KŘP. U KŘP - Olomouckého kraje byl navýšen zvláštní příplatek
u specialistů navýšen z 300 Kč na 500 Kč. Policejní specialista v oblasti
policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů, byl zakotven do
struktur PČR.

Realizace projektu a zavedení mechanismu policejního specialisty pro práci
s romskou menšinou v sociálně vyloučených lokalitách do praxe Policie ČR,
přispěla:
•

k poznání a definici potřeb a požadavků na činnost Policie ČR v této
oblasti,

•

proškolení styčných důstojníků pro menšiny KŘP a vybraných
policejních manažerů. To ve výsledku přispívá k profesionálnímu
přístupu policie k příslušníkům romské menšiny ve vyloučených
lokalitách, založenému na vzájemné spolupráci a důvěře,

•

k oboustranné informovanosti a hledání společných řešení problémů,

•

importu práva a spravedlnosti do specifického prostředí vyloučených
lokalit,

• potírání negativních společenských jevů.
Přínosem je zefektivnění činnosti útvarů Policie ČR v oblasti práce s
romskou menšinou v sociálně vyloučených lokalitách, zajištění vzájemné
výměny informací mezi organizačními složkami Policie ČR, které se
bezprostředně podílejí na této problematice a zabezpečení koordinace
činností zejména mezi Policií ČR a Ministerstvem vnitra ČR, orgány státní
správy a samosprávy a neziskovými organizacemi a dalšími pomáhajícími
subjekty. Cílů projektu bylo dosaženo.

Úkol č. 67: Provést kriminologickou analýzu hate crime (trestných činů, motivovaných
rasovou, národnostní či obdobnou záští)
MS (IKSP)
Gesce, spolugesce
4/2016-9/2018
Harmonogram
Celkové plnění úkolu Plněno průběžně – navržena aktualizace
Proběhla pilotní fáze expertního šetření, výběr výzkumného souboru
Popis plnění úkolu
z dostupných databází a probíhá analýza sebraných dat.
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu Úkol bude dokončen v roce 2019.
Zatím nelze hodnotit.
Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty Zatím nelze hodnotit.
(cílovou skupinu)
Návrh na aktualizaci úkolu
Z důvodu zaneprázdnění odpovědného řešitele jeho dočasným pověřením vedením jiného projektu
došlo k dílčímu zdržení a posunu harmonogramu – úkol bude dokončen do 12/2019.
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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)
Naplňování cílů úkolu

MV; členové RVPPK, kraje
1/2016-12/2020
Průběžně plněno
Podpora projektů v rámci dotačního titulu PPK 2018 „Kraje pro bezpečný
internet“ (podpořeno 5 projektů).
Projekty v rámci vnitroresortního programu 2018 (3 projekty).
Zvyšování informovanosti o problematice kyberkriminality (kybergrooming,
sexting, bezpečí na sítích, atd.) u široké veřejnosti, a zejména dětí
a mládeže.

Plnění stanovených
indikátorů

Z dotačního titulu PPK 2018 podpořeno 5 projektů, které byly zaměřeny na
problematiku kyberkriminality, a to v celkové částce 921 000 Kč.
Z vnitroresortního programu 2018 podpořeny 3 projekty v hodnotě 116 000
Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Projekty zaměřeny na širokou veřejnost, děti a mládež.

Úkol č. 69: Prevence kybernetické kriminality a minimalizace rizika kyberšikany
MV (vč. PČR)
Gesce, spolugesce
7/2016-7/2021
Harmonogram
Celkové plnění úkolu Nesplněno – navržena aktualizace, resp. zrušení úkolu
Původně měl být úkol financován z ISF, koncem roku 2017 začala probíhat
Popis plnění úkolu
jednání, zda by bylo možné úkol financovat z Norských fondů. Bohužel ani
(realizovaných
z těchto prostředků nebude možné úkol financovat.
aktivit)
Naplňování cílů úkolu Nesplněno.
Plnění stanovených
Nesplněno.
indikátorů
Dopady na adresáty Bez dopadů.
(cílovou skupinu)
Návrh na aktualizaci úkolu
Jelikož se pro realizaci úkolu nepodařilo zajistit finanční prostředky, je navrženo úkol zrušit.

V. Nové hrozby a přístupy k prevenci kriminality (úkoly 68-79) | str. 80

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
V roce 2017 byl zpracován přehled dostupných projektů a materiálů
z oblasti kyberkriminality, na jehož základě byla vytvořena nová sekce
webových stránek www.prevencekriminality.cz zaměřena na oblast
kyberkriminality.
Webové stránky jsou nadále aktualizovány a je šířena informace o existenci
této sekce.

Naplňování cílů úkolu Na stránkách www.prevencekriminality.cz vytvořena nová sekce zaměřená
na oblast kyberkriminality sloužící jako přehledný a uživatelsky přívětivý
rozcestník.

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Vytvořena nová sekce na webových stránkách www.prevencekriminality.cz.
Webové stránky www.prevencekriminality.cz navštíví týdně více jak 1 tis.
čtenářů.
Zatím nelze hodnotit.

Úkol č. 71: Prevence zadlužování a řešení předluženosti klientů (odsouzených
a obviněných) Probační a mediační služby
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MS (PMS)
1/2016-12/2017
Splněno v roce 2017, vyhodnoceno dodatečně.
V rámci plnění úkolu byly realizovány následující aktivity:
•

S účinností od 1. 1. 2017 byl vydán Manuál pro práci se zadluženými
osobami, který je součástí souboru metodických standardů a manuálů
PMS.

•

Bylo proškoleno 66 probačních úředníků a asistentů v rámci 4 běhů
školení Problematika předluženosti v probační práci. Školení se nadále
periodicky opakují.

Naplňování cílů úkolu •

Plnění stanovených
indikátorů

Probačním úředníkům a asistentům byl poskytnut manuál podrobně
upravující postup práce s klienty, kteří mají obtíže s řešením finanční
situace, jsou zadluženi nebo předluženi.

•

Tento manuál je součástí metodických standardů, čímž je podpořena
práce s finanční situací klienta jako nedílná součást probační činnosti.

•

Probační úředníci a asistenti získali relevantní informace, znalosti
a dovednosti pro práci se zadluženými klienty.

•

Aktualizovaný „Manuál pro práci se zadluženými osobami“. – Indikátor
byl splněn.

•

Počet distribuovaných „Manuálů práce se zadluženými osobami“ na
střediska PMS. – Indikátor byl splněn.
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Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

•

Počet proškolených probačních úřední v ků a asistentů v r. 2017: 66.

•

Počet realizovaných školení „Problematika předluženosti v probační
práci v r. 2017“: 4 běhy (30. a 31. října – Praha, 7. a 8. 11. – Brno, 8. a 9.
11. – Praha, 11. a 12. 12. – Praha)

•

Praktická realizace Národních metodických standardů s uvedeným
odkazem na „Manuál práce s předluženým klientem“. – Indikátor byl
splněn, uvedený manuál je součástí souboru metodických standardů
a manuálů.

Prostřednictvím realizovaných aktivit byla podpořena práce s finanční
situací klienta jako nedílná součást probační činnosti.

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
Prostřednictvím dotačního titulu Program prevence kriminality 2018 byly
podpořeny projekty krajů, měst a obcí se zaměřením na prevenci trestné
činnosti páchané na seniorech, v jejichž rámci probíhá mimo jiné také
podpora a šíření informací a vzdělávacích materiálů.
V rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“,
tentokrát však se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí
prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi
ve vztazích, v rámci kterého bylo částkou 2 mil. Kč podpořeno 6 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.
(2018: reportáže, besedy, díl věnující se této problematice v kampani TV
Óčko, příprava projektu na zabezpečení majetku pro rok 2018 se záměrem
apelovat zejména na seniory apod.).
V rámci dotačního Programu prevence kriminality v rámci resortu MV na
podporu preventivních aktivit a projektů PČR a útvarů a organizací MV 2018
byly podpořeny 4 projekty zaměřené na seniory v celkové částce 159 000
Kč. Jednalo se o projekty KŘP Jihomoravského kraje – Obezřetný senior,
KŘP Královéhradeckého kraje – Pozor na podvodníky!, KŘP Libereckého
kraje – Varujeme seniory před podvodnými telefonáty, KŘP Pardubického
kraje – Chraň se, seniore.
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MPSV vypisuje už od roku 2016 „Dotační řízení na podporu samospráv na
podporu stárnutí“. Žadatelé mohou být pouze kraje (spoluúčast je 30 %).
I zde je možno žádat podporu na aktivity z oblasti bezpečnosti seniorů, na
rok 2018 se to týkalo:
•

zvýšení informovanosti – např. realizace informačních kampaní,
interaktivních kurzů s nácvikem modelových situací,

•

podporu využívání prvků osobní bezpečnosti, jak ve veřejném prostoru,
tak v domácím prostředí,

•

prevenci sociálně patologických jevů (kriminalita, násilí páchané na
seniorech),

•

podpora oblasti internetové bezpečnosti a prevence šíření
dezinformací.
Přehled roku 2018:
•

Celkem se přihlásilo 8 krajů.

•

Podpořeno bylo 8 krajů.

•

Celkem se vyplatila dotace ve výši 5 247 405 Kč.

Naplňování cílů úkolu Kvalita úrovně projektů zaměřených na vytváření bezpečného prostoru pro

seniory je dlouhodobě na vysoké úrovni (inovativní prvky, interaktivní
metody práce – př. „Seniorská divadla“, kniha povídek „Černá kronika aneb
ze soudních síní“). V případě potřeby je konzultační činnost zajišťována.
Úkol zvyšování povědomí veřejnosti je plněn velmi častou medializací dané
problematiky, kdy jsou neustále zveřejňovány nové události, které jsou
v rámci této problematiky spáchány. Ve věci probíhají konzultace rovněž
s dalšími pracovníky OČTŘ mimo policii a rovněž i s odbornou veřejností.
V rámci OTP jednotlivých KŘP je navázána úzká spolupráce s krajskými
koordinátory prevence, kterým jsou poskytovány statistické výstupy
v oblasti kriminality páchané na osobách 60+, jsou informování o nových
trendech v této oblasti trestné činnosti. Další preventivní aktivity jsou
vyvíjeny ve spolupráci s domovy důchodců, domovy pro seniory, domovy
s pečovatelskou službou či na akcích pořádaných např. městskými částmi
např. Seniorská akademie. Preventivní pracovníci OTP jsou rovněž členy
komisí prevence kriminality zřízených při obcích a městech, případně
„kulatého stolu seniorů“ při krajských úřadech a společně reagují na
aktuální trendy související s trestnou činností páchanou na seniorech.
Stále probíhá vytváření efektivních informačních materiálů a aktivit.
Neustále platí, že nejlepší informační médium je televize.
K medializaci a informační osvětě dané problematiky jsou dále využívány
webové stránky Policie ČR (www.policie.cz), sdělovací prostředky periodika
(časopis Policista), inzertní plochy v MHD. Pozornost se nově obrací též na
rodinné příslušníky - s cílem dlouhodobě a systematicky působit na „svého
seniora“ (ovlivňovat jeho informovanost, pozitivní vzorce chování a sociální
zdatnost).
Problematika seniorů je nově od roku 2017 prezentována v rámci sociálních
sítí Facebook, You Tube.
K problematice seniorů je zveřejněno osm audiospotů.
Informace pro oběti trestných činů a zasažené mimořádnými událostmi
jsou prezentovány na: http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-obetitrestnych-cinu-a-zasazene-mimoradnymi-udalostmi.aspx
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Plnění stanovených
indikátorů

Z Programu prevence kriminality 2018 byly podpořeny 2 projekty zaměřené
na seniory (vzhledem k nízkému počtu podaných žádostí na tento druh
projektů prevence kriminality v roce 2018 se OPK MV věnoval ve druhé
polovině roku 2018, ve spolupráci s PČR, osvětě o přetrvávající potřebě
tohoto typu projektů, představení nových forem páchání trestné činnosti
na seniorech apod. – v roce 2019 byl zájem o tento druh projektů opět
vyšší), z Programu prevence kriminality v rámci resortu MV na podporu
preventivních aktivit a projektů PČR a útvarů a organizací MV byly
podpořeny 4 projekty zaměřené na bezpečí seniorů a z Programu prevence
sociálně patologických jevů 1 projekt zaměřený na prevenci násilí
páchaného v domácím prostředí na seniorech.
Ke vzdělávacím aktivitám dochází rovněž průběžně a v hojné formě. Ze
strany pracovníků PP ČR jsou pořádány jak vzdělávací kurzy pro policisty,
kteří danou problematiku řeší, tak jsou navštěvována i různá média za
účelem informování seniorů a veřejnosti jako celku (Např.: rádio Dechovka
– pořad: Možná přijde i podvodník, TV ÓČKO apod.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Dokladem efektivního působení na tuto cílovou skupinu (zvlášť zranitelné
oběti) je kladné hodnocení preventivních aktivit policie a s ním související
zvýšený zájem zastupitelů obcí a měst, svazů důchodců, klubů seniorů,
pečovatelských domů a dalších institucí o preventivní působení zástupců
Policie ČR v dané oblasti.
Dopad na adresáty tohoto úkolu je přínosný, avšak vzhledem k věku
poškozených i přes značnou informovanost k trestné činnosti neustále
dochází.

Úkol č. 73: Realizovat výzkum problematiky seniorů jako obětí i pachatelů trestné činnosti
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu
Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

MS (IKSP)
6/2016-6/2019
Plněno průběžně
Bylo provedeno dotazníkové šetření k zjištění zasažení obyvatel ČR
seniorského věku vybranými delikty, proběhla analýza trestních spisů
k zjištění trestné činnosti seniorů. Probíhá interpretace získaných dat.
Úkol je průběžně plněn.
Zatím nelze hodnotit.
Zatím nelze hodnotit.

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

1/2016-12/2020
Plněno průběžně
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Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

Na základě průběžného mapování bezpečnostní situace a pocitu bezpečí
občanů byly v roce 2018 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 2018 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 20 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“ (podrobněji viz
úkol č. 10).
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 2018 výše uvedenými aktivitami naplňovány.
Realizace více než 20 seminářů a konferencí.
Plnění stanovených
indikátorů
Nový katalog doporučených certifikovaných výrobků v rámci projektu

Bezpečná země.
Nový celorepublikový preventivní projekt Zabezpečte se, chraňte majetek
sobě i svým sousedům.
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.
Rady a informace sdělované na obou webech MV.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Relevantní a jasná informovanost široké veřejnosti.

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
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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 2018 byla dvě
zasedání. Navíc proběhlo 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 2018 byly
organizačně a odborně zabezpečeny 2 odborné semináře s problematikou
norem prevence kriminality a jejich uplatňování v procesu plánování
a výstavby nových budov za účasti 100 posluchačů z celé ČR.
Zastřešením celoroční spolupráce s ÚNMZ/ČAS (Česká agentura pro
standardizaci) byla organizační a odborná příprava a poté vlastní Plenární
zasedání Technické komise CEN/TC 325 „Prevence kriminality při plánování
městské výstavby a navrhování budov“ a mezinárodní workshop „Ochrana
veřejných prostranství a prevence kriminality“ v Bruselu ve dnech 13.-14.
12. 2018. 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 roce 2018 byl dokončen první krok revitalizace činnosti CEN/TC 325, kdy
bylo obnoveno kompletní složení a zajištěno řádné fungování CEN/TC 325
a všech jejích pracovních skupin, byli jmenováni jejich předsedové,
sekretariáty a ti se ujali plnění povinností.
V rámci plenárního zasedání CEN/TC 325 dne 13. 12. 2018 došlo k druhému
kroku nezbytnému pro revitalizaci činnosti, kdy členové se dohodli na
formálních procedurách pro činnost CEN/TC 325 a jejích WG a byla přijata
rozhodnutí směřovaná k ÚNMZ jako sekretariátu CEN/TC 325 s úkoly pro
vytvoření efektivní správy činnosti CEN/TC 325:
•

Vytvořit integrovaný plán pro práci s technickými normami CEN.

•

Prohlubovat spolupráci zainteresovaných stran.

•

Zjistit více informací o možnostech finanční podpory standardizačních
aktivit CEN/TC 325, zejména ze zdrojů EU.

•

Více propojovat relevantní normy CEN, ISO a TC ve smyslu Vídeňské
úmluvy s cílem maximalizovat efektivitu práce.
WG 1 (Terminologie) – předseda prezentoval zprávu z činnosti WG 1, WG 1
se nyní zaměří na revizi normy týkající se názvosloví, jež je určující pro další
normy.
WG 2 (Městská výstavba) – předseda prezentoval závěry z činnosti WG 2,
WG 2 se bude soustředit na revizi technických norem (CEN v souvislostech
norem ISO) týkajících se prevence kriminality a zodolnění bezpečnosti při
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městské výstavbě.
WG 3 (Navrhování budov) – předsedkyně představila aktuální pracovní
návrh technické normy CEN/TS 14383-6 „Prevence kriminality – Městská
výstavba a navrhování budov – Část 6: Školy a školská zařízení“. Návrh
evropské normy vychází z překladu české normy ČSN 73 4400 „Prevence
kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol
a školských zařízení“, která je v ČR účinná od 1. 9. 2016.
V rámci mezinárodního odborného workshopu „Ochrana veřejných
prostranství a prevence kriminality“ konaného dne 14. 12. 2018 byly
prezentovány příklady dobré praxe a vize budoucího využití technických
norem v oblasti prevence kriminality, zejména při ochraně budov
a veřejných prostranství, a to v rámci procesů jejich plánování, výstavby, ale
i užívání již stávajících objektů. Obzvláště inspirativní byl příspěvek zástupce
Nizozemska s projektem na preventivní opatření k zabezpečení rodinných
domů (metodika, poradenství, ale i následné prověření realizovaných
opatření ze strany policejních orgánů a udělení samolepky, jakési „známky
kvality“ pro domy splňující daná doporučení – u takto označených domů
zásadním způsobem poklesl počet vloupání ve srovnání s neoznačenými
domy, ale zároveň došlo i celkovému snížení počtu vloupání do domů). Tyto
zkušenosti by mohly doplnit a zkvalitnit aktuálně realizovaný projekt PČR
a MV týkající se zabezpečení domů a bytů v ČR a prevence vloupání.
Konkrétně využitelná by mohla být v rámci MV i existující norská příručka
s doporučeními pro dobrou spolupráci mezi soukromými bezpečnostními
službami a státním sektorem (včetně vymezení rolí a spolupráce mezi SBS
a policií) prezentovaná zástupkyní CoESS (Konfederace evropských
bezpečnostních služeb).
Zástupce MV prezentoval bližší informace o české normě ČSN 73 4400
„Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání
škol a školských zařízení“, konkrétní ukázky z její aplikace v praxi
a komplexní projekt Krajského úřadu Jihočeského kraje „Ozbrojený útočník
ve škole“, který s normou rovněž intenzivně pracuje.

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 2018 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 2018 bylo uspořádáno 10 vzdělávacích akcí za účasti cca 600
účastníků z řad zástupců obcí, krajů obecní policie či Policie ČR.
Aplikace technických norem do bezpečnostní praxe.
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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
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV; obce/obecní policie, pojišťovací subjekty, vlastníci značených předmětů
1/2016-6/2020
Plněno průběžně
V roce 2018 bylo pokračováno ve finanční, odborné, metodické
a informační podpoře inovativního preventivního nástroje „forenzní
identifikační značení předmětů“ (FIZ).
Byly zahájeny konzultace k přípravě analýzy proveditelnosti vytvoření
a zajištění provozu národní databáze značených předmětů.
V roce 2018 byla prohloubena mezinárodní spolupráce, zejména
v příhraničních oblastech s Polskem a Slovenskem, v oblasti FIZ, tvorby
databáze a spolupráce při pátrání po odcizených předmětech.
Ke konci roku 2018 byla připravována smlouva o technickém propojení
možnosti vyhledávat označené věci jak v databázi REFIZ, tak i databázi
CEREK. V roce 2019 bude tato smlouva naplněna do praxe.

Naplňování cílů úkolu I v roce 2018 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 2018 již 62.
Počet značených předmětů ke konci roku 2018 je již skoro 18 000
předmětů, jízdních kol a kompenzačních pomůcek.
Celkový počet odborných akcí/materiálů na podporu a propagaci FIZ v roce
2018 přesáhl počet 15.
Označené předměty jsou ukradeny 5 x méně než předměty neoznačené
a neuvedené v databázi forenzně označených předmětů.
Počet odcizených předmětů, které se podařilo díky FIZ dohledat a vrátit
původnímu majiteli, dosáhl 20 případů.
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.
Na úkolu se pracuje a bude dokončen nejpozději do 12/2019.
Ke konci roku 2018 byla připravována smlouva o technickém propojení
možnosti vyhledávat označené věci jak v databázi REFIZ, tak i databázi
CEREK. V roce 2019 bude tato smlouva naplněna do praxe.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Větší zabezpečení značených předmětů.
Snížení počtu krádeží jízdních kol.
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Úkol č. 77: Vyhodnotit zavádění prvků moderních technologií v Krajském ředitelství policie
Středočeského kraje a šířit příklady dobré praxe
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR)
7/2016-12/2020
Plněno průběžně
Úkol je plněn průběžně v rámci projektu Mobilní bezpečné platformy
(MBP). Probíhají pravidelná pracovní jednání včetně výjezdních porad.
Dne 13. 11. 2018 uspořádalo MV ve spolupráci s MS Konferenci dobré
praxe 2018. V rámci konference byly oceněny tři nejúspěšnější projekty
národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2018 zaměřené
na community policing a rovněž vítězové soutěže o Nejlepší projekt
prevence kriminality na místní úrovni 2018, jejímž tématem byla prevence
recidivy. Na prvním místě národního kola evropské soutěže se umístil
projekt „Bezpečný Středočeský kraj“, který realizuje Krajské ředitelství
policie Středočeského kraje ve spolupráci s krajským úřadem. Tento projekt
byl podrobně na konferenci prezentován a dále byl také prezentován
v prosinci 2018 na evropském finále ve Vídni.

Naplňování cílů úkolu Optimalizace běžného výkonu služby policistů včetně usnadnění
prováděných lustrací.

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Probíhá intenzivní příprava na optimalizaci informačního systému Kontrola
2 (gestor ŘSPP).
Koncová zařízení se postupně zavádí na základní organizační články PČR.
Požadavky jsou cestou ŘSPP předávány na řídící skupinu Mobilní bezpečné
platformy.

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
Plněno průběžně
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 finanční prostředky ve výši 20.000.000 Kč.
Obce do konce roku 2018 zrealizovaly své projekty, Kostelci nad Orlicí byla
prodloužena doba realizace do konce roku 2019.
V roce 2018 bylo vyhlášeno druhé kola Výzvy. Do té se přihlásily obce
Havířov, Jaroměř, Vyšní Lhoty a Zastávka. Podpořeno bylo celkem 5 dílčích
projektů ve 4 dotčených obcí v celkové výši 4 486 000 Kč k realizaci v roce
2019.
Na základě vybudování pojízdné služebny Městské policie Havířov mohla
MP zkvalitnit a zefektivnit výkon služby v zejména odlehlých lokalitách
Havířova. Občané tak mohou své dotazy či doporučení řešit přímo ve své
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lokalitě. Zbudování pojízdné služebny též vítá Policie ČR a vedení
Statutárního města Havířova.

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

Realizovaný investiční dotační program prevence kriminality „Podpora
bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019“.
Celkem byly v roce 2018 v rámci 2. výzvy podpořeny 4 dotčené obce.
Celkem bylo v roce 2018 v rámci 2. výzvy podpořeno 5 dílčích investičních
projektů.
Celková hodnota projektů podpořených v roce 2018 byla 4 486 200 Kč.
Během celého roku 2018 byly realizovány konzultace a podpora všem
žadatelům.

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, Plzeňském a nově
i Středočeském kraji.
OPK svolávána expertní pracovní skupina k řešení bezpečnostní
problematiky v okolí průmyslových zón na základě Memorand o spolupráci
s výše uvedenými kraji.
Středočeský kraj projevil zájem o spolupráci s MV na konci roku 2018,
zejména v souvislosti se zhoršenou situací v Mladé Boleslavi (v únoru 2019
podepsáno Memorandum o spolupráci).
Dne 3. 4. 2018 byla 1. NMV obnovena činnost meziresortní a mezioborové
pracovní skupiny, jednání proběhlo 27. 6. 2018. Cílem jednání pracovní
skupiny bylo projednat s dotčenými subjekty a odpovědnými gestory
problematik návrhy opatření identifikované expertní pracovní skupinou
MV, Policie ČR a zástupců Královéhradeckého a Plzeňského kraje (nově
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i Středočeského) a zejména najít řešení problémů, na které tyto podněty
reagují. Podněty byly rozděleny do 4 skupin – regulace trhu práce; lepší
přehled obcím o lidech, kteří pobývají na jejich území; zajištění zdravotní
péče; metodická doporučení (např. v oblasti zefektivnění uplatňování
sankcí, poplatků za odpady, stavebního řízení ad.). Podněty jsou
legislativního i nelegislativního charakteru.
K zabezpečení investiční přípravy akce rozšíření strategické průmyslové
zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v královéhradeckém
regionu na základě usnesení vlády č. 97 ze dne 9. února 2015 a aktualizace
potřeb na základě usnesení vlády č. 469 ze dne 21. června 2017 mělo MV za
úkol mj. připravit a spustit do 31. října 2017 nový dotační program
prevence kriminality s cílem umožnit budování osvětlení a kamerových
systémů v okolí strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad
Kněžnou, aby bylo možno zahájit čerpání prostředků nejpozději od r. 2018.
V roce 2017 bylo podpořeno 7 dílčích projektů všech tří obcí v celkovém
objemu 38,4 mil. Kč, v souladu s usnesením vlády. Tím začal investiční
proces a vlastní realizace projektů. Dokončení jednotlivých projektů bylo
plánováno v letech 2018 až 2019. Po celou dobu realizace úkolu je vedena
konzultační podpora pracovníky pro všechny 3 dotčené obce.
Rychnov nad Kněžnou (celková dotace 7,8 mil. Kč); oba projekty dokončeny
dle plánu v roce 2018.
Solnice (celková dotace 12,6 mil. Kč); všechny tři projekty jsou v realizaci,
dokončení bylo prodlouženo na základě žádosti z roku 2018 do roku 2019.
Obec nově žádá o navýšení dotací.
Kvasiny (celková dotace 18 mil. Kč); oba projekty měly být realizovány
v roce 2019. V současné době obec od realizace odstoupila z důvodu
značného nárůstu finančních potřeb nad doporučenou dotaci. Obec žádá
o navýšení dotací.

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

Meziresortní a mezioborová pracovní skupina zasedala 27. 6. 2018.
Dne 22. 5. 2018 a 10. 12. 2018 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.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Vyhlášení dotačního programu OPK: „Program Podpora bezpečnosti
v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny SolniceKvasiny-Rychnov nad Kněžnou. S krajem Královéhradeckým, Plzeňským
a Středočeským podepsáno Memorandum o spolupráci.
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