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I. Úvod
Dne 25. ledna 2016 schválila vláda ČR svým usnesením č. 66 Strategii prevence kriminality
v České republice na léta 2016 až 2020 (dále jen „Strategie“) a zároveň ministru vnitra
uložila předložit vládě ČR do 30. června 2016 Akční plán prevence kriminality na léta 2016
až 2020 (dále jen „Akční plán“), který bude obsahovat konkrétní úkoly k naplňování cílů
Strategie.
Strategie definuje pro oblast prevence kriminality 5 strategických cílů (hlavních priorit), které
jsou dále rozvedeny do celkem 98 specifických cílů, čeho by Česká republika v oblasti
prevence kriminality mezi léty 2016 až 2020 měla dosáhnout. Na tyto specifické cíle potom
tento Akční plán navazuje již zcela konkrétními úkoly (často obsahujícími i několik dílčích
aktivit), jimiž má být schválených cílů dosaženo.
Akční plán je rozdělen do kapitol, které odrážejí hlavní priority/strategické cíle Strategie,
kterými jsou:
1.

Systém prevence kriminality v České republice.

2.

Pomoc obětem trestné činnosti, práce s dětmi a mládeží.

3.

Práce s pachateli trestné činnosti.

4.

Komplexní přístup k prevenci kriminality v rizikových lokalitách.

5.

Nové hrozby a přístupy k prevenci kriminality.

Dále Akční plán obsahuje rovněž kapitolu popisující koordinační a kontrolní mechanismy
naplňování tohoto materiálu a financování jednotlivých úkolů.
V souladu se Strategií se úkoly Akčního plánu zaměřují zejména kriminalitu obecnou,
tj. kriminalitu, která lidi ohrožuje a obtěžuje nejvíce a často utváří jejich pocit vnímání
bezpečnosti ve svém okolí a názor na kriminalitu jako celek a na práci jednotlivých subjektů,
které v této oblasti působí. Nezaměřuje se na specifické formy zejména nejzávažnější
trestné činnosti, jako je terorismus, organizovaný zločin, hospodářská kriminalita, drogová
kriminalita ad., které vyžadují specifické přístupy a jsou upraveny samostatnými dokumenty.
Strategie ani Akční plán ze stejných důvodů neřeší ani specifické oblasti týkající se cizinců,
jejich integrace, nelegální migrace apod. Stejně tak je samostatnými materiály upravena
i oblast bezpečnosti v dopravě.
V oblastech, jako je primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, ochrany práv dětí,
prevence domácího násilí, práce s odsouzenými pachateli trestných činů, problematika
sociálního vyloučení ad. Strategie i Akční plán obsahují spíše specifické úkoly související
s činností Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „RVPPK“) či konkrétní
činnosti Ministerstva vnitra (včetně Policie ČR), nicméně komplexně jsou tyto problematiky
řešeny opět samostatnými materiály, na které Akční plán v řadě případů i odkazuje a zmiňuje
je (jsou vyjmenovány také ve Strategii).
Jednotlivé úkoly obsažené v tomto Akčním plánu (celkem 77, po aktualizaci v roce 2017
celkem 78) jsou uspořádány tak, že jsou přiřazeny do jednotlivých kapitol (strategickým
cílům) a ke specifickým cílům vycházejících ze Strategie, a to dle svého věcného zaměření.
Vzhledem k tomu, že každý úkol naplňuje nikoli jeden, ale zpravidla několik specifických
5

i strategických cílů, je toto zařazení spíše orientační. Přílohou Akčního plánu je proto také
přehledný soupis jednotlivých úkolů v návaznosti právě na plnění strategických cílů Strategie
(pokud je úkolem naplňováno více cílů, je v této příloze úkol uveden u všech takto
souvisejících cílů).
Všechny úkoly – byť byly navrženy řadou dílčích subjektů, členů RVPPK – jsou vyplněny
v jednotné tabulce a jednotným stylem, kdy vedle standardních informací, jako jsou název
úkolu, gesce/spolugesce za jeho plnění, termíny plnění jsou vždy obsaženy i informace
popisující daný úkol (realizované aktivity), odůvodnění (návaznost na konkrétní strategické
a specifické cíle Strategie), konkrétní cíle, kterých má být plněním úkolu dosaženo
či indikátory, kterými bude možné zjišťovat, do jaké míry byla realizace úkolu úspěšná ad.
Součástí popisu každého úkolu je také koordinační a kontrolní mechanismu a určení
rozpočtu, ze kterého bude plnění úkolu financováno (k tomuto pak blíže v kapitole
VII. Koordinace a kontrola plnění úkolů, finanční zabezpečení).
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II. Strategický cíl 1: Systém prevence kriminality v České republice
Strategický cíl 1: Česká republika rozvíjí vybudovaný systém prevence kriminality,
posiluje spolupráci, kompetence a kapacity relevantních partnerů, rozšiřuje prostor
pro působení dobrovolníků při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku, přičemž
se opírá rovněž o mezinárodní spolupráci a vědecké poznatky.
Specifické cíle:
Republikový výbor pro prevenci kriminality:
1.1. Posilovat spolupráci subjektů v oblasti prevence kriminality na bázi Republikového
výboru. Za tím cílem rozšířit zastoupení v Republikovém výboru na úrovni členství
o zástupce krajských a obecních samospráv (příp. též včetně městských a obecních policií)
a Agentury pro sociální začleňování.
Základní údaje
Číslo úkolu

č. 1

Název úkolu

Posilovat spolupráci subjektů prevence kriminality na bázi
Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPPK).

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Oslovit Asociaci krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Agenturu
pro sociální začleňování s nabídkou členství v RVPPK.
• Schválit vládou ČR aktualizaci Statutu a Jednacího řádu
RVPPK dle zájmu oslovených subjektů.
• Zapojit aktivně nové členy činnosti RVPPK.

Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.1, 1.16, 1.23
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Posílit spolupráci subjektů relevantních na poli prevence
kriminality na celorepublikové úrovni.
• Více vnímat a zohledňovat pohled samospráv v oblasti
prevence kriminality, neboť právě na lokální úrovni se
odehrává nejvíce preventivních aktivit a projektů.
• Úžeji zapojit problematiku sociálního vyloučení do
působnosti RVPPK.

Indikátory plnění

• Aktualizovaný Statut a Jednací řád RVPPK.
• Počet členů zastoupených v RVPPK.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

Členové RVPPK (MF, MO, MPSV, MSp, MŠMT, MZ).

Koordinační a kontrolní • Plnění úkolu bude koordinováno a kontrolováno RVPPK.
mechanismus
Adresát (cílová skupina)
• Kraje, obce, obecní/městské policie.
• Úřad vlády ČR – ASZ.
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• Stávající členové RVPPK.
Harmonogram
Termín zahájení

4/2016

Termín dokončení

12/2016

Další informace
Poznámky

Ministerstva a jim podřízené státní organizace:
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

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

Na tomto místě jsou uvedeny pouze některé úkoly, které mají širší či předem
nespecifikovaný dosah. Další úkoly naplňující výše uvedené specifické cíle (vlastní
koncepční činnost, dotační programy, preventivní aktivity, vzdělávání apod.) jsou uvedeny
v následujících kapitolách/strategických cílech, kde jsou již navázány na konkrétní věcné
specifické cíle.
Základní údaje
Číslo úkolu

č. 2

Název úkolu

Aktualizovat dokumenty a priority pro prevenci kriminality
v resortu
Ministerstva
obrany,
upravit
koordinaci
a spolupráci s dalšími rezorty a subjekty.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Aktualizovat rezortní koncepce primární prevence.
• Stanovit priority prevence rizikového chování pro aktuální
rok.
• Implementovat úkoly vyplývající z výstupů mezirezortních
výborů a pracovních skupin pro prevenci.
• Pokračovat v zásadní spolupráci Vojenské policie
s ostatními aktéry na úseku prevence rizikového chování
(P ČR, CS ČR, VS, MěÚ, OÚ).

Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.2, 1.4, 1.5
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zpracovat aktualizaci rezortní koncepce primární prevence.
• Stanovit priority prevence pro aktuální rok (Rezortní komise
pro prevenci).
• Zabezpečit koordinaci jednotného postupu všech subjektů
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rezortu realizující prevenci kriminality.
• Ve spolupráci s výše uvedenými subjekty zvýšit efektivitu
předcházení páchání protiprávního jednání jako jednoho
z druhů rizikového chování.
Indikátory plnění

• Vypracovaná analýza výskytu rizikového chování.
• Počet aktualizovaných dokumentů pro oblast prevence
kriminality a boje proti extremismu.
• Nová rezortní koncepce primární prevence rizikového
chování v roce 2019.
• Počet nově přijatých opatření v oblasti prevence.
• Počet usnesení Rezortní komise pro prevenci.
• Počet součinnostních opatření.

Způsob financování

Rozpočet MO

Subjekty
Odpovědný subjekt

MO

Spolupracující subjekty

MF, MV (RVPPK), MSp (IKSP)

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu bude kontrolováno Rezortní komisí pro
prevenci a dále RVPPK.
• Koordinačním prvkem spolupráce s ostatními subjekty sil
práva a pořádku je Hlavní velitelství Vojenské policie.
• SW databáze vedené Vojenskou policií ve smyslu zákona
č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii.

Adresát (cílová skupina)

• Vedoucí organizačních celků rezortu MO.
• Realizátoři rezortních preventivních opatření a projektů
prevence kriminality.
• Personál rezortu MO s prioritním zaměřením na příslušníky
ozbrojených sil.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

• Analýza výskytu rizikového chování bude prováděna
každoročně na 1. zasedání Rezortní komise pro prevenci
(únor).
• Opatření stanovená v oblasti prevence kriminality a boje
proti extremismu budou upřesňována na základě
provedené analýzy každoročně na 1. zasedání Rezortní
komise pro prevenci.
• Priority v oblasti prevence na následující rok budou
schváleny usnesením 2. zasedání Rezortní komise pro
prevenci (květen).
• Koordinace jednotného postupu všech subjektů rezortu MO,
které realizují opatření prevence kriminality a boje proti
extremismu, bude v průběhu roku zabezpečena operativně
v rámci jednotlivých zasedání Rezortní komise pro
prevenci.
• Spolupráce s ostatními subjekty bude vyhodnocována na
zasedání Rezortní komise pro prevenci.
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• Spolupráce s ostatními subjekty bude dokladována
Republikovému výboru pro prevenci kriminality v rámci
požadovaných vyhodnocení.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 3

Název úkolu

Vyčleňovat rozpočtové prostředky a realizovat rezortní
projekty prevence kriminality v resortu Ministerstva
obrany.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Realizovat rezortní „Program prevence kriminality“.
• Realizovat projekty prevence kriminality určené pro cílové
skupiny personálu s vyšší mírou rizikového chování.
• Finančně
zajišťovat
rezortní
„Program
prevence
kriminality“.

Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.2, 1.3, 1.4
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Předcházet, minimalizovat a eliminovat aktuální výskyt
rizikového chování, které může ohrožovat personál,
rezortní majetek a bojeschopnost vojenských útvarů.
• Orientovat personál ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji
pozitivního
sociálního
chování,
psychosociálních
dovedností a zvládání zátěžových situací.
• Vyčleňovat rozpočtové prostředky k zabezpečení úkolů
„Programu prevence kriminality“ v souladu se zákonem
o státním rozpočtu ČR na daný kalendářní rok - závazný
ukazatel rozpočtu kapitoly 307 – MO (Program sociální
prevence a prevence kriminality).

Indikátory plnění

• Rozpočtové prostředky jsou za pomoci SW nástrojů
naplánovány ve střednědobém horizontu.
• Rozpočtové prostředky jsou v kapitole 307 – MO (program
sociální prevence a prevence kriminality) reálně rozepsány
na jednotlivé organizační celky.
• Výše finančních prostředků vynaložených na realizaci
schválených projektů prevence kriminality.

Způsob financování

Rozpočet MO

Subjekty
Odpovědný subjekt

MO

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Úkol bude realizován ve spolupráci Sekce státního
tajemníka MO, Agentury personalistiky AČR, Rezortní
komise pro prevenci, vedoucích organizačních celků
rezortu MO a Hradní stráže.
• Koordinačním a kontrolním prvkem je manažer cíle a jeho
výkonné orgány.
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• SW nástroje kontrolních mechanismů pro plánování
a rozpočtování rezortu MO.
• Doklad o využití rozpočtových prostředků RVPPK.
Adresát (cílová skupina)

• Organizační celky rezortu MO, Hradní stráž.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/ 2020

Další informace
Poznámky

• Analýza využití rozpočtových prostředků bude prováděna
každoročně na 1. zasedání Rezortní komise pro prevenci
(únor).
• Návrhy na podporu projektů prevence kriminality pro
následující rok budou projednány každoročně na
2. zasedání Rezortní komise pro prevenci (květen).
• Výše vyčleněných rozpočtových prostředků je závislá na
státním rozpočtu ČR (kapitola 307 – MO).

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 4

Název úkolu

Realizovat dotační programy Ministerstva zdravotnictví
zaměřené na prevenci rizikového chování a prevenci
kriminality.

Popis úkolu (realizované V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
aktivity)
• Vyhlašovat a administrovat dotační programy na podporu
projektů zaměřených na prevenci rizikového chování
a prevenci kriminality v souladu se schválenými akčními
plány v rámci strategie Zdraví 2020.
Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3 + další dle každoročně vyhlašovaných
resp.
strategické
cíle,
priorit
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Finančně podporovat kvalitní programy zaměřené na
prevenci rizikového chování a prevenci kriminality u dětí
a mládeže.

Indikátory plnění

• Počet vyhlášených dotačních programů.
• Počet podpořených projektů.
• Množství
finančních
prostředků
vynaložených
na
podpořené projekty.
• Naplnění priorit v oblasti prevence rizikového chování
a prevenci kriminality.

Způsob financování

Rozpočet MZ

Subjekty
Odpovědný subjekt

MZ

Spolupracující subjekty

--11

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Zveřejnění výsledků dotačních řízení na webových
stránkách MZ
• Plnění úkolu bude kontrolováno rovněž RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Žadatelé o dotace v Programu Péče o děti a dorost
a Prevence kriminality, cílové skupiny dle každoročně
vyhlášených priorit.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Dotační programy a jejich priority budou
každoročně po celou dobu platnosti Strategie.

vyhlašovány

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 5

Název úkolu

Prohlubovat vzdělání v oblasti prevence kriminality, boje
proti extremismu a terorismu, ochrany lidských práv
a aktuálních kriminálně rizikových jevů v resortu
Ministerstva obrany.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Obligatorně vzdělávat veškerý personál rezortu.
• Obligatorně vzdělávat výkonné orgány pro prevenci.
• Zajistit informační podporu v oblasti prevence veškerému
personálu.
• Organizovat seminář pro vybrané rezortní pracovníky
k aktuálním otázkám prevence (nejméně 1x ročně).
• Pořádat
specializační
vzdělávání
pro
realizátory
preventivních úkolů, nadstavbové studium pro lektory
prevence.

Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.45
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Předcházet, minimalizovat a eliminovat aktuální výskyt
rizikového chování, které může ohrožovat personál,
rezortní majetek a bojeschopnost vojenských útvarů.
• Orientovat personál ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji
pozitivního
sociálního
chování,
psychosociálních
dovedností a zvládání zátěžových situací.
• Posilovat právní vědomí personálu rezortu MO.
• Zvyšovat kompetence odborného personálu.
• Informovat vybraný personál MO o aktuálních otázkách
prevence a kriminálně rizikových jevů.

Indikátory plnění

• Vzdělávací aktivity jsou součástí plánu činnosti rezortu MO
na daný kalendářní rok.
• Existující analýza realizovaného vzdělávání (doklad
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•
•
•
•
Způsob financování

Rezortní komisi pro prevenci) a systém zpětné vazby
(potvrzení realizace vzdělávací aktivity, anketa mezi
účastníky)
SW nástroje k vyhodnocení vzdělávacích aktivit
realizovaných v daném roce.
Zpracovaný „Projekt vzdělávání v oblasti prevence
kriminality“.
Počet realizovaných seminářů a vzdělávacích kurzů.
Počet proškolených osob.

Rozpočet MO

Subjekty
Odpovědný subjekt
Spolupracující subjekty
Koordinační a
mechanismus

MO
• MV, PA ČR, MSp (IKSP)

kontrolní • Úkol bude plněn ve spolupráci Agentury personalistiky
AČR, Rezortní komise pro prevenci, vedoucích
organizačních celků rezortu MO, Hradní stráže a výkonných
orgánů pro prevenci.
• Koordinačním a kontrolním prvkem je manažer cíle a jeho
výkonné orgány.
• SW nástroje kontrolních mechanismů pro plánování
v rezortu MO.
• Analýza předložená Rezortní komisi pro prevenci.
• Doklad RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Organizační celky rezortu MO, Hradní stráž, realizátoři
rezortních preventivních opatření a projektů, výkonné
orgány pro prevenci.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/ 2020

Další informace
Poznámky

• Agentura personalistiky každoročně zpracovává „Projekt
vzdělávání v oblasti prevence kriminality“, který je
zabezpečován centrálním způsobem na základě požadavků
vedoucích organizačních celků MO a Hradní stráže. Projekt
je předkládán Rezortní komisi pro prevenci.
• Analýza veškerého realizovaného vzdělávání v oblasti
prevence bude prováděna každoročně na 1. zasedání
Rezortní komise pro prevenci (únor).
• Gestorem semináře bude v roce 2016 a 2018 Agentura
personalistiky AČR, v roce 2017 a 2019 Vojenská policie.

Policie ČR:
1.6.
1.7.

Prevence kriminality se promítá do všech činností a služeb Policie ČR, na všech
úrovních a útvarech, včetně policejního managementu.
Prevence kriminality v Policii ČR se opírá o koordinovanou spolupráci, ve které se
promítá 1) praktický přístup k prevenci kriminality (proaktivní na problém orientovaný
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1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

1.15.

přístup základních článků Policie ČR zaměřený na eliminaci podmínek páchání
trestné činnosti), 2) analyticko-teoretický přístup (kriminologický sběr a analýza dat,
navrhování preventivních opatření), 3) informačně-osvětový přístup (informace
veřejnosti o kriminálních rizicích a možnostech ochrany před nimi, informace
veřejnosti o realizovaných preventivních aktivitách a projektech) a 4) multioborový
koordinační přístup (spolupráce s dalšími subjekty prevence kriminality, sdílení dat
a informací a příkladů dobré praxe, se zvláštním zaměřením na spolupráci na úrovni
obce).
Na úrovni Policejního prezidia ČR, ředitelství služeb, celorepublikových útvarů
a všech krajských ředitelství a územních odborů bude působit specializovaný
a odborně vzdělaný koordinátor prevence kriminality. Na úrovni Policejního prezidia
ČR, krajských ředitelství a územních odborů bude mít tento koordinátor v popisu
činností pouze problematiku prevence kriminality.
Na Policejním prezidiu ČR (OTP PP ČR) bude počet pracovníků věnujících se
prevenci kriminality navýšen minimálně o čtyři systemizovaná služební místa a na
úrovni krajských ředitelství policie minimálně o dvě systemizovaná služební místa na
kraji a o dvě systemizovaná místa na územních odborech.
Popis pracovní činnosti koordinátora prevence kriminality na všech úrovních bude
jasně určen, a to po projednání Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality.
Policie ČR přijme Koncepci analytických pracovišť Policie ČR 1, ve které jasně vymezí
i roli a účel analýz kriminality, jejich využití pro práci preventistů i dalších článků
policie, prediktivní analýzy, mapy kriminality.
Preventivní projekty Policie ČR se mnohem více zaměří do oblasti situační prevence,
nicméně opomíjena nebude ani dnes častěji realizovaná primární a sekundární
prevence sociální.
Bude vybudován jednotný systém vzdělávání na problematiku prevence kriminality
uvnitř policejní organizace až na jednotlivé úrovně policejních činností.
Bude zajištěno stabilní a včasné financování preventivních aktivit a projektů nejen ze
zdrojů Programu prevence kriminality a resortního programu Ministerstva vnitra, ale
zejména u regionálních preventivních aktivit a projektů primárně ze zdrojů Policie ČR
(krajských ředitelství). Dle možností bude docházet k posilování těchto zdrojů.
Policie ČR přijme Koncepci prevence kriminality v Policii ČR od roku 2017, ve které
bude dále rozvíjet zaměření, strukturu a preventivní aktivity vytvořené a realizované
na základě cílů a vizí Koncepce prevence kriminality v Policii ČR na léta 2014 až
2016.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 6

Název úkolu

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.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Zapracovat nové vzdělávací moduly pro tiskové mluvčí
a preventivní pracovníky (nejen preventistů z oddělení tisku
a prevence).

1

Koncepce bude zaměřena na analytická pracoviště SKPV Policie ČR.
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• Rozdělit kurz pro začátečníky a pro stávající pracovníky
OTP. Pro absolventy kurzu zavést systém supervizního
semináře.
Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.5, 1.13, 1.45
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Přetransformovat stávající kurz na kurz pro začátečníky.
Zde budou vyučovat zkušení odborníci převážně praktickou
část. Zakomponovat více informací z oblasti práva
a prevence. Zajistit dostatečnou časovou dotaci.
• Pořádat kurz pro stávající pracovníky OTP ve formě
supervizního semináře, kterého se zúčastní 15 osob.
Předem se určí problematika, která bude hlavním tématem
a o které se bude diskutovat. Dalším základním tématem
bude vždy výměna dobré praxe mezi jednotlivými kraji.
• Vytvořit pro preventivní pracovníky kurz lektorských
dovedností a pedagogického minima.
• Zvyšovat povědomí o nutnosti strategií v oblasti prevence
kriminality založených na faktech.
• Prověřit místní možnosti v oblasti prevence kriminality podle
jejich cílového zaměření a účinnosti.
• Vyhodnocovat a následně zpracovat požadavky týkající se
metodických nástrojů, které reagují na konkrétní situaci, čas
a místo.
• Zavádět techniky, které poskytují systematický přístup
k prevenci kriminality.
• Implementovat požadavky z praxe do vzdělávání.

Indikátory plnění

• Nová revidovaná podoba stávajícího kurzu.
• Požadavky na vzdělávání získané na základě ankety mezi
pracovníky OTP.
• Etablovaná spolupráce OTP PP s Útvarem policejního
vzdělávání a služební přípravy na nových vzdělávacích
modulech.

Způsob financování

MV (PČR)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (PČR)

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Spolupráce OTP PP, MV a Útvaru policejního vzdělávání
a služební přípravy.
• Koordinační a kontrolní mechanismus bude plněn v rámci
PČR, kontrola bude realizována rovněž RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• PČR - primárně pracovníci tisku a prevence a dále policisté,
kteří se prevencí kriminality zabývají.

Harmonogram
Termín zahájení

9/2016

Termín dokončení

12/2017
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Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 7

Název úkolu

Přijmout Koncepci prevence kriminality Policie ČR na léta
2019-2021.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• 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.

Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
resp.
strategické
cíle,
1.14, 1.15, 1.49
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Vytvořit koncepční materiál.
• Vytvořit metodické doporučení pro oblast prevence.
• Zajistit personální posílení prevence kriminality na úseku
•
•
•
•

•
Indikátory plnění

Způsob financování

PP ČR, KŘP, ÚCP, ÚO v souladu s koncepčním
materiálem.
Zajistit automatické financování prevence kriminality
z rozpočtu Policie ČR.
Vytvořit kontrolní a evaluační systém preventivních činností.
Zajistit odpovědného pracovníka za oblast prevence
kriminality v Policii ČR jako platného člena RVPPK.
Zajistit působení specializovaného a odborně vzdělaného
koordinátora prevence kriminality na 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.

• Schválená Koncepce pracovišť tisku a prevence Policie ČR
naplňující výše uvedené cíle.
• Schválené metodické doporučení pro oblast prevence.
Rozpočet MV (PČR)

Subjekty
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Odpovědný subjekt

MV (PČR)

Spolupracující subjekty

ÚV-odbor protidrogové politiky a MŠMT

Koordinační a kontrolní
mechanismus

• Před schválením Koncepce vedením PP bude materiál
předložen k připomínkám MV (úseku 1. NMV); část
prevence drogové kriminality bude před předložením
materiálu vedení PP zaslána k připomínkám ÚV-odboru
protidrogové politiky a MŠMT
• Koordinační a kontrolní mechanismus bude plněn v rámci
PČR a MV, plnění úkolu bude kontrolováno rovněž RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• PČR - primárně pracovníci tisku a prevence a dále policisté,
kteří se prevencí kriminality zabývají.

Harmonogram
Termín zahájení

9/2016

Termín dokončení

9/2019 – schválení doporučení
12/2019 – přijetí koncepce

Další informace
Poznámky
Policie ČR bude plnit i řadu dalších úkolů v tomto Akčním plánu. Tyto úkoly jsou uvedeny
dále u jednotlivých strategických a specifických cílů zabývajících se konkrétními
problematikami.
Kraje:
1.16.
1.17.
1.18.

1.19.

1.20.

1.21.
1.22.

Aktivně se prostřednictvím Asociace krajů ČR podílejí na činnosti Republikového
výboru pro prevenci kriminality.
Zpracovávají krajské koncepce prevence kriminality, bezpečnostní analýzy na krajské
úrovni, stanoví rizikovost jednotlivých území pro plánování preventivních opatření.
Zajišťují činnost krajského manažera prevence kriminality a poskytují mu potřebné
zázemí a specializované vzdělávání, vytváří Pracovní skupiny prevence kriminality
a zajišťují a koordinují jejich činnost.
Prostřednictvím manažerů prevence kriminality poskytují konzultace a metodickou
podporu pro preventivní aktivity obcí na svém území, zajišťují informovanost v oblasti
prevence kriminality z krajské a republikové úrovně směrem k obcím.
Podílí se na hodnocení a výběru projektů prevence kriminality obcí v rámci Programu
prevence kriminality. Zpracovávají a realizují vlastní preventivní programy a projekty
v rámci Programu prevence kriminality.
Podporují preventivní aktivity a projekty kraje a obcí na svém území rovněž
z vlastních zdrojů (např. formou dotací obcím, neziskovým organizacím apod.).
Vyhodnocují plnění přijatých preventivních koncepcí a realizovaných preventivních
projektů a opatření.

Krajům nemohou být ukládány na této úrovni úkoly, Strategie prevence kriminality v České
republice na léta 2016 až 2020 uvádí výše uvedené specifické cíle pro kraje ve formě
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doporučení. Nicméně u úkolů Akčního plánu, které se výše uvedených specifických cílů
dotýkají, je toto zmíněno.
Obce:
1.23.
1.24.
1.25.

1.26.
1.27.
1.28.
1.29.

Aktivně se prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR podílejí na činnosti Republikového
výboru pro prevenci kriminality.
Zpracovávají obecní koncepce či plány prevence kriminality a bezpečnostní analýzy
na lokální úrovni.
Zajišťují činnost manažera prevence kriminalita obce a poskytují mu potřebné zázemí
a specializované vzdělávání, vytváří Pracovní skupiny prevence kriminality a zajišťují
a koordinují jejich činnost (se zvláštním zaměřením na spolupráci, výměnu dat
a informací a příkladů dobré praxe s Policií ČR na svém území).
Zřizují obecní policii.
Zpracovávají a realizují vlastní preventivní aktivity a programy či projekty v rámci
Programu prevence kriminality.
Podporují preventivní aktivity a projekty na svém území rovněž z vlastních zdrojů.
Vyhodnocují plnění přijatých preventivních koncepcí a realizovaných preventivních
projektů a opatření.

Obcím nemohou být ukládány na této úrovni úkoly, Strategie prevence kriminality v České
republice na léta 2016 až 2020 uvádí výše uvedené specifické cíle pro obce ve formě
doporučení. Nicméně u úkolů Akčního plánu, které se výše uvedených specifických cílů
dotýkají, je toto zmíněno.
Působení dalších subjektů v systému prevence kriminality:
1.30.

Podporovat neziskový sektor v aktivitách v oblasti prevence kriminality, nadále
rozvíjet vzájemnou spolupráci veřejného a neziskového sektoru.
1.31. Využívat kapacity vědecko-výzkumných organizací na poli teoretických a empirických
poznatků v prevenci kriminality a možností jejich přenositelnosti do praktické úrovně,
zejména v oblasti nových trendů.
1.32. Podporovat zapojení dobrovolníků na všech úrovních do prevence kriminality
a ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku, za podmínek daných orgány veřejné
moci a pod jejich kontrolními mechanismy.
1.33. Posilovat spolupráci rovněž s podnikatelskými subjekty, které chtějí své možnosti
a know-how v oblasti prevence kriminality využít i k veřejně prospěšným účelům.
Základní údaje
Číslo úkolu

č. 8

Název úkolu

Podporovat zapojení dobrovolníků do prevence kriminality
a zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku v obcích
v rámci
dotačního
programu
MV
„Bezpečnostní
dobrovolník“.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Realizace dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník
Ministerstvem vnitra a finanční podpora úspěšných
projektů.
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• Propagace dotačního programu mezi potenciálními žadateli
a dobrovolníky.
• Sdílení příkladů dobré praxe v realizaci tohoto programu
a jejich propagace pomocí informačních aktivit MV.
Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3, 1.24, 1.27, 1.28, 1.32
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Podporovat obce v úsilí o prevenci kriminality a zajišťování
bezpečnosti a veřejného pořádku na místní úrovni.
• Vytvářet prostor pro zapojení široké veřejnosti do záležitostí
prevenci kriminality a zajišťování bezpečnosti a veřejného
pořádku na místní úrovni.
• Posilovat důvěru občanů v bezpečnostní složky.
• Zvyšovat pocit bezpečí občanů v jejich lokalitě.

Indikátory plnění

•
•
•
•

Způsob financování

Existence dotačního programu „Bezpečnostní dobrovolník“.
Počet žádostí do programu.
Počet podpořených projektů.
Počet zapojených dobrovolníků.

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

Obce

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • V komisi pro přidělování dotací jsou zastoupeny MV, PČR,
MSp, ASZ jako relevantní aktéři.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Obce, dobrovolníci, široká veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Plnění tohoto úkolu bude zajišťováno každoročně.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 9

Název úkolu

Vytvořit typový program zapojení dobrovolníků do
poskytování postpenitenciární péče a prevence recidivy
pachatelů trestné a přestupkové činnosti.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi,
které mají zkušenosti s prací s pachateli trestné činnosti (ať
již při jejich zapojování do společnosti po výkonu trestu
odnětí svobody, při podmíněném propuštění či při výkonu
alternativních trestů) vytvořit a pilotně vyzkoušet vhodný
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•
•
•

•

typový program zapojení dobrovolníků pro práci s touto
cílovou skupinou. Dobrovolníci sami se mohou rekrutovat
z řad bývalých pachatelů a tím také přispívat ke svému
začlenění do společnosti.
Provést sběr zahraničních zkušeností s působením
dobrovolníků v této oblasti
Vytvořit metodiku realizace takového typového programu.
Zveřejnit vytvořenou metodiku a šířit ji mezi dobrovolnické
organizace (zejména ty s akreditovaným dobrovolnickým
programem dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické
službě).
Podporovat činnost dobrovolnických organizací při realizaci
takového typového programu, příp. programů.

Priorita (strategický cíl): 1, 3
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.30, 1.32, 3.1, 3.6, 3.7
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Více zapojit neziskový sektor, zejména organizace
koordinující poskytování dobrovolnických aktivit a jejich
prostřednictvím samotné dobrovolníky do pomoci
pachatelům trestné či přestupkové činnosti s jejich
opětovným zapojením do společnosti a prevencí recidivy.
• Účinněji začleňovat pachatele kriminality do společnosti
a předcházet jejich recidivě.

Indikátory plnění

• Existující typový program zapojení dobrovolníků do
poskytování postpenitenciární péče a prevence recidivy
pachatelů trestné a přestupkové činnosti.
• Vytvořená metodika pro typový program.
• Počet dobrovolnických organizací zapojených do typového
programu.
• Počet zapojených dobrovolníků.
• Počet pachatelů, kterým byla tímto způsobem poskytnuta
pomoc.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

MSp (vč. PMS), MPSV, nevládní neziskové organizace.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Projekt bude koordinován rovněž ve spolupráci
s pracovními skupinami v rámci MSp souvisejícími
s naplňováním nové Koncepce vězeňství do roku 2025
a připravované Národní koncepce péče o propuštěné
vězně.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Neziskové organizace pracující s dobrovolníky.
• Dobrovolníci.
• Pachatelé trestné, příp. přestupkové činnosti po výkonu
trestu odnětí svobody, při podmíněném propuštění z výkonu
trestu či při výkonu alternativních trestů, příp. omezujících
opatření uložených společně se sankcí za přestupek.
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Harmonogram
Termín zahájení

1/2017

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 10

Název úkolu

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.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Svolávat a řídit jednání Poradního sboru ministra vnitra pro
situační prevenci kriminality, a to nejméně dvakrát ročně.
• Zpracovávat metodické materiály pro oblast situační
prevence kriminality, např. v oblasti prevence automobilové
kriminality, vloupání do obydlí, situační prevence kriminality
na veřejných prostranstvích a v obchodních domech,
rekreačních oblastech, bezpečnosti tzv. měkkých cílů
(mj. školských či zdravotnických zařízení, prostředků
a shromaždišť veřejné dopravy, kulturních a náboženských
objektů ad.) a posílení individuální ochrany osob.
• Spolupracovat na přípravě a realizaci osvětově –
informačních aktivit v oblasti situační prevence kriminality.

Priorita (strategický cíl): 1, 2, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.12, 1.30, 1.31, 1.33, 1.38, 1.39, 1.45,
resp.
strategické
cíle,
1.46, 1.57, 1.58, 2.2, 5.4, 5.6
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Koordinovat a posilovat spolupráci veřejného i soukromého
sektoru v oblasti prevence kriminality se zaměřením
zejména na situační prevence kriminality.
• Zkvalitnit metodickou a standardizační činnosti v oblasti
situační prevence kriminality.
• Nabízet komplexnější a dostupnější poradenství a osvětově
– informační aktivity zaměřené na situační prevenci
kriminality.

Indikátory plnění

• Počet jednání Poradního sboru ministra vnitra pro situační
prevenci kriminality.
• Počet vypracovaných metodických materiálů v oblasti
situační prevence kriminality vytvořených ve spolupráci
s Poradním sborem ministra vnitra pro situační prevenci
kriminality a jeho členy.
• Počet vydaných materiálů a realizovaných osvětově –
informačních aktivit vytvořených ve spolupráci s Poradním
sborem ministra vnitra pro situační prevenci kriminality
a jeho členy.
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Způsob financování

Rozpočet MV, s podporou rozpočtů členů Poradního sboru

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

Zástupci subjektů zapojených do činnosti Poradního sboru.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu bude koordinováno v rámci Poradního sboru
ministra vnitra pro situační prevenci kriminality.
• Kontrola plnění úkolu bude realizována RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Občané, obce, podnikatelské subjekty.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Aktivity budou realizovány průběžně.

Program prevence kriminality:
1.34.

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

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 11

Název úkolu

Realizovat dotační Program prevence kriminality na místní
úrovni na podporu preventivních aktivit a projektů obcí
a krajů.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Každoročně vyhlašovat a administrovat dotační Program
prevence kriminality na místní úrovni na podporu
preventivních aktivit a projektů obcí a krajů, které jsou
v souladu se strategickými cíli (prioritami) a specifickými cíli
Strategie prevence kriminality v České republice na léta
2016 až 2020 a vycházejí z potřeb určených
bezpečnostními analýzami obce/kraje.
• Uvolňovat finanční prostředky na jeho realizaci.
• Bodově zvýhodňovat projekty, které jsou zaměřeny na
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komplexní přístup k řešení problémů a prevence kriminality
(neobsahují pouze dílčí řešení, ale komplex opatření
a obsahují provázanost s dalšími souvisejícími projekty
a aktivitami zaměřenými na řešení daného problému).
• Poskytovat odborné konzultace a podporu po žadatele
o dotace.
• Vyhodnocovat efektivitu a úspěšnost realizovaných projektů
a jejich dopadů na bezpečnostní situaci v lokalitě.
Priorita (strategický cíl): 1, 2, 3, 4, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.24, 1.25,
resp.
strategické
cíle,
1.27, 1.29, 1.34, 1.37 + další dle zaměření projektů
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Umožnit obcím a krajům větší zapojení do realizace aktivit
a projektů prevence kriminality v souladu se Strategií
prevence kriminality v České republice na léta 2016 až
2020.
• Pomoci žadatelům po formální i věcné stránce
s předložením kvalitních projektů.
• Zaměřovat podporu zejména na ověřené a efektivní typy
projektů, případně projekty se značným inovativním
potenciálem.
• Podporovat primárně projekty, které nejsou zaměřeny
pouze na řešení dílčích problém, ale problém řeší
v komplexnosti a návaznostech.
• Zprostředkovávat sdílení příkladů dobré praxe mezi
žadateli.

Indikátory plnění

• Realizovaný dotační Program prevence kriminality na
místní úrovni.
• Počet žádostí předložených do programu.
• Počet podpořených projektů.
• Množství poskytnutých finančních prostředků.
• Realizované konzultace a podpora žadatelům.
• Počet vyhodnocených projektů, včetně jejich dopadů do
praxe.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt
Spolupracující subjekty
Koordinační a
mechanismus

MV
• Členové RVPPK.
• Obce, kraje.

kontrolní • Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK. Členové dotační
komise jsou jmenování z řad členů RVPPK, RVPPK rovněž
schvaluje doporučení dotační komise na přidělení dotací.

Adresát (cílová skupina)

• Žadatelé o dotace v Programu prevence kriminality na
místní úrovni (obce, kraje).
• Široká veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016
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Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Dotační program bude realizován každoročně v souladu se
Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až
2020.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 12

Název úkolu

Realizovat dotační Program prevence kriminality v rámci
resortu Ministerstva vnitra na podporu preventivních
aktivit a projektů Policie ČR a útvarů a organizací MV.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Každoročně vyhlašovat a administrovat dotační Program
prevence kriminality v rámci resortu Ministerstva vnitra na
podporu preventivních aktivit a projektů Policie ČR a útvarů
a organizací MV (včetně např. Muzea Policie ČR,
policejních škol).
• Uvolňovat finanční prostředky na jeho realizaci.
• Poskytovat odborné konzultace a podporu po žadatele
o dotace.
• Vyhodnocovat efektivitu a úspěšnost realizovaných projektů
a jejich dopadů na řešení daného problému.

Priorita (strategický cíl): 1, 2, 3, 4, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3, 1.4, 1.34, 1.37 + další dle zaměření
resp.
strategické
cíle,
projektů
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Umožnit Policii ČR a útvarům a organizacím MV větší
zapojení do realizace aktivit a projektů prevence kriminality
v souladu se Strategií prevence kriminality v České
republice na léta 2016 až 2020 a aktuálními prioritami MV
a PČR.
• Pomoci žadatelům po formální i věcné stránce
s předložením kvalitních projektů.
• Zaměřovat podporu zejména na ověřené a efektivní typy
projektů, případně projekty se značným inovativním
potenciálem.
• Zprostředkovávat sdílení příkladů dobré praxe mezi
žadateli.

Indikátory plnění

• Realizovaný dotační Program prevence kriminality v rámci
resortu MV.
• Počet žádostí předložených do programu.
• Počet podpořených projektů.
• Množství poskytnutých finančních prostředků.
• Realizované konzultace a podpora žadatelům.
• Počet vyhodnocených projektů, včetně jejich dopadů do
praxe.

Způsob financování

Rozpočet MV
24

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu bude koordinováno odborem bezpečnostní
politiky a prevence kriminality ČR a oddělením tisku
a prevence Policejního prezidia ČR.
• Kontrolováno bude RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Policie ČR, útvary a organizace MV.
• Široká veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Dotační program bude realizován každoročně v souladu se
Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až
2020 a aktuálními prioritami MV a PČR.

Další úkoly týkající se již specificky zaměřených dotačních programů v rámci Programu
prevence kriminality, jsou uloženy v jiných kapitolách dle konkrétního zaměření strategických
cílů.
Základní údaje
Číslo úkolu

č. 13

Název úkolu

Provést elektronizaci dotačního řízení Programu prevence
kriminality, včetně vytvoření databáze projektů a sdílení
příkladů dobré praxe.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Pořídit a zprovoznit elektronický systém pro podávání
a administraci dotací v rámci Programu prevence kriminality
(pilotně program prevence kriminality na místní úrovni; dále
dle možností prevence sociálně patologických jevů,
podpora evropských krizových a asistenčních linek 116 xxx,
vnitroresortní program prevence kriminality).
• V rámci tohoto systému zřídit i novou databázi projektů,
která umožní kvalitní analýzu a vyhodnocování
podpořených projektů.
• Elektronický systém a v rámci něj vybudovaná databáze
projektů budou také sloužit k šíření příkladů dobré praxe
v oblasti projektů a programů prevence kriminality.

Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.5, 1.35, 1.36, 1.37, 1.42, 1.48
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zjednodušit a zkvalitnit proces podávání a administrace
žádostí o dotace v oblasti prevence kriminality.
• Disponovat kvalitní a přehlednou databází projektů, která
umožní vyhledávat v podpořených projektech potřebná data
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pro další analýzy a vyhodnocování realizovaných projektů
a opatření.
• Vytvořit místo, kde budou centrálně, veřejně a přehledně
k dispozici úspěšné projekty jako příklady dobré praxe
v oblasti prevence kriminality.
Indikátory plnění

• Existence a provoz SW nástroje/systému, který bude výše
uvedené cíle a parametry naplňovat.
• Většina žadatelů hodnotí nový systém jako jednodušší
a komfortnější než předchozí písemnou podobu podávání
žádostí.
• Eliminace formálních chyb při podávání žádostí ze strany
žadatelů.
• Časová úspora při administraci projektů alespoň o 20 %.
• Počet realizovaných analýz a vyhodnocování projektů
a opatření v oblasti prevence kriminality s využitím
vytvořené databáze.
• Počet přístupů k vytvořenému nástroji na sdílení příkladů
dobré praxe projektů a opatření prevence kriminality.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Projekt bude realizován ve spolupráci odboru bezpečnostní
politiky a prevence kriminality MV a sekce ICT MV.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Žadatelé o dotace v Programu prevence kriminality MV
(kraje, obce, NNO).
• Osoby podílející se na administraci a hodnocení žádostí
o dotace
• OBPPK MV pro analýzy a vyhodnocování projektů
a opatření prevence kriminality.
• Realizátoři preventivních projektů a opatření či zájemci
o jejich realizaci.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Přesné naplnění jednotlivých aktivit, cílů, indikátorů či
harmonogramu bude záležet na komplexnosti realizovaného
řešení, a zda se bude řešit samostatně, či v rámci potřeb
celého resortu MV, tj. zda systém bude vytvářen pouze pro
Program prevence kriminality (kdy by naplňování výše
uvedeného bylo lépe řiditelné), či pro obdobné potřeby v rámci
celého MV (kdy není možné předem garantovat naplnění všech
stanovených parametrů, neboť systém již nebude budován
pouze pro potřeby prevence kriminality, ale tak, aby byl
využitelný pro celý resort vnitra).
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Základní údaje
Číslo úkolu

č. 13A

Název úkolu

Vytvořit metodiku pro vyhodnocování dopadů projektů
a programů prevence kriminality včetně vytvoření databáze
projektů a sdílení příkladů dobré praxe.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Provést sběr a analýzu zahraničních i již existujících
domácích modelů vyhodnocování dopadů projektů
a programů prevence kriminality.
• Provést analýzu dosavadního provádění vyhodnocování
projektů a jejich dopadů v rámci Programu prevence
kriminality na místní úrovni.
• Vytvořit metodiku pro vyhodnocování dopadů projektů
a programů prevence kriminality.
• Vytvořit systém pro tvorbu databáze příkladů dobré praxe
v oblasti projektů prevence kriminality, který usnadní jejich
šíření a přejímání úspěšných projektů (v konečné podobě
by u takových příkladů dobré praxe byla uváděna
i doporučení, jaká opatření mohou úspěšnost projektu
zvýšit a co naopak může i jinak úspěšný projekt
znehodnotit).

Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.5, 1.35, 1.36, 1.37, 1.42, 1.48
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Získat přehled o již existujících modelech vyhodnocování
dopadů projektů a programů prevence kriminality.
• Posoudit
kvalitu
aktuálně
nastaveného
modelu
vyhodnocování projektů prevence kriminality a jejich
dopadů v rámci Programu prevence kriminality na místní
úrovni.
• Nastavit systém pro vyhodnocování dopadů projektů
a programů prevence kriminality v rámci MV (s možným
využitím i pro další subjekty).
• Vytvořit místo, kde budou centrálně, veřejně a přehledně
k dispozici úspěšné projekty jako příklady dobré praxe
v oblasti prevence kriminality.
• Zjednodušit realizaci a vyhodnocování projektů prevence
kriminality.

Indikátory plnění

• Existující analýza zahraničních i již existujících domácích
modelů vyhodnocování dopadů projektů a programů
prevence kriminality.
• Závěry z analýzy dosavadního provádění vyhodnocování
projektů a jejich dopadů v rámci Programu prevence
kriminality na místní úrovni.
• Existující metodika pro vyhodnocování dopadů projektů
a programů prevence kriminality.
• Zavedení metodiky do podmínek realizovaných programů
prevence kriminality v rámci MV, zejména Programu
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prevence kriminality na místní úrovni.
• Zveřejňování a šíření úspěšných projektů jako příkladů
dobré praxe v oblasti prevence kriminality na webu
www.prevencekriminality.cz.
Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • O realizaci aktivit úkolu budou informováni členové RVPPK,
kteří v případě zájmu mohou sdílet své zkušenosti
a pozitivní příklady v této oblasti.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Žadatelé o dotace v programech prevence kriminality MV
(kraje, obce, NNO).
• Osoby podílející se na administraci a hodnocení žádostí
o dotace.
• OPK MV pro analýzy a vyhodnocování projektů a opatření
prevence kriminality.
• Realizátoři preventivních projektů a opatření či zájemci
o jejich realizaci.

Harmonogram
Termín zahájení

6/2018

Termín dokončení

12/2018 - analýza zahraničních i již existujících domácích
modelů vyhodnocování dopadů projektů a programů prevence
kriminality
12/2019 - analýza dosavadního provádění vyhodnocování
projektů a jejich dopadů v rámci Programu prevence kriminality
na místní úrovni
6/2020 - metodika pro vyhodnocování dopadů projektů a
programů prevence kriminality
12/2020 - systém pro tvorbu databáze příkladů dobré praxe
v oblasti projektů prevence kriminality

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 14

Název úkolu

Usnadnit přístup menším obcím do Programu prevence
kriminality na místní úrovni.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Analyzovat možnosti (právní i ekonomické) na úpravu
dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni
(pro obce a kraje), který by menším obcím umožnil lepší
faktický přístup k dotacím.
• Zejména se zaměřit na možnost, zda by žádost mohly
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podávat (a plnění podmínek tak převzít a garantovat) místní
akční skupiny či dobrovolné svazky obcí za obce, které
sdružují.
Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3, 1.34, 1.36
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zjednodušit malým obcím přístup k dotacím z Programu
prevence kriminality na místní úrovni.
• Realizovat více preventivních aktivit a projektů rovněž
v malých obcích, kde si to bezpečnostní situace vyžaduje.
• Zlepšit bezpečnost v malých obcích, které mají zájem
aktivně se zapojit do prevence kriminality.

Indikátory plnění

• Změněné podmínky pro poskytování dotací z Programu
prevence kriminality na místní úrovni usnadňující přístup
malým obcím.
• Počet žádostí o dotaci pro projekty prevence kriminality ze
strany obcí I. a II. typu.
• Počet projektů realizovaných těmito obcemi.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

Svaz měst a obcí ČR

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Řešení úkolu bude koordinováno s poskytovateli dotací,
které již podobné zkušenosti mají a se zástupci obcí.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Žadatelé o dotace v Programu prevence kriminality na
místní úrovni, zejména obce I. a II. typu.

Harmonogram
Termín zahájení

4/2016

Termín dokončení

12/2016

Další informace
Poznámky
Analytický přístup a sdílení dat:
1.38.

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

č. 15

Název úkolu

Vytvořit podmínky pro využívání mapových nástrojů pro
analýzu kriminality v Policii ČR.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• 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.
• Ustanovit specialisty na oblast geografických informačních
systémů (GIS) minimálně na 8 krajských ředitelstvích
a zajistit jejich potřebné vyškolení.
• Přijmout Koncepci analytických pracovišť Policie ČR, která
jasně vymezí i roli a účel analýz kriminality, jejich využití pro
práci preventistů i dalších článků policie, pro prediktivní
analýzy a mapy kriminality.
• Zajistit proškolení všech osob, které s takovými nástroji
budou při své činnosti pracovat (GIS specialisté, analytici,
preventisté, velitelé plánují hlídky, manažeři atd.)
• Sledovat a vyhodnocovat pilotní aktivity využití GIS pro
analýzy a predikce kriminality v rámci Policie ČR (aktuálně
např. na Krajském ředitelství PČR Středočeského kraje)
a úspěšné a osvědčené aktivity přejímat do práce celé
Policie ČR (v rámci toho např. uspořádat i konferenci na
sdílení příkladů dobré praxe).
• Na základě využití těchto nástrojů a vytvořených analýz
plánovat policejní činnosti (např. hlídkovou činnost)
a preventivní opatření v praxi.
• Zlepšovat kvalitu shromažďovaných dat pro jejich využití
v oblasti analýz a prevence kriminality.

Priorita (strategický cíl): 1, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.31, 1.38, 1.39, 1.41,
resp.
strategické
cíle,
1.42, 1.45, 5.6
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Disponovat vhodnými nástroji pro mapování a následnou
analýzu a predikci kriminality.
• Disponovat
dostatečným
množstvím
proškolených
odborníků k využití těchto nástrojů.
• Zvýšit efektivitu policejních opatření na základě jejich
plánování dle realizovaných analýz s využitím nástrojů GIS
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(taková opatření jsou cílenější, přesnější i levnější).
• Policejní manažeři budou využívat podklady vytvořené
těmito nástroji pro své rozhodování a plánování.
• Zlepšit kvalitu a dostupnost shromažďovaných dat pro jejich
využití v oblasti analýz a prevence kriminality.
Indikátory plnění

• Počet vylepšení a nových funkcionalit pro stávající nástroje
GIS v Policii ČR.
• Počet policistů/zaměstnanců PČR využívajících nástroje
GIS pro svou práci v oblasti prevence kriminality (GIS
specialisté, analytici, preventisté, velitelé plánující hlídky,
policejní management, ad.).
• Počet policistů/zaměstnanců PČR proškolených na
využívání těchto nástrojů.
• Zlepšení výsledků policejních činností na základě využívání
těchto nástrojů (např. snížení kriminality, zvýšení
objasněnosti,
zvýšení
pocitu
bezpečí,
snížení
administrativy, zrychlení policejní práce, úspora nákladů).
• Počet aktivit na sdílení příkladů dobré praxe.
• Data jsou dostatečně kvalitní pro jejich další využití za
účelem analýz či prevence kriminality.

Způsob financování

Rozpočet MV (PČR)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (PČR)

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Úkol bude realizován ve spolupráci Policie ČR a odboru
bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Policie ČR, Ministerstvo vnitra.
• Uživateli výstupů nástrojů GIS poskytnutých (na základě
stanovených pravidel) Policií ČR mohou být ale také
samosprávy (obce a obecní policie, kraje), akademická
sféra, nestátní neziskové organizace, podnikatelské
subjekty i široká veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2016 – ustanovení GIS specialistů, sledování a vyhodnocení
prvotních zkušeností v rámci PČR (KŘP Středočeského kraje)
9/2019 - přijetí Koncepce analytických pracovišť Policie ČR
12/2020 – průběžné plnění dalších aktivit

Další informace
Poznámky

Úkol se částečně překrývá s úkolem č. 77 (Vyhodnotit zavádění
prvků moderních technologií v Krajském ředitelství policie
Středočeského kraje a šířit příklady dobré praxe), ten je však
širší co do využívaných technologií a forem práce PČR.
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Základní údaje
Číslo úkolu

č. 16

Název úkolu

Monitorovat rizikové chování, trestnou činnost a další
protiprávní
jednání
v resortu
Ministerstva
obrany
a následně analyzovat příčiny a přijímat adekvátní
preventivní opatření.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Kontinuálně sledovat a vyhodnocovat výskyt rizikového
chování, TČ a jiného protiprávního jednání v rezortu MO
včetně Hradní stráže.
• Poskytovat kvalitní analýzy řídícím a velitelským orgánům
pro návrhy preventivních opatření.
• Realizovat adekvátní preventivní opatření na celorezortní
úrovni.

Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.38
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Předcházet, minimalizovat a eliminovat aktuální výskyt
rizikového chování (včetně TČ a jiných protiprávních činů),
které může ohrožovat personál, rezortní majetek
a bojeschopnost vojenských útvarů.
• Poskytnout východiska pro rozhodování řídících
a velitelských orgánů pro realizaci preventivních opatření.
• Zobecněním výsledků analýz a realizací adekvátních
preventivních opatření posilovat právní vědomí personálu
rezortu MO.

Indikátory plnění

• Existující analýza výskytu závažných projevů rizikového
chování jako součást plánu činnosti rezortu MO
(jednotlivých organizačních celků) a Hradní stráže na daný
kalendářní rok vytvořená na základě monitoringu
rizikového chování.
• Existující a využívané SW nástroje k vyhodnocení
aktuálního výskytu závažných projevů rizikového chování.
• Počet usnesení Rezortní komise pro prevenci.
• Počet nových příspěvků na intranetových stránkách
„Prevence rizikového chování“.
• Počet analýz, souhrnných a mimořádných zpráv
k uvedené problematice.

Způsob financování

Rozpočet MO

Subjekty
Odpovědný subjekt

MO

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Úkol
bude
realizován
ve
spolupráci
Agentury
personalistiky AČR, Sekce státního tajemníka MO, sekce
dozoru a kontroly MO, Vojenské policie, stanovených
gestorů prevence, Rezortní komise pro prevenci,
vedoucích organizačních celků rezortu MO, Hradní stráže
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a výkonných orgánů pro prevenci.
• Koordinačním a kontrolním prvkem je manažer cíle a jeho
výkonné orgány (monitoring rizikového chování), Hlavní
velitelství Vojenské policie (vývoj TČ a další protiprávní
činnosti, informační výstupy).
• Kontrolním prvkem je Rezortní komise pro prevenci.
• SW nástroje kontrolních mechanismů pro plánování
v rezortu MO a SW databáze Vojenské policie.
• Analýza výskytu rizikového chování a TČ předložená
Rezortní komisi pro prevenci.
• Doklad RVPPK v rámci požadovaných vyhodnocení.
Adresát (cílová skupina)

• Veškerý personál rezortu MO.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

• Analýza výskytu rizikového chování a TČ bude prováděna
pravidelně každoročně na 1. zasedání Rezortní komise
pro prevenci (únor).
• Výskyt neočekávaných závažných projevů rizikového
chování personálu rezortu MO bude řešen Rezortní komisí
pro prevenci operativním způsobem – mimořádným
zasedáním.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 17

Název úkolu

Vyvinout a pilotně ověřit nové nástroje pro mapování,
analýzu a predikci kriminality v podmínkách Policie ČR.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Připravit a realizovat projekt Mapy budoucnosti II., který
naváže na pozitivní příklady získané v rámci již ukončeného
projektu Mapy budoucnosti podporovaného z ESF OP LZZ
a státního rozpočtu ČR a v rámci nějž dojde k vývoji
a pilotnímu ověření inovativních nástrojů a postupů pro
mapování kriminality, jejich analýzy a zejména predikce
v podmínkách Policie ČR ve spolupráci s obcemi a jejich
obecními policiemi.
• V rámci projektu bude možné ověřit i více způsobů pro
predikování
předpokládaného
výskytu
kriminality
a následně zvolit ten nejefektivnější pro další implementaci.
• Projekt bude realizován ve spolupráci s obcemi/obecními
policiemi a za využití znalostí a zkušeností odborníků nejen
z řad PČR, ale i akademické sféry apod. (bude vytvořen
odpovídající realizační tým projektu).
• Úspěšné výstupy projektu implementovat v rámci celé
Policie ČR.
• Proškolit dotčené pracovníky PČR ve využívání nově
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vytvořených nástrojů a postupů.
Priorita (strategický cíl): 1, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.31, 1.33, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.45,
resp.
strategické
cíle,
1.54, 5.6
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Vytvořit, pilotně ověřit a následně implementovat v rámci
Policie ČR inovativní nástroje a postupy pro mapování,
analýzu a zejména predikci kriminality.
• Proškolit dotčené pracovníky PČR v jejich využívání a učinit
z nich standardní nástroje a postupy pro výkon policejních
činností.
• Zefektivnit (tj. učinit cílenější, přesnější, levnější) výkon
policejních
činností
(zejména
hlídkové
služby
a preventivních aktivit) v lokalitě, v úzké spolupráci se
samosprávou a příp. dalšími relevantními partnery.

Indikátory plnění

• Počet nově vytvořených a pilotně ověřených inovativních
nástrojů a postupů a pro mapování, analýzu a predikci
kriminality.
• Počet takových nástrojů implementovaných do prostředí
celé Policie ČR.
• Počet pracovníků PČR proškolených ve využívání takových
nástrojů.
• Zlepšení výsledků policejních činností na základě využívání
těchto nástrojů (např. snížení kriminality, zvýšení
objasněnosti,
zvýšení
pocitu
bezpečí,
snížení
administrativy, zrychlení policejní práce, úspora nákladů).

Způsob financování
Subjekty
Odpovědný subjekt
Spolupracující subjekty

Koordinační a
mechanismus

Rozpočet MV, ESF OPZ, předpokládané náklady projektu max.
10 mil. Kč
MV (PČR)
• Obce a jejich obecní policie.
• Akademické sféra, vědecko – výzkumné organizace,
nestátní neziskové organizace, příp. podnikatelské subjekty
jako odborníci v dané oblasti.

kontrolní • Projekt bude realizován ve spolupráci Policie ČR
(Policejního prezidia a vybraných krajských ředitelství
policie) a odboru bezpečnostní politiky a prevence
kriminality MV.
• Plnění úkolu bude kontrolováno jak v rámci struktur projektu
a příslušného operačního programu, tak RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Policie ČR, Ministerstvo vnitra.
• Uživateli výstupů nástrojů GIS poskytnutých (na základě
stanovených pravidel) Policií ČR mohou být ale také
samosprávy (obce a obecní policie, kraje), akademická
sféra, nestátní neziskové organizace, podnikatelské
subjekty i široká veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

3/2016 – příprava projektu, jeho schvalování
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3/2019 – realizace projektu
Termín dokončení

12/2021

Další informace
Poznámky

Realizace úkolu bude závislá na schválení projektu Mapy
budoucnosti II. v rámci ESF, Operačního programu
Zaměstnanost.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 18

Název úkolu

Analyzovat možnost doplnění údajů registru přestupků
o místo a čas spáchání zaznamenávaných přestupků.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Ve spolupráci s dotčenými subjekty analyzovat možnost,
zda lze připravovaný informační systém k registru
přestupků obohatit o údaje o místě a čase spáchání
zaznamenávaných přestupků za účelem jejich následné
analýzy (včetně využití nástrojů GIS) z pohledu zajišťování
bezpečnosti a veřejného pořádku a prevence kriminality.
• V případě možnosti a vhodnosti tohoto řešení navrhnout
další úkoly směřující k legislativnímu a technickému řešení.

Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.2, 1.5, 1.39, 1.42, 1.43, 1.49
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zjistit, zda je možné (legislativně, technicky, z pohledu
finančních i personálních kapacit apod.) a efektivní obohatit
stávající/připravované databáze s daty o přestupcích o další
údaje (místo a čas spáchání přestupků) nezbytné pro další
práci s těmito daty a jejich analýzy pro potřeby zajišťování
bezpečnosti a veřejného pořádku a plánování aktivit
a projektů prevence kriminality na místní úrovni.
• Disponovat dostatečnými podklady pro případné stanovení
dalších úkolů v této oblasti.

Indikátory plnění

• Výsledná analýza odpovídající na výše uvedené otázky
a navrhující další řešení.

Způsob financování

Rozpočet MSp (na tento úkol se nepředpokládají finanční
nároky)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MSp

Spolupracující subjekty

MV, obce.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Projekt bude realizován ve spolupráci MSp, Rejstříku trestů,
MV a dotčených osob (zejména osob, které mají plnit
připravovaný registr přestupků).
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Primárně MSp a MV pro rozhodnutí o dalších opatřeních.
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• V případě rozšíření pak MV/PČR a obce/obecní policie jako
orgány zajišťující bezpečnost a veřejný pořádek a realizující
aktivity a projekty prevence kriminality.
Harmonogram
Termín zahájení

1/2017

Termín dokončení

12/2017

Další informace
Poznámky

V případě, že na základě analýzy bude navrženo doplnění
údajů registru přestupků o místo a čas spáchání
zaznamenávaných přestupků, bude do Akčního plánu doplněn
také navazující úkol v tomto duchu.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 19

Název úkolu

Sdílet informace o kriminalitě mezi Policií ČR a obcemi
a mezi Policií ČR a veřejností a tím posílit vzájemnou
spolupráci a zapojení občanů.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Nastavit pravidla pro sdílení informací o kriminalitě mezi
Policií ČR a obcemi/obecními policiemi (jaká data, o jakých
trestných činech a přestupcích, jak data předávat, v jakém
formátu, jak s daty dále nakládat, jaké mechanismy
k ochraně osobních údajů, jak zamezit zneužití apod.).
Sdílet je možné jak samotná data o trestné či přestupkové
činnosti, tak již konkrétní výstupy statisticko - analytických
nástrojů a mapových podkladů.
• Na základě nastavených pravidel vytvořit vzorovou smlouvu
(či ustanovení do koordinačních dohod mezi PČR
a obcemi)
pro
poskytování
dat
mezi
PČR
a obcemi/obecními policiemi.
• Na základě uzavřených smluv poskytovat určená data mezi
Policií ČR a obcemi/obecními policiemi.
• Nastavit pravidla pro sdílení informací Policie ČR
o kriminalitě směrem k veřejnosti ve formě podrobných map
kriminality (jaká data, do jaké míry podrobnosti, o jakých
trestných činech a přestupcích, v jakém formátu, jaké
mechanismy k ochraně osobních údajů, jak zamezit
sekundární viktimizaci obětí, zneužití dat či jejich
desinterpretacím apod.).
• Na základě nastavených pravidel zveřejňovat podrobné
mapy kriminality pro potřeby veřejnosti.
• Vyhodnotit, zda nástroj ke zveřejňování map kriminality
doplnit rovněž o funkcionalitu zpětné vazby ze strany
veřejnosti (veřejnost by mohla, i anonymně, zasílat touto
cestou policii nové či doplňující poznatky a informace).

Priorita (strategický cíl): 1, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.24, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33, 1.41, 1.42,
resp.
strategické
cíle,
1.43, 1.46, 5.6
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a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Posílit a zefektivnit vzájemnou spolupráci mezi Policií ČR
a obcemi/obecními policiemi prostřednictvím vzájemného
sdílení dat o kriminalitě.
• Zajistit větší a objektivnější informovanost veřejnosti o stavu
kriminality zejména na místní úrovni.
• Více zapojit veřejnost do řešení problematiky zajišťování
bezpečnosti a veřejného pořádku a prevence kriminality na
místní úrovni.
• Snižovat latentní kriminalitu.
• Snižovat celkovou kriminalitu a zvyšovat pocit bezpečí
občanů v jejich lokalitě.
• Zlepšit kvalitu a dostupnost shromažďovaných dat
o kriminalitě.

Indikátory plnění

• Nastavená pravidla pro sdílení informací o kriminalitě mezi
Policií ČR a obcemi/obecními policiemi.
• Vytvořená
vzorová
smlouva
(či
ustanovení
do
koordinačních dohod mezi PČR a obcemi) pro poskytování
dat mezi PČR a obcemi/obecními policiemi.
• Počet uzavřených smluv o poskytování dat mezi PČR
a obcemi/obecními policiemi.
• Nastavená pravidla pro sdílení informací Policie ČR
o kriminalitě směrem k veřejnosti ve formě podrobných map
kriminality.
• Zveřejněné mapy kriminality pro potřeby veřejnosti.
• Závěr, zda mapy kriminality doplnit o funkcionalitu zpětné
vazby ze strany veřejnosti.
• Počet přístupů k nástroji mapy kriminality.

Způsob financování

Rozpočet MV (PČR)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (PČR)

Spolupracující subjekty

Obce, obecní policie, ASZ, dotčená odborná i laická veřejnost.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Projekt bude realizován ve spolupráci Policie ČR a odboru
bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Policie ČR, Ministerstvo vnitra.
• Obce, obecní policie.
• Široká odborná i laická veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

9/2016

Termín dokončení

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

Další informace
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Poznámky

Plnění tohoto úkolu bude ideálně koordinováno s plněním úkolu
č. 17 (Vyvinout a pilotně ověřit nové nástroje pro mapování,
analýzu a predikci kriminality v podmínkách Policie ČR –
realizace projektu Mapy budoucnosti II., kdy v rámci pilotní
realizace projektu mohou být ověřovány výstupy z plnění tohoto
úkolu). Tento úkol (č. 19) však bude realizován i v případě, že
by nebyl podpořen projekt Mapy budoucnosti II. a úkol č. 17 tak
nebyl realizován.

Odborné vzdělávání:
1.44.

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

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 20

Název úkolu

Vytvořit a akreditovat vzdělávací kurz pro civilní
(nepolicejní) pracovníky v oblasti prevence kriminality.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Na základě výsledků v roce 2015 dokončeného projektu
„Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů“
z ESF OP LZZ vytvořit požadavky na vzdělávací kurz/kurzy
v oblasti prevence kriminality pro civilní (nepolicejní)
pracovníky obcí/obecních policií, krajů, státní správy,
případně dalších subjektů. Obsah a rozsah kurzu/kurzů
bude vhodně přizpůsoben dané cílové skupině.
• Akreditovat požadavky vzdělávacího kurzu/vzdělávacích
kurzů, na základě kterých by poté mohly vzdělávací
instituce žádat o akreditaci svých konkrétních vzdělávacích
kurzů.

Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.5, 1.44
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Nabídnout pracovníkům v oblasti prevence kriminality
možnost vzdělávání, které by je dokázalo profesionálně
připravit na výkon jejich povolání/činnosti a zaměřovalo se
na nejdůležitější témata, kterými se při svém
povolání/činnosti nejčastěji zabývají.
• Poskytnout vzdělávacím organizacím garantovaný obsah
vzdělávacích potřeb pracovníků v oblasti prevence
kriminality, na základě kterého by mohly akreditovat své
vzdělávací programy.

Indikátory plnění

• Akreditované požadavky na vzdělávací kurz/kurzy pro
civilní
(nepolicejní) pracovníky
v oblasti
prevence
kriminality.
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• Počet akreditovaných vzdělávacích kurzů ze strany
vzdělávacích institucí (pozn. naplnění tohoto indikátoru je
mimo působnost MV či jiných členů vlády ČR). Kurzy
mohou mít podobu prezenčního i e-learningové vzdělávání,
ideálně se mohou doplňovat.
Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a kontrolní • Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.
mechanismus
Adresát (cílová skupina)
• Civilní (nepolicejní) pracovníci působící v oblasti prevence
kriminality.
Harmonogram
Termín zahájení

7/2016

Termín dokončení

8/2020 – dokončení přípravy vzdělávacích kurzů, aby
vzdělávání mohlo být zahájeno od nového „školního“ roku
2020/2021

Další informace
Poznámky

Samotná akreditace požadavků je již správním řízením,
do kterého není možné zasahovat, tudíž ani jeho výsledek
a termín není možné garantovat. Stejně tak není možné
garantovat ani počty samotných akreditovaných kurzů, neboť to
již bude záležet na zájmu vzdělávacích institucí, zda budou
chtít kurzy v této oblasti nabízet a za tím účelem akreditovat.
Pokud by vzdělávání probíhalo prostřednictvím Institutu pro
veřejnou správu Praha, pak je možné zahájení vzdělávání
urychlit, neboť IVS nepotřebuje ke vzdělávání konkrétních
kurzů získávat akreditaci.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 21

Název úkolu

Zajišťovat a podporovat průběžné odborné vzdělávání
pracovníků v oblasti prevence kriminality a sociálně
patologických jevů.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Realizovat minimálně 2 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 (např. Zásady poskytování dotací pro daný
rok) a zohledňující zájem manažerů.
• Zajišťovat vzdělávání odborníků v oblasti prevence
kriminality, a to jak v obecné rovině (typové dělení
prevence, nástroje, efektivita vyhodnocení účinnosti apod.),
tak se zaměřením na specifické preventivní okruhy
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(prevence
domácího
násilí,
prevence
sekundární
viktimizace zvlášť zranitelných obětí, prevence trestné
činnosti dětí a mládeže, prevence obchodování s lidmi…).
• Zajistit v případě aktuálního nápadu trestné činnosti
adekvátní proškolení manažerů prevence kriminality na
všech úrovních s cílem navrhnout vhodné preventivní
projekty (např. majetková trestná činnost páchaná na
seniorech – vyhlášky měst a obcí, obecní osvěta, posílení
hlídkové činnosti MP, letáky, proškolení sociálních
pracovníků a pečovatelské služby, zapojení dobrovolníků,
seniorských „kurýrů“ prevence apod.).
• Podle potřeb a zájmu iniciovat a organizovat tematické
semináře a konference se zaměřením na konkrétní
problematiku, zajistit odborné lektory, zapojit NNO a další
expertní pracovníky.
Priorita (strategický cíl): 1, 2, 3, 4, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.5, 1.12, 1.13, 1.18, 1.25, 1.30, 1.31, 1.33,
resp.
strategické
cíle,
1.37, 1.41, 1.45, 1.46, 1.48, 1.58 + další dle zaměření
a specifické cíle Strategie)
jednotlivých vzdělávacích aktivit
Cíl úkolu

• Poskytovat odborné a aktuální průběžné informace v oblasti
prevence kriminality relevantním subjektům zapojeným do
systému prevence kriminality.
• Zastřešit průběžné vzdělávání příjemců dotačních titulů MV
s cílem reflexe aktuálních potřeb na poli prevence trestné
činnosti.
• Posilovat sdílení dobré praxe, tj. medializace a propagace
kvalitních vyzkoušených projektů s cílem překlopení do
dalších regionů.
• Nabízet zajímavé interaktivní formy vzdělávání, respektovat
potřeby regionu, zprostředkovat kvalitní lektory v rámci
mezirezortní spolupráce i další odborníky, podnítit zájem se
vzdělávat a předkládat kvalitní projekty.

Indikátory plnění

• Počty vzdělávacích aktivit zajišťovaných pracovníky MV.
• Počty expertů zapojených do vzdělávacích aktivit.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

Kraje, obce/obecní policie, Policie ČR, dotčené resorty, NNO,
spolupracující podnikatelské subjekty.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu je zajišťováno odborem bezpečnostní politiky
a prevence kriminality MV a kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Manažeři prevence kriminality krajů, měst a obcí,
preventisté z řad obecních policií a Policie ČR, dotčené
resorty a NNO.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020
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Další informace
Poznámky

Úkol bude plněn průběžné po celé období platnosti Strategie.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 22

Název úkolu

Vytvořit inovativní modul celoživotního vzdělávání
pracovníků OSPOD a osob pověřených k výkonu sociálněprávní ochrany.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Vyhodnotit stávající systém celoživotního vzdělávání
a identifikovat vzdělávací potřeby pracovníků OSPOD
a osob pověřených k výkonu SPO.
• Vytvořit variantní návrhy celoživotního vzdělávání pro
pracovníky OSPOD a osob pověřených k výkonu SPO,
pilotně je ověřit na úrovni vybraných ORP a krajů.
• Formulovat
doporučení
k
implementaci
systému
celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD a osob
pověřených k výkonu SPO, včetně návrhu optimalizace
podmínek pro jeho zajištění (motivace pracovníků
k celoživotnímu vzdělávání, úhrada nákladů, organizační
zajištění,
vymezení
kompetencí
obcí,
krajů
a pověřených osob v této oblasti).

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.45, 1.54, 2.6
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Vytvořit inovativní vzdělávací modul systematického
celoživotního vzdělávání pro pracovníky orgánů sociálněprávní ochrany dětí (včetně kurátorů pro děti a mládež)
a pověřených osob v rámci ČR za účelem nabytí
a upevnění důležitých kompetencí pro práci s ohroženými
rodinami a dětmi. Systém vzdělávání je rovněž součástí
standardizace výkonu SPOD.

Indikátory plnění

• Vytvořená Analýza systému celoživotního vzdělávání
pracovníků OSPOD a osob pověřených k výkonu SPOD
(1).
• Vytvořený návrh vzdělávacích modulů pro obě cílové
skupiny (1).
• Pilotní ověření navržených variant celoživotního vzdělávání
pracovníků OSPOD a osob pověřených k výkonu SPO na
vybraných pracovištích (24).
• Zpracovaná Studie možností implementace systému
celoživotního vzdělávání v oblasti SPOD (1).
• Vytvořený návrh vzdělávacích modulů pro obě cílové
skupiny (1).
• Pilotní ověření navržených variant celoživotního vzdělávání
pracovníků OSPOD a osob pověřených k výkonu SPO na
vybraných pracovištích (24).
• Vytvoření komplexu doporučení k celoživotnímu vzdělávání
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pracovníků pověřených osob (1).
Způsob financování

ESF OPZ, rozpočet MPSV, předpokládané náklady projektu 12
mil. Kč.

Subjekty
Odpovědný subjekt

MPSV

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Na zpracování modulů se budou podílet metodici
vzdělávání MPSV s podporou expertního týmu. Koordinace
a monitoring bude zajišťován v rámci individuálního projektu
MPSV z ESF OPZ.
• Plnění úkolu bude sledováno rovněž RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Pracovníci OSPOD na úrovni ORP a KÚ.
• Pracovníci pověřených osob k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí.

Harmonogram
Termín zahájení

12/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 23

Název úkolu

Podporovat vzdělávání sociálních pracovníků OSPOD
při práci s dítětem v roli zvlášť zranitelné obětí nebo
svědka trestného činu a v oblasti spolupráce s orgány
činnými v trestním řízení na tomto úseku.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

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.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.5, 1.45, 2.6
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zvýšit

informovanost
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sociálních

pracovníků

OSPOD

Indikátory plnění

•
•
•
•
•
•

Způsob financování

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.
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).

Rozpočet MV (vč. PČR)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (PČR)

Spolupracující subjekty

MPSV

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • 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.

Harmonogram
Termín zahájení

9/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 24

Název úkolu

Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků
v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách,
školských zařízeních a v zařízeních pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Koordinovat a finančně podporovat realizaci vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence
rizikového chování.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
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resp.
strategické
cíle, Specifické cíle: 1.5, 1.45, 2.5
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Nastavit efektivní systém vzdělávání pro oblast prevence
kriminality pro všechny subjekty, které na oblasti primární
prevence kriminality participují.

Indikátory plnění

• Počet proškolených pedagogických pracovníků v oblasti
primární prevence rizikového chování na školách, školských
zařízeních a v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy.
• Počet vzdělávacích akcí zaměřených na oblast primární
prevence rizikového chování na školách, školských
zařízeních a v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy.

Způsob financování

Rozpočet MŠMT

Subjekty
Odpovědný subjekt

MŠMT

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Úkol bude realizován ve spolupráci s Národním institutem
pro další vzdělávání.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Pedagogičtí pracovníci.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 25

Název úkolu

Zvyšovat psychickou odolnost psychologů a krizových
interventů zapojených v Systém krizové intervence v rámci
programu prevence negativních psychických dopadů na
profesionály zasažené trestným činem či mimořádnou
událostí.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Školit relaxační techniky a psychohygienu po náročných
policejních zásazích pro psychology, kteří poskytují
psychologickou péči policistům, a krizové interventy
Systému krizové intervence.
Školení slouží nejen k ventilaci negativních emocí
získaných při emočně náročném zásahu a k osvojení si
relaxačních metod, ale vede také k nácviku nových technik
zpracování stresu a práce se silnými emočními prožitky
v rámci dopadu traumatické události.
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• Poskytovat supervizní skupinové setkání s externím
supervizorem pro psychology a krizové interventy systému
a pracovníky anonymní linky pomoci v krizi.
Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.5, 1.45, 2.1, 2.3
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Poskytnout prostor pro ventilaci emocí a stresu a možnost
zpracování emočně nejnáročnějších situací z policejní
praxe.
• Předcházet syndromu vyhoření u psychologů a krizových
interventů, poskytovat vzdělávání dalších policistů
v psychohygieně.
• Osvojit techniky psychohygieny pro užití v práci s oběťmi
trestných činů a mimořádných událostí.
• Preventivně předcházet negativnímu dopadu traumatických
událostí pro pomáhající profesionály.

Indikátory plnění

• Počet
proškolených
osob
v psychohygienických
a relaxačních technikách (psychologů a krizových
interventů).
• Počet supervizních hodin pro psychology a krizové
interventy, pracující s oběťmi, ale i s policisty zasaženými
traumatizující událostí.

Způsob financování

Rozpočet MV (vč. PČR)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (PČR)

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Úkol bude realizován ve spolupráci s externími odborníky –
psychology a akreditovanými supervizory z Českého
institutu pro supervizi.
• Metodika: oddělení vedoucího psychologa při odboru
personálním Policejního prezidia ČR.
• Koordinace:
Krajští
koordinátoři
Systému
krizové
intervence.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Policejní psychologové, krizoví interventi
a zaměstnanci anonymní linky pomoci v krizi.
• Klienti systému (oběti a další zasažené osoby).

systému

Harmonogram
Termín zahájení

1/2017

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

• Psychohygiena je soubor technik, sloužících k odreagování
osob od negativních prožitků, upevňujících duševní zdraví
a zvyšujících odolnost vůči nejrůznějším škodlivým vlivům
(odolnost
vůči
psychickým
onemocněním,
vyšší
spokojenost v práci).
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• Supervize se zaměřuje na osoby, které pomáhají lidem
v náročných životních situacích (především na pomáhající
profese). Tato původně psychoterapeutická metoda
pomáhá jednotlivci, týmu i organizaci vnímat a reflektovat
vlastní práci a vztahy a nacházet nová řešení
problematických situací. Supervize vede k prohloubení
pochopení vlastních emocí a myšlenek, uvolnění tvořivého
myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.
Cílem je zvýšení kvality a efektivity práce a prevence
profesního vyhoření. Supervize je prostřednictvím
psychologa a krizového interventa prospěšná i obětem
trestných činů.

Osvěta a informační aktivity:
1.46.

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

č. 26

Název úkolu

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

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Navrhovat a realizovat osvětové aktivity zaměřené na
prevenci sociálně patologických jevů a situační prevenci.
• Spolupracovat s odborníky při získávání ověřených
statistických údajů relevantních pro dané typy kriminality.
• Vyhlašovat každoročně soutěž o nejlepší preventivní
projekty se zadaným zaměřením, propagovat vítězné
projekty v rámci sdílení dobré praxe.
• Nabízet osvětové a informační aktivity různým organizacím
a institucím (MěÚ, knihovny, zdravotnická a školská
zařízení…).
• Využívat pro osvětu a informovanost tradiční i netradiční
umístění (prostředky hromadné dopravy, rozhlasové pořady
cílené na určitou skupinu posluchačů, čekárny v lékařských
zařízeních, kulturní akce…).
• Medializovat a propagovat kvalitní práci policie a dalších
složek činných v trestním řízení.
• Podporovat tvorbu zajímavých informačních materiálů,
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podílet se na distribuci.
Priorita (strategický cíl): 1, 2, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle:1.4, 1.5, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 2.1 2.2, 2.3, 2.5,
resp.
strategické
cíle,
2.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zastřešit osvětovou a informační činnost MV v oblasti
prevence kriminality.
• Zaměřit aktivity na odbornou veřejnost (přednášky,
vystoupení na seminářích a konferencích, účast na
odborných seminářích pro posluchače policejních škol,
Policejní akademie, sociálně právní a filosofické fakulty,
Justiční akademie) i na laickou veřejnost (semináře a
konference cílené na specifický okruh posluchačů pořádané
ostatními resorty a NNO…).

Indikátory plnění

• Počet vydaných informací/materiálů a uskutečněných
aktivit.
• Počet zhlédnutí webových stránek s umístěnými materiály /
informacemi.
• Počet účastníků osvětových aktivit.
• Zpětná vazba z dotazníků.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

Kraje, obce/obecní policie, Policie ČR, dotčené resorty, NNO,
spolupracující podnikatelské subjekty.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu je zajišťováno odborem prevence kriminality
MV a kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Odborná i laická veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

1/ 2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Úkol bude plněn průběžné po celé období platnosti Strategie.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 27

Název úkolu

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

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Prezentovat preventivní informace a osvětu včetně
prezentace úkolů a úspěchů vycházejících z této Strategie
prostřednictvím sociálních sítí. K tomu využívat zejména již
existujících a aktivně spravovaných účtů Ministerstva vnitra
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(aktuálně sociální síť Twitter).
Součástí moderní komunikace s občany jsou i sociální sítě.
Preventivním aktivitám v této oblasti zatím zastoupení
chybí. Je vhodné nespoléhat se pouze na statickou
prezentaci formou webových stránek.
Priorita (strategický cíl): 1, 2, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifický cíl: 1.4, 1.5, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 2.1 2.2, 2.3, 2.5,
resp.
strategické
cíle,
2.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zlepšení možnosti oboustranné komunikace mezi občany
a státními orgány (PČR, MV).
• Získání zpětné vazby na určité aktivity a opatření.
• Prezentace ostatních aktivit v rámci Strategie.
• Šíření dobré praxe preventivních aktivit.
• Lepší informovanost veřejnosti o preventivních aktivitách
PČR a MV.

Indikátory plnění

• Počet umístěných příspěvků na sociálních sítích.
• Počet lidí komentujících jednotlivé příspěvky.
• Další statistiky poskytované provozovateli sociálních sítí.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (vč. PČR)

Spolupracující subjekty

Členové RVPPK, manažeři prevence kriminality krajů a obcí.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu bude probíhat ve spolupráci odboru
bezpečnostní politiky a odboru tisku a public relations MV.
• Úkol bude kontrolován RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Odborná i laická veřejnost, média.

Harmonogram
Termín zahájení

5/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Úkol bude plněn průběžné po celé období platnosti Strategie.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 28

Název úkolu

Posílit význam a prestiž Ministerstvem vnitra pořádaných
soutěží o nejlepší projekt prevence kriminality.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Schválit pravidla pro předkládání a výběr projektů do
republikové soutěže o nejlepší projekt prevence kriminality
pořádané Ministerstvem vnitra. Součástí nových pravidel
bude i rozšíření typů realizátorů, kteří se o cenu mohou
ucházet či vytvoření odborné komise pro hodnocení
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projektů.
• Zvážit spojení vyhlašování nejlepších projektů republikové
soutěže o nejlepší projekt prevence kriminality a národního
kola Evropské ceny prevence kriminality (ECPA)
• Zvýšit propagaci a medializaci těchto soutěží.
• Využít soutěže ke zlepšení sdílení příkladů dobré praxe.
Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.2, 1.4, 1.47, 1.48
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Posílit význam a prestiž Ministerstvem vnitra pořádaných
soutěží o nejlepší projekt prevence kriminality.
• Vyhlašovat a vybírat nejlepší projekty podle nastavených
transparentních pravidel.
• Zvýšit povědomí o realizovaných preventivních projektech
mezi odbornou i laickou veřejností.
• Posílit sdílení příkladů dobré praxe a motivovat tak
potenciální realizátory preventivních projektů.

Indikátory plnění

• Schválená pravidla pro předkládání a výběr projektů do
republikové soutěže o nejlepší projekt prevence kriminality
pořádané Ministerstvem vnitra.
• Počet přihlášených projektů do soutěží.
• Počet a význam mediálních ohlasů po vyhlašování
nejlepších projektů v rámci soutěží.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

Členové RVPPK

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu bude konzultováno v rámci RVPPK a jím také
kontrolováno.

Adresát (cílová skupina)

• Realizátoři úspěšných preventivních projektů.
• Široká odborná i laická veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

7/2016

Termín dokončení

3/2017 – schválení pravidel pro předkládání a výběr projektů
12/2020 – realizace soutěží dle nově nastavených pravidel

Další informace
Poznámky

Legislativa:
1.49.

V případě vhodnosti a širšího konsenzu posílit systém prevence kriminality legislativní
cestou s cílem vytvořit stabilnější a efektivnější podmínky pro prevenci kriminality.

K tomuto specifickému cíli není aktuálně navrhován žádný úkol.
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Mezinárodní spolupráce:
1.50.

1.51.
1.52.
1.53.
1.54.
1.55.

Pokračovat v aktivním zapojení České republiky do spolupráce v oblasti prevence
kriminality na mezinárodní úrovni, zejména v rámci struktur EU (Evropská síť pro
prevenci kriminality) a podílet na formulování preventivní politiky na evropské úrovni.
Využívat mezinárodní spolupráci ke sdílení pozitivních příkladů a zkušeností v oblasti
prevence kriminality.
Zapojovat se také do aktivit mezinárodních neziskových uskupení zabývajících se
zejména situační prevencí ve městech.
Podílet se na tvorbě evropských norem v oblasti prevence kriminality.
Využívat zdroje EU či jiné zahraniční finanční mechanismy k realizaci preventivních
projektů a aktivit.
Posilovat bilaterální spolupráci v problematikách spadajících do oblasti prevence
kriminality.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 29

Název úkolu

Rozvíjet a podporovat zapojení do mezinárodní spolupráce
v oblasti prevence kriminality.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Zastupovat ČR v mezinárodních organizacích a institucích
zaměřených na prevenci kriminality.
• Monitorovat a vyhodnocovat aktuální trendy kriminality a její
prevence v zemích EU při navrhování preventivních
strategií, projektů a aktivit na národní úrovni a zúročit je
i v rámci konzultační a metodické pomoci při posuzování
projektů krajů, měst a obcí.
• Zapojit ČR aktivně do mezinárodních projektů na prevenci
kriminality, zprostředkovat zapojení relevantních partnerů
při realizaci specifických projektů (zejména příslušné útvary
PČR).
• Propagovat na mezinárodní scéně úspěšné a ověřené
preventivní projekty, a to jak národní tak lokální.
• Každoročně realizovat národní kolo Evropské ceny
prevence kriminality (ECPA) a prezentovat vítězný projekt
na půdě EUCPN.
• Posilovat bilaterální spolupráci (konzultační a metodická
činnost, sdílení dobré praxe, výměna zkušeností s realizací
projektů, zapojení NNO…).
• Aktivně se podílet se na formování evropských metodik
k posílení prevence jednotlivých druhů kriminality
(toolboxes, policies, preventive measures, ad.).

Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.5, 1.45, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54. 1.55
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zajistit přenos hlavních priorit EU obsažených v klíčových
dokumentech zahraničních partnerů na poli prevence
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Indikátory plnění

Způsob financování

kriminality.
• Zohlednit prověřené postupy doporučené Evropskou
komisí, Evropskou sítí pro prevenci kriminality (EUCPN),
jednotlivými výbory OSN pro lidskoprávní problematiku
(CEDAW,
CERD…),
Organizací
pro
spolupráci
a bezpečnost v Evropě (OBSE), Victims Support Europe,
EFUS, EUROPOL, CEPOL, FRONTEX a dalších při
navrhování a realizaci úkolů vyplývajících z klíčových
dokumentů (Strategie prevence kriminality, NAP, prioritní
témata pro dotační tituly…).
• Obohatit realizaci preventivních aktivit a projektů v ČR (na
národní i lokální úrovni) o příklady dobré praxe ze zahraničí
a prezentovat úspěšné projekty a aktivity realizované v ČR
zahraničním partnerům.
• Počet zapojení se do projektů s mezinárodní účastí či
bilaterálním zahraničním partnerem.
• Počet projektů posuzovaných v národním kole Evropské
ceny prevence kriminality, četnost předkládání vítězných
projektů do evropského kola soutěže.
• Množství relevantních materiálů vyvěšovaných na webu
EUCPN, spravované dotazníky pro zahraniční partnery.
• Sdílení informací s partnery z řad preventistů krajů, měst
a obcí, PČR, preventisty MP, NNO a dalších odborníků.
Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

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

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Vyplývající aktivity a úkoly budou sdíleny na výše
uvedených platformách, a to jak mezinárodních, tak
národních, regionálních i lokálních.
• Kontrola úkolu bude probíhat prostřednictvím RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Členové RVPPK, manažeři prevence kriminality krajů
a obcí, preventisté PČR a obecních policií, zástupci NNO
a dalších relevantních partnerů, široká veřejnost.
• Zahraniční partneři.

Harmonogram
Termín zahájení

1/ 2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Úkol bude plněn průběžné po celé období platnosti Strategie.

Výše uvedený úkol v oblasti mezinárodní spolupráce je formulován poměrně široce, nicméně
Akční plán obsahuje i množství dalších úkolů, které se svými aktivitami dotýkají oblasti
mezinárodní spolupráce, nicméně se objevují na jiných místech tohoto materiálu.
Věda, výzkum, inovace:
51

1.56.

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

č. 30

Název úkolu

Realizovat výzkum zaměřený na oběti trestné činnosti
a zkušenosti obyvatel České republiky s vybranými druhy
deliktů ve sledovaném období.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Stanovit metodiku realizovaného výzkumu a periodicitu jeho
pravidelného opakování.
• Připravit dotazník.
• Provést sběr dat na reprezentativním souboru obyvatel ČR.
• Zpracovat a analyzovat data.
• Připravit publikační výstupy.
• Prezentovat výsledky výzkumu na odborných fórech.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.31, 1.56, 1.59, 2.1, 2.3
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Jedná se o periodicky opakovaný výzkum, jehož primárním
cílem je zjištění míry primární viktimizace obyvatel
sledovanými trestnými činy a získání komplementárního
zdroje informací o rozsahu kriminality v České republice
včetně její latentní části.
• Dalším cílem je získání podrobnějších informací
souvisejících s prožitou viktimizací (např. oznámení resp.
důvody neoznámení incidentu policii, obavy ze sekundární
viktimizace), jakož i dalších názorů a postojů obyvatel –
obětí trestné činnosti - na otázky spojené s problematikou
kriminality (strach z kriminality, hodnocení práce orgánů
činných v trestním řízení ad.).

Indikátory plnění

• Zpracovaná závěrečná zpráva z výzkumu.

Způsob financování

Rozpočet MSp (IKSP)
52

Subjekty
Odpovědný subjekt

MSp (IKSP)

Spolupracující subjekty

MV, členové RVPPK

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Výzkum bude realizován standardním postupem řešení
výzkumných úkolů IKSP. Případná nezbytná součinnost
jiných subjektů bude řešena obvyklými mechanismy IKSP
v rámci řízení rizik.
• Plnění úkolu bude koordinováno a kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Odborná veřejnost, subjekty poskytující služby obětem
trestné činnosti, subjekty podílející se na formulaci
preventivních a legislativních opatření.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2017

Termín dokončení

2/2019

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 31

Název úkolu

Realizovat výzkum zaměřený na zjišťování názorů
a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou
kriminality a její prevencí.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Připravit dotazník.
• Provést sběr dat na reprezentativním souboru obyvatel ČR.
• Zpracovat a analyzovat data.
• Připravit publikační výstupy.
• Prezentovat výsledky výzkumu na odborných fórech.
• Stanovit metodiku realizovaného výzkumu a periodicitu jeho
pravidelného opakování.
Výzkum bude probíhat každoročně formou tzv. omnibusového
šetření se standardní baterií otázek (doplňovanou případně
několika obměňovanými otázkami k aktuálním tématům), což
založí možnost srovnávání vývojových řad. Poslední (třetí) rok
bude výzkum širší, zaměřený na větší počet otázek, které pak
budou srovnávány v delším časovém období.

Priorita (strategický cíl): 1
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.31, 1.56, 1.59
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Jedná se o periodicky opakovaný výzkum, jehož cílem je
získání názorů a postojů obyvatel (nejen obětí trestných
činů) na otázky spojené s problematikou kriminality zkušenosti s kriminalitou (svědek, oběť, pachatel), její
příčiny a co ji ovlivňuje, pocit ohrožení jednotlivými druhy
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kriminality, hodnocení práce orgánů činných v trestním
řízení a důvěra v ně, názory na dostupnost a efektivitu
preventivních opatření, ad.
Indikátory plnění

• Zpracovaná závěrečná zpráva z výzkumu.

Způsob financování

Rozpočet MV (RVPPK) a MSp (IKSP)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MSp (IKSP)

Spolupracující subjekty

MV, členové RVPPK, odborná veřejnost

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Výzkum bude realizován standardním postupem řešení
výzkumných úkolů IKSP. Případná nezbytná součinnost
jiných subjektů bude řešena obvyklými mechanismy IKSP
v rámci řízení rizik.
• Plnění úkolu bude koordinováno a kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Odborná veřejnost, subjekty poskytující služby obětem
trestné činnosti, subjekty podílející se na formulaci
preventivních a legislativních opatření.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2017

Termín dokončení

6/2020

Další informace
Poznámky
V oblasti kriminologického výzkumu obsahuje Akční plán i další úkoly, ty jsou uvedeny
u konkrétních strategických cílů, do jejichž zaměření spadají.
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III. Strategický cíl 2: Pomoc obětem trestné činnosti, práce s dětmi a mládeží
Strategický cíl 2: Česká republika poskytuje pomoc a poradenství obětem trestné
činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí (včetně
prevence kriminality dětí a mládeže), přičemž se snaží pomoc a poradenství nadále
rozšiřovat a zkvalitňovat.
Specifické cíle:
2.1.

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

č. 32

Název úkolu

Zvýšit informovanost dětí a jejich zákonných zástupců
o právech a povinnostech v trestním řízení.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Vypracovat projekt „Dítě v trestním řízení“, jehož obsahem
bude zpracovat jasný, srozumitelný právní rádce dítěti
v trestním řízení. Rádce pro trestní řízení bude sloužit
k celkové orientaci v trestním řízení pro dítě i pro
zákonného zástupce dítěte.
• Vypracovat předtisk „Právní rádce pro dítě v trestním
řízení“, který bude po obsahové stránce zahrnovat práva
a povinnosti dítěte a jeho zákonného zástupce po celou
dobu trestního řízení.
Předtisk bude vytvořen s ohledem na procesní postavení
dítěte v trestním řízení (svědek, poškozený, pachatel)
a současně zohlední věk dítěte.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.12, 1.14, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zorientovat dítě a jeho zákonného zástupce v trestním
řízení, jeho průběhu, právech, povinnostech.
• Manuál „Dítě v trestním řízení“ bude vytvořen v papírovém
předtisku, jehož vytištění zajistí tiskárna MV, počet bude
omezený v počtu 20 kusů, a to pro spolupracující subjekt
a zástupce KŘP. Manuál bude k dispozici online na
stránkách ÚSKPV PP ČR a na DVD nosiči.
• Eliminace nepochopení práv a povinností cílové skupiny.

Indikátory plnění

• Podaný projekt „Dítě v trestním řízení“, který bude ve formě
jasných, stručných a srozumitelných „návodů“ práv
a povinností pro děti i jejich zákonné zástupce, včetně
vyjasnění jejich procesního postavení.
• Existence manuálu „Dítě v trestním řízení“, který bude výše
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uvedené cíle a parametry naplňovat.
• Rychlá a snadná právní orientace v trestním řízení pro
cílovou skupinu (ověřeno zpětnou vazbou od CS).
Způsob financování

Rozpočet MV (vč. PČR)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (PČR)

Spolupracující subjekty

MSp (státní zastupitelství)

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Projekt bude realizován ve spolupráci Policie ČR a odboru
bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.
• Koordinační a kontrolní mechanismus bude plněn v rámci
PČR, MV a RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Děti v postavení poškozených,
v trestním řízení.
• Jejich zákonní zástupci.

svědků

i

pachatelů

Harmonogram
Termín zahájení

6/2016

Termín dokončení

12/2017

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 33

Název úkolu

Realizovat
dotační
program
„Prevence
sociálně
patologických jevů“ na podporu preventivních aktivit
a projektů zaměřených na domácí násilí a zvlášť zranitelné
skupiny obětí.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Každoročně vyhlašovat a administrovat dotační program
Prevence sociálně patologických jevů, který je zaměřen na
podporu projektů nestátních neziskových organizací
v oblasti prevence domácího násilí (včetně práce s násilnou
osobou) a na pomoc zvlášť zranitelným skupinám obětí
(včetně seniorů).
• Uvolňovat finanční prostředky na jeho realizaci.
• Poskytovat odborné konzultace a podporu po žadatele
o dotace.
• Vyhodnocovat efektivitu a úspěšnost realizovaných projektů
a jejich dopadů na řešení daného problému.

Priorita (strategický cíl): 1, 2, 3, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3, 1.30, 1.37, 2.1, 2.2, 2.4, 2.10, 3.2, 5.3
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Podporovat boj proti domácímu násilí a práci se zvlášť
zranitelnými oběťmi trestných činů.
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• Naplňovat Akční plán prevence domácího a genderově
podmíněného násilí.
• Umožnit nestátním neziskovým organizacím větší zapojení
do realizace preventivních aktivit a projektů zaměřených na
domácí násilí a zvlášť zranitelné skupiny obětí.
• Pomoci žadatelům po formální i věcné stránce
s předložením kvalitních projektů.
• Zaměřovat podporu zejména na ověřené a efektivní typy
projektů, případně projekty se značným inovativním
potenciálem.
• Zprostředkovávat sdílení příkladů dobré praxe mezi
žadateli.
Indikátory plnění

• Realizovaný
dotační
program
Prevence
sociálně
patologických jevů na podporu preventivních aktivit
a projektů zaměřených na domácí násilí a zvlášť zranitelné
skupiny obětí.
• Počet žádostí předložených do programu.
• Počet podpořených projektů.
• Množství poskytnutých finančních prostředků.
• Realizované konzultace a podpora žadatelům.
• Počet vyhodnocených projektů, včetně jejich dopadů do
praxe.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK a dále v rámci
vyhodnocování Akčních plánů prevence domácího
a genderově podmíněného násilí.

Adresát (cílová skupina)

• Nestátní neziskové organizace.
• Oběti a pachatelé domácího násilí.
• Zvlášť zranitelné oběti trestných činů (včetně seniorů).

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Dotační program bude realizován každoročně v souladu se
Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až
2020 a aktuálním Akčním plánem prevence domácího
a genderově podmíněného násilí.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 34

Název úkolu

Realizovat dotační programy pro organizace poskytující
pomoc obětem trestných činů.
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Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• V rámci dotačního řízení pro NNO poskytovat v souladu se
zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů dotace
organizacím poskytujícím pomoc obětem trestných činů.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3, 1.30, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Podporovat poskytování služeb obětem trestných činů na
základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
v následujících 2 oblastech:
a) poskytování právních informací,
b) restorativní programy (zahrnují činnosti a procesy
usilující o obnovení stavu, který byl narušen v důsledku
spáchaného trestného činu, např. mediace, rodinné
konference, apod.).

Indikátory plnění

• Počet podpořených organizací a projektů.
• Počet podpořených osob.
• Množství finančních prostředků poskytnutých
dotačních programů.

Způsob financování

v rámci

Rozpočet MSp

Subjekty
Odpovědný subjekt

MSp

Spolupracující subjekty

Nestátní neziskové organizace.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Dotační komise pro poskytování finančních prostředků
z dotačních programů.
• Plnění úkolu bude monitorováno rovněž Republikovým
výborem pro prevenci kriminality.

Adresát (cílová skupina)

• NNO poskytující služby obětem trestných činů na základě
zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.
• Oběti trestných činů.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Dotační programy budou vyhlašovány každoročně.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 35

Název úkolu

Podporovat
projekty
primární
vyhlašovaných dotačních řízení.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Podporovat projekty primární prevence formou dotačního
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prevence

formou

řízení na podporu aktivit primární prevence rizikového
chování.
• Vyčleňovat finanční prostředky na podporu rozvoje systému
prevence kriminality se zaměřením na oblast primární
prevence.
Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3, 1.4, 2.2, 2.5
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zajistit finančně oblasti prevence kriminality se zaměřením
na oblast primární prevence.
• Podporovat efektivní projekty primární prevence kriminality,
nastavit systém evaluace projektů primární prevence
kriminality.
• Vytvořit efektivní a stálý systém sběru, analytického
zpracování, předávání a poskytování informací v oblasti
prevence kriminality se zaměřením na oblast primární
prevence.

Indikátory plnění

• Počet realizovaných dotačních programů.
• Počet podpořených projektů primární prevence.
• Výše finančních prostředků vyčleněných na podporu
rozvoje systému prevence kriminality a na podporu projektů
primární prevence kriminality a prevence kriminálně
rizikových jevů.

Způsob financování

Rozpočet MŠMT

Subjekty
Odpovědný subjekt

MŠMT

Spolupracující subjekty

Kraje

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Úkol bude realizován ve spolupráci s Národním institutem
pro další vzdělávání a Národním ústavem pro vzdělávání.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

•
•
•
•

Děti, mládež.
Rodiče a zákonní zástupci dětí.
Pedagogové.
Odborná a laická veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Poznámky

Dotační programy budou vyhlašovány každoročně po celou
dobu platnosti Strategie.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 36

Název úkolu

Vytvořit komplexní program podpory zvlášť zranitelným
obětem a podpora Multidisciplinárních týmů v rámci
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projektu Proč zrovna já? II.
Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Vytvořit 55 poradenských míst po celé České republice pro
oběti trestných činů.
• Realizovat komplexní vzdělávání poradců pro oběti
trestných činů s celkovou dotací 48 hodin diverzifikovaných
do 3 modulů: 1. právní tématika (trestní řízení, práva obětí,
práva poškozeného), 2. poskytování poradenství (práce
s obětí
a specifickými
skupinami
obětí,
vedení
poradenského procesu, kontraktování, práce s krizí se
ztrátou a zármutkem), 3. měkké dovednosti (síťování,
multidisciplinární týmy pro oběti, spolupráce s orgány
činnými v trestním řízení a dalším institucemi).
• Vytvořit a realizovat komplexní program podpory pro zvlášť
zranitelné oběti.
• Realizovat Multidisciplinární týmy pro oběti působící na
úrovni soudních okresů a přenést tento systémový prvek
také na úroveň krajů.
• Součástí realizovaných aktivit bude monitoring a sběr dat.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.45, 1.54, 2.1, 2.3, 2.4
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• V rámci realizace projektu Proč zrovna já? II ve všech
lokalitách realizovat a odzkoušet nový komplexní program
podpory pro zvlášť zranitelné oběti, který se svou skladbou
přizpůsobí potřebám jednotlivých skupin obětí. Tento
program bude vycházet ze zahraničních zkušeností
a specificky se zaměří na osoby, které mají díky povaze
trestného činu nebo svého znevýhodnění ztížené možnosti
vyrovnání se s událostí trestného činu.
Tento program bude sestaven z unikátní nabídky komplexu
služeb pro jednotlivé zvlášť zranitelné oběti, zahrnující
poskytování: právních informací, sociálního poradenství,
psychosociální podporu, doprovázení, podporu rodinných
systémů, vzdělávání, instruktáž a psychoterapie. Všechny
tyto činnosti budou součástí komplexního balíčku služeb v
rozsahu 40 hodin. Pro každou skupinu obětí bude program
uzpůsoben v souladu s jejich potřebami a zkušenostmi s
realizací podobných programů v zahraničí.
• V rámci realizace Multidisciplinárních týmů udržet
a prohloubit úroveň systémové podpory obětem trestných
činů např. skrze vytváření společných a konkrétních
výstupů zlepšujících úroveň pomoci obětem trestných činů
v dané lokalitě. Přínosem těchto týmů je především zvýšení
komplexní systémové podpory, komunikace a metodiky
práce směrem k postavení obětem.

Indikátory plnění

• Počet proškolených poradců pro oběti trestných činů, kteří
budou poskytovat kvalifikovanější a komplexnější pomoc
obětem trestných činů. (55)
• Počet zvlášť zranitelných obětí trestných činů, které
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•
•

•

•
Způsob financování

absolvují celý komplexní program. (110 zvlášť zranitelných
obětí, které projdou komplexním programem)
Počet existujících multidisciplinárních týmů. (55 okresních
a 5 krajských)
Počet setkání multidisciplinárních týmů. (min. 1x ročně na
úrovni okresů, 1x ročně na úrovni krajů) – celkem za dobu
realizace projektu 220 okresních setkání, 15 krajských
setkání týmů pro oběti)
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)
Zpracovaná studie mapující kvalitativní a kvantitativní data
obětí trestných činů. (1)

Rozpočet MSp (PMS), ESF OPZ, předpokládané náklady
projektu 86,5 mil. Kč.

Subjekty
Odpovědný subjekt

MSp (PMS)

Spolupracující subjekty

NNO, samosprávy.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Průběh realizace projektu bude konzultován s odborem
evropských programů Ministerstva spravedlnosti ČR a bude
pravidelně kontrolován poskytovatelem dotace (MPSV).
• Realizace úkolu bude rovněž kontrolována RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Poradci pro oběti trestných činů.
• Osoby, které jsou či se cítí být obětí trestného činu,
se speciálním zaměřením na zvlášť zranitelné oběti (dle § 2
zákona o obětech trestných činů). Jedná se o osoby bez
rozdílu pohlaví, věku a způsobenou újmu či vzniklý
následek trestného činu.

Harmonogram
Termín zahájení

4/2016

Termín dokončení

2/2020

Další informace
Poznámky

Tento úkol bude plněn prostřednictvím realizace individuálního
projektu PMS s názvem Proč zrovna já ? II, který navazuje na
předchozí individuální projekt s názvem Proč zrovna já?
realizovaný PMS v období 2012 – 2015.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 37

Název úkolu

Vytvořit resortní strategické, koncepční a metodické
materiály upravující oblast primární prevence kriminality
a prevence kriminálně rizikových jevů.
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Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Plnit úkoly obsažené ve Strategii primární prevence
rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018.
• Zpracovat Strategii primární prevence rizikového chování
dětí a mládeže navazující na stávající strategii.
• Vytvořit metodické materiály (metodická doporučení,
pokyny apod.) pro pedagogické pracovníky upravující
oblast prevence kriminality (šikana, kyberšikana, agrese
apod.).
• Podporovat tvorbu a evaluaci krajských plánů primární
prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.2, 1.5, 2.5
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Prostřednictvím efektivního systému primární prevence
rizikového chování dětí a mládeže, fungujícího na základě
komplexního působení všech na sebe vzájemně
navazujících subjektů, minimalizovat vznik a snížit míru
rizikového chování a výskytu protiprávní činnosti u dětí
a mládeže.
• Transparentní
legislativní
vymezení
koordinačních
mechanismů, rolí, kompetencí jednotlivých orgánů
a institucí a jejich činnosti v oblasti primární prevence
rizikového chování dětí a mládeže.
• Nastavit efektivní systém vzdělávání pro oblast primární
prevence kriminality dětí a mládeže pro všechny subjekty,
které na oblasti primární prevence kriminality dětí
a mládeže participují.
• Vytvořit efektivní a stálý systém sběru, analytického
zpracování, předávání a poskytování informací v oblasti
primární prevence kriminality dětí a mládeže.

Indikátory plnění

• Evaluace Strategie primární prevence rizikového chování
dětí a mládeže na období 2013 – 2018.
• Počet nově vytvořených strategických a koncepčních
materiálů upravujících oblast prevence kriminality
a prevence kriminálně rizikových jevů.
• Počet nově vytvořených metodických materiálů pro
pedagogické pracovníky.
• Existence a počet krajských plánů primární prevence
rizikového chování dětí a mládeže.

Způsob financování

Rozpočet MŠMT

Subjekty
Odpovědný subjekt

MŠMT

Spolupracující subjekty

Kraje

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Úkol bude realizován ve spolupráci s Národním ústavem
pro vzdělávání.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Děti, mládež.
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• Rodiče a zákonní zástupci dětí.
• Pedagogové.
• Odborná a laická veřejnost.
Harmonogram
Termín zahájení

1/2016
1/2017 - Strategie primární prevence rizikového chování dětí
a mládeže navazující na stávající strategii

Termín dokončení

12/2018 – plnění úkolů stávající strategie a vytvoření strategie
nové
12/2020 – průběžná tvorba a evaluace metodických materiálů a
krajských plánů

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 38

Název úkolu

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.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Realizovat
porady
MŠMT
s krajskými
školskými
koordinátory prevence, metodiky prevence a věcně
příslušnými resorty.
• Realizovat odborné semináře a konference pro krajské
školské koordinátory prevence, metodiky prevence
a pedagogické pracovníky.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 2.5
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Rozvíjet efektivní systém primární prevence a prohlubování
spolupráce všech na sebe vzájemně navazujících subjektů
působících v oblasti primární prevence rizikového chování.
• Prohlubovat vzdělávání v oblasti primární prevence
kriminality pro všechny subjekty, které na oblasti primární
prevence kriminality participují.

Indikátory plnění

• Počet realizovaných porad MŠMT s krajskými školskými
koordinátory prevence, metodiky prevence a věcně
příslušnými resorty.
• Počet realizovaných odborných seminářů a konferencí.

Způsob financování

Rozpočet MŠMT

Subjekty
Odpovědný subjekt

MŠMT
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Spolupracující subjekty
Koordinační a
mechanismus

Kraje

kontrolní • Úkol bude realizován ve spolupráci s Národním ústavem
pro vzdělávání.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

•
•
•
•

Pedagogové.
Metodici prevence.
Krajští školští koordinátoři prevence.
Odborná veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 39

Název úkolu

Podporovat prevenci dětských úrazů a zvyšovat kvalitu
zdravotní péče poskytované v souvislosti s dětskými
úrazy.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• MZ a Meziresortní pracovní skupina pro prevenci dětských
úrazů při MZ bude plnit úkoly Národního akčního plánu
prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017.
• Zpracovat vyhodnocení Národního akčního plánu prevence
dětských úrazů na léta 2007-2017 a dále postupovat dle
jeho závěrů

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.2, 2.5
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Naplnit úkoly uložené aktuálním NAP.
• Zpracovat vyhodnocení NAP 2007-2017.
• Snižovat počty úmrtí dětí a mládeže v důsledku úrazů
a snižovat počty vážných úrazů se závažnými a trvalými
následky.
• Zvyšovat kvalitu zdravotní péče poskytované v souvislosti
s dětskými úrazy.

Indikátory plnění

• Závěrečná zpráva o plnění Národního akčního plánu
prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017.
• Počet úmrtí a vážných úrazů se závažnými a trvalými
následky dětí a mládeže v důsledku úrazů (data ÚZIS
z Národního registru úrazů).
• Existence sítě vysoce specializovaných pracovišť
traumatologické péče o děti.

Způsob financování

Rozpočet

MZ,
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částečně

WHO

prostřednictvím

dvouleté

smlouvy o spolupráci – BCA v letech 2016 - 2017
Subjekty
Odpovědný subjekt

MZ

Spolupracující subjekty

MPO, MŠMT, MV, MPSV, MD/BESIP, ÚZIS, SZÚ, odborná
veřejnost, příp. další.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • ÚZIS - data z Národního registru úrazů.
• Vládou schválené zprávy a NAP.
• MZ ve Věstníku zveřejněná síť vysoce specializovaných
pracovišť traumatologické péče o děti.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Děti a mládež.
• Odborná i laická veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 40

Název úkolu

Vytvořit síť komplexních služeb pro rodiny s dětmi na
lokální úrovni.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Posílit OSPOD ORP a krajů v oblasti rozvoje sítě služeb pro
ohrožené děti a jejich rodiny na lokální úrovni.
• Definovat minimální síť služeb na úrovni pilotních ORP
a krajů (rozsah, kapacita, obsah, charakter, analýza
finančních nákladů).
• Pilotně ověřit vytvořené minimální sítě služeb na území
vybraných pilotních krajů.
• Zpracovat metodiku pro vytváření minimální sítě služeb
a přenos příkladů dobré praxe z pilotních krajů.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.54, 2.6
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Posílit kapacity OSPOD v oblasti síťování služeb pro
ohrožené rodiny a děti, vytvořit a definovat pozici lokálního
síťaře v rámci struktury pracoviště OSPOD a zpracovat
doporučení implementace této pozice do systému s cílem
zajistit tak její stabilizaci a udržitelnost.
• Vytvořit reálný model minimální sítě služeb na úrovni ORP,
a to v pilotních krajích zapojených do realizace této aktivity.
Výstup se stane jedním z podkladů pro plánování a rozvoj
služeb pro ohrožené rodiny a děti v dané lokalitě.
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• Vytvořit obecnou metodiku pro vytváření minimální sítě
služeb, která bude podkladem pro vytváření minimálních
sítí služeb na úrovni ORP i v krajích, které se do projektu
pilotně nezapojí.
Indikátory plnění

• Podpora pozice krajský síťař (9) a lokální síťař (18).
• Nastavený systém koordinace a metodické podpory
OSPOD ORP a krajů ve vybraných pilotních krajích (10).
• Analýza lokální sítě služeb na úrovni krajů a ORP (1).
• Vytvořená Metodika lokálního síťování, práce a vedení
lokálních síťařů (1).
• Vytvořený interaktivní online katalog jevů a služeb na
podporu ohrožených dětí a jejich rodin pro pracoviště
OSPOD a další aktéry sítě služeb (1).
• Pilotní ověření minimální sítě služeb na úrovni pilotních
krajů (10).
• Definice doporučení k implementaci minimální sítě služeb
na úrovni ORP a krajů (1).
• Vytvořená Metodika pro vytváření minimálních sítí služeb
na úrovni ORP a krajů (1).

Způsob financování

ESF OPZ, rozpočet MPSV, předpokládané náklady projektu
99,5 mil. Kč.

Subjekty
Odpovědný subjekt

MPSV

Spolupracující subjekty

MZ, MŠMT

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Koordinace a kontrola výstupů bude realizována v rámci
individuálního projektu MPSV z ESF OPZ.
• Plnění úkolu bude sledováno rovněž RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Primární cílovou skupinou jsou pracovníci OSPOD na
úrovni ORP a KÚ, další subjekty a aktéři zapojení do oblasti
sítě služeb.
• Sekundární cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny s dětmi.

Harmonogram
Termín zahájení

6/ 2016

Termín dokončení

12/2019

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 41

Název úkolu

Rozvíjet multidisciplinární spolupráci v oblasti řešení
kriminality mládeže a restorativní programy pro mládež
v rámci projektu Na správnou cestu! II.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Zvyšovat kvalifikaci odborných pracovníků.
• Rozvíjet Týmy pro mládež v oblasti prevence kriminality
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a práce s ohroženou mládeží.
• Vytvořit a realizovat nový program krátkodobého
zaměstnání mladistvých pachatelů.
• Realizovat inovovaný resocializační program Proti násilí.
Priorita (strategický cíl): 1, 2, 3
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.45, 1.54, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10,
resp.
strategické
cíle,
3.3
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zvyšovat kvalifikaci odborných pracovníků PMS v oblasti
restorativních programů a multidisciplinární spolupráce.
• Rozvíjet multidisciplinární spolupráci zainteresovaných
subjektů zaměřujících se na prevenci kriminality a práci
s ohroženou mládeží.
• Realizovat nový program krátkodobého zaměstnání
mladistvých pachatelů za účelem zvýšení jejich
angažovanosti při řešení náhrady škody, kterou způsobili.
• Realizovat inovovaný resocializačního programu Proti násilí
zaměřený na snížení agresivity a recidivy mladistvých
a mladých dospělých násilných pachatelů.

Indikátory plnění

• Počet vyškolených pracovníků. (celkem 76, z toho 60
probačních úředníků, 10 koordinátorů týmů pro mládež;
6 lektorů programu Proti násilí)
• Realizovaný program krátkodobého zaměstnání pro mladé
pachatele ve 4 soudních okresech. (zapojení min. 32
mladistvých do programu)
• Realizovaný program Proti násilí ve třech lokalitách.
(zařazení min. 120 mladistvých a mladých dospělých
pachatelů do programu)
• Vytvořená Metodika programu krátkodobého zaměstnání
pro mladé pachatele a Metodika programu Proti násilí
zaměřeného na mladé dospělé pachatele (1 + 1).
• Počet existujících multidisciplinárních týmů. (v 10 soudních
okresech)
• Počet setkání multidisciplinárních týmů ročně. (min. 3x
ročně; celkem za dobu realizace projektu 105 okresních
setkání)

Způsob financování

Rozpočet MSp (PMS), ESF OPZ, předpokládané náklady
projektu 42,5 mil. Kč.

Subjekty
Odpovědný subjekt

MSp (PMS)

Spolupracující subjekty

NNO, samosprávy.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Průběh realizace projektu bude konzultován s odborem
evropských programů Ministerstva spravedlnosti ČR a bude
pravidelně kontrolován poskytovatelem dotace (MPSV).
Koordinace aktivit bude zajištěna pravidelným zasedáním
Řídícího výboru projektu složeného ze zástupců PMS a VS
ČR.
• Realizace úkolu bude rovněž kontrolována RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Děti do 15 let, mladiství a mladí dospělí pachatelé trestné
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činnosti; riziková a ohrožená mládež.
• Profesionálové pracující s cílovou skupinou.
• Místní samosprávy, podnikatelské subjekty, NNO.
Harmonogram
Termín zahájení

4/2016

Termín dokončení

3/2020

Další informace
Poznámky

Tento úkol bude plněn prostřednictvím realizace individuálního
projektu s názvem Na správnou cestu! II, který navazuje na
předchozí projekt Na správnou cestu! realizovaný v letech 2012
- 2015.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 42

Název úkolu

Monitorovat a řídit kvalitu v systému péče o ohrožené děti
a jejich rodiny a vybudovat jednotný informační systém
ochrany práv dětí.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Vytvořit návrh statistického monitorovacího systému.
• Vytvořit kvalitativní monitorovací systém za účelem
hodnocení kvality poskytované podpory a jejího vlivu na
všestranný vývoj dítěte, který bude provázán se statistickým
monitorovacím systémem.
• Zpracovat návrh technického a věcného řešení jednotného
informačního systému ochrany práv dětí, který zohlední
využití dosud používaných informačních systémů (Systém
včasné intervence apod.).
• Celoplošně nasadit jednotný informační systém ochrany
práv dětí.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.42, 1.43, 1.54, 2.7, 2.8, 2.9
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Vytvořit kvalitativní monitorovací systém za účelem
hodnocení kvality poskytované podpory a jejího vlivu na
všestranný vývoj dítěte, který bude provázán se statistickým
monitorovacím systémem.
• Celoplošně nasadit jednotný informační systém ochrany
práv dětí.
• Tento systém rovněž pomůže včas identifikovat případy
ohrožených dětí, ve kterých je nutné poskytovat včasnou
intervenci a potřebnou péči k zajištění řádného vývoje
dítěte.

Indikátory plnění

• Vytvoření
Analýzy
současného
způsobu
sběru
a vyhodnocování dat v systému péče o ohrožené děti v ČR
s přehledem zahraniční praxe (1).
• Zpracování návrhu statistického monitorovacího systému
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•

•
•
•
•
•
Způsob financování

s indikátory, které budou sledovány a vykazovány
jednotlivými subjekty, včetně opatření na ochranu dat
a technického řešení sběru dat (1).
Pilotní ověření navrženého statistického monitorovacího
systému v praxi na vybraných pracovištích obecních úřadů
ORP, krajských úřadů a poskytovatelů služeb pro rodiny
s dětmi (17).
Vytvořená závěrečná zpráva s doporučeními k případným
revizím statistického monitorovacího systému a návrhem
způsobu jeho implementace v praxi (1).
Vytvořená Analýza 3 zahraničních systémů řízení kvality
v systému péče o ohrožené děti (1).
Vytvořený Návrh systému monitoringu kvality a strategie
implementace systému řízení kvality v oblasti SPOD (1).
Zpracovaný návrh IS (1).
Funkční informační systém ochrany práv dětí (1).

ESF OPZ, rozpočet MPSV, předpokládané náklady projektu
258,5 mil. Kč.

Subjekty
Odpovědný subjekt

MPSV

Spolupracující subjekty

ÚOOÚ, ČSÚ, MV, MŠMT, MZ, MSp

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Koordinace bude realizován v rámci individuálního projektu
MPSV. Plnění úkolu bude monitorováno v rámci činnosti
Meziresortní koordinační skupiny k transformaci systému
péče o ohrožené děti.
• Informován bude rovněž RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Subjekty zapojené do spolupráce.
• Ohrožené děti a děti v systému OSPOD.

Harmonogram
Termín zahájení

12/2017

Termín dokončení

12/2019

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 43

Název úkolu

Monitorovat
naplňování
doporučení
vyplývajících
z materiálu „Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených
kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy“.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Prostřednictvím Republikového výboru pro prevenci
kriminality jednou za dva roky sledovat a vyhodnocovat
plnění doporučení pro efektivnější systém péče o rizikové
děti obsažených v materiálu „Rozbor situace dětí a
mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými
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jevy“ (projednaný vládou ČR dne 27. 8. 2014).
• V návaznosti na provedené vyhodnocení
navrhovat další opatření.

případně

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.13, 1.30, 1.31, 1.38, 1.42, 1.43, 1.45, 1.56,
resp.
strategické
cíle,
1.57, 1.58, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zhodnotit míru naplňování jednotlivých doporučení
vyplývajících z předmětného materiálu.
• Přispět
k naplňování
doporučení
vyplývajících
z předmětného materiálu.

Indikátory plnění

• Zpráva o plnění doporučení předložená Republikovému
výboru pro prevenci kriminality.
• Počet úspěšně realizovaných doporučení.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

MPSV, MSp, MŠMT, Úřad vlády, obce a kraje.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Koordinaci plnění úkolu bude zajišťovat odbor prevence
kriminality MV.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Ministerstva, obce, kraje podílející se na systému péče
o děti a mladistvé a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy.
• Ohrožené děti a mládež.

Harmonogram
Termín zahájení

10/2016

Termín dokončení

10/2020

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 44

Název úkolu

Podporovat specializaci Policie ČR na případy domácího
násilí.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Za účelem prevence a eliminace domácího násilí
podporovat specializaci Policie ČR na případy domácího
násilí.
• Vytvořit strukturu pověřených specialistů (metodických
pracovníků) napříč jednotlivými organizačními články policie
zahrnující jak pořádkovou policii, tak SKPV.
• Pro zavedení a udržení profesní specializace vytvořit
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systém vstupního a průběžného proškolování specialistů.
Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.6, 1.13, 1.30, 1.45, 1.54, 2.1, 2.3,
resp.
strategické
cíle,
2.4, 2.10
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zlepšit praxi při prevenci, identifikaci a potírání domácího
násilí prostřednictvím profesní specializace Policie ČR.

Indikátory plnění

• Počet specializovaných příslušníků PČR na případy
domácího násilí na úrovni jednotlivých organizačních
článků policie.

Způsob financování

Rozpočet MV (PČR)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (PČR)

Spolupracující subjekty

Asociace poskytovatelů intervenčních center ČR, o.s.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu bude kontrolováno prostřednictvím RVPPK
i kontrolních mechanismů plnění Akčního plánu prevence
domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 –
2018.

Adresát (cílová skupina)

• Příslušníci PČR jednotlivých organizačních článků policie.
• Oběti domácího násilí.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Úkol bude plněn průběžné po celé období platnosti Strategie
a každoročně vyhodnocován.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 45

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
(realizované aktivity)

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 a Úmluvu o právech
dítěte nově pod záštitou MV se zaměřením na tyto aktivity:
• Zmapování aktuálního stavu dané problematiky v ČR
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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 postseparačního 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.
Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.2, 1.5, 1.7, 1.30, 1.31, 1.45, 1.49, 1.51, 1.57,
resp.
strategické
cíle,
1.58, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Vytvořit návrh komplexního systému účinné ochrany
a podpory obětí postpartnerského násilí, včetně dětí
zasažených postpartnerským násilím mezi „rodiči“.
• Prevence násilí v rodině.
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• 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.

Způsob financování

Rozpočty rezortů zastoupených v RVPPK dle své působnosti

Subjekty
Odpovědný subjekt
Spolupracující subjekty
Koordinační a
mechanismus

MV
• Rezorty zastoupené v RVPPK.
• Intervenční centra, příp. další státní i nestátní subjekty.

kontrolní • 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.

Harmonogram
Termín zahájení

9/2016

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

Další informace
Poznámky
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Základní údaje
Číslo úkolu

č. 46

Název úkolu

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.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• V rámci naplňování úkolů Akčního plánu prevence
domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 –
2018
v působnosti
Ministerstva
zdravotnictví
a ve spolupráci s odbornou veřejností vytvořit „Manuál pro
lékaře Domácí násilí a genderově podmíněné násilí“. Tento
manuál projde v roce 2017 připomínkami ze strany WHO
a odborné veřejnosti a bude podkladem pro vytvoření
vzdělávacího kurzu pro zdravotníky, který bude MZ ve
spolupráci s odbornou veřejností připravovat v letech 2018
– 2019.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.2, 2.10
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Vytvořit „Manuál pro lékaře Domácí násilí a genderově
podmíněné násilí“.
• Na základě připraveného manuálu připravit v letech 2018 2019 vzdělávací kurzy pro lékaře a další pracovníky
ve zdravotnictví se zaměřením na práci s oběťmi domácího
a genderově podmíněného násilí.

Indikátory plnění

• Vytvořen „Manuál pro lékaře Domácí násilí a genderově
podmíněné násilí“.
• Uveřejnění manuálu v e-verzi na weby ministerstev
a lékařských společností ČLS JEP.
• 16. 10. 2017 seminář se zahraniční účastí v Senátu PČR
k problematice domácího násilí a genderově podmíněné
násilí.

Způsob financování

Rozpočet MZ, částečně WHO prostřednictvím
smlouvy o spolupráci - BCA v letech 2016 – 2017.

dvouleté

Subjekty
Odpovědný subjekt

MZ

Spolupracující subjekty

Odborná veřejnost

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu bude koordinováno a kontrolováno Výborem
pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.
• Kontrola plnění bude probíhat rovněž RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Oběti násilí.
• Odborná i laická veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

6/2016
75

Termín dokončení

12/2017

Další informace
Poznámky

Vytvoření vzdělávacích kurzů pro lékaře, sestry a soc.
pracovníky ve zdravotnictví je úkolem na roky 2018 – 2019.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 47

Název úkolu

Pokračovat v projektu Národní koordinační mechanismus
pátrání po pohřešovaných dětech a zapojovat do
spolupráce další relevantní subjekty.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Pokračovat v aktivitách projektu NKMPPD.
• Zapojit do projektu další subjekty poskytující různá
technická opatření či jiné služby v rámci prevence
a případné asistence policii při pátrání po pohřešovaných
dětech v ohrožení a tuto spolupráci medializovat.
• S přispěním partnerských subjektů zvyšovat informovanost
o projektu a doplňovat jej o další preventivní aktivity
v souvislosti s pohřešováním dítěte v ohrožení, a to i
prostřednictvím webových stránek www.pomoztemenajit.cz.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.30, 1.32, 1.33, 1.47, 2.3, 2.4, 2.11
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zvýšit pravděpodobnost rychlého a úspěšného nalezení
pohřešovaných dětí v ohrožení života.
• Efektivní a rychlé zapojení široké veřejnosti do pátrání.
• Zajištění potřebné psychologické podpory rodinám
pohřešovaných dětí.
• Efektivní využití existující i zajištění nové spolupráce mezi
partnerskými subjekty a jejich koordinace.
• Efektivní
využití
existujících
i
zajištění
nových
komunikačních kanálů a technologií.

Indikátory plnění

• Statistické údaje o pátrání s příznakem „dítě v ohrožení“.
• Využívané komunikační kanály a inovativní technologie.
• Průběžná vyhodnocení zrealizovaných kroků.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (vč. PČR)

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Projekt je realizován odborem bezpečnostní politiky
a prevence kriminality MV ve spolupráci s ÚSKPV – odbor
pátrání PP ČR.
• Kontrola úkolu bude probíhat prostřednictvím RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Policie ČR (odbor pátrání).
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• Pohřešované děti s příznakem „dítě v ohrožení“ a jejich
blízcí.
• Široká veřejnost (příjemce oznámení o vyhlášení pátrání).
Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Úkol bude plněn průběžné po celé období platnosti Strategie.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 48

Název úkolu

Zintenzivnit
partnerskou spolupráci mezi
a evropskou platformou AMBER Alert Europe.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Aktivně přispívat k naplňování cílů a principů Memoranda
Evropského parlamentu a Evropské komise týkající se
sjednocení systémů pátrání po pohřešovaných dětech
v ohrožení.
• Podílet se na prosazování a naplňování cílů dokumentu Pět
zásadních kroků v rámci přeshraniční spolupráce policie
v jednotlivých členských zemích EU (expertní skupina).
• Koordinovat spolupráci se sousedními státy v rámci
nastavených kritérií pátrání po pohřešovaných dětech
v ohrožení.

NKMPPD

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.50, 1.55, 2.3, 2.4, 2.11
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zvýšit pravděpodobnost rychlého a úspěšného nalezení
pohřešovaných
dětí
v ohrožení
života
v případě
přeshraničního pátrání.
• Efektivní a rychlé zapojení široké veřejnosti do
přeshraničního pátrání.
• Sjednocení existujících mechanismů spolupráce mezi
partnerskými subjekty v členských zemích EU.
• Efektivní využití existujících komunikačních kanálů v rámci
přeshraniční spolupráce.
• Efektivní koordinace odpovědných orgánů v jednotlivých
členských zemích EU.
• Efektivní využití nových technologií.

Indikátory plnění

• Účast zástupce MV ČR na aktivitách organizovaných
AMBER Alert Europe (periodická zasedání řídícího výboru,
odborná setkání, (tele)konference, konzultace ad.).
• Realizované prezentace aktuálních výstupů (statistika,
mediální výstupy apod.) na národní i mezinárodní úrovni.

Způsob financování

Rozpočet MV
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Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (vč. PČR)

Spolupracující subjekty

AMBER Alert Europe

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Úkol je realizován odborem bezpečnostní politiky
a prevence kriminality ve spolupráci s ÚSKPV – odbor
pátrání PP ČR a AMBER Alert Europe.
• Kontrola
úkolu
bude
probíhat
prostřednictvím
Republikového výboru pro prevenci kriminality.

Adresát (cílová skupina)

• Policie ČR.
• Pohřešované děti s příznakem „dítě v ohrožení“ a jejich
blízcí v členských zemích EU.
• Široká veřejnost (příjemce oznámení o vyhlášení pátrání).

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Úkol bude plněn průběžné po celé období platnosti Strategie.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 49

Název úkolu

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.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Dohlížet na řádný provoz evropské linky 116 000 v ČR dle
předepsaných standardů a kvality poskytovaných služeb.
• Školit pracovníky/operátory provozovatele linky 116 000
prostřednictvím odborníků MV a PČR.
• Každoročně vyhlašovat a administrovat dotační program
pro nestátní neziskové organizace provozující evropské
krizové či asistenční linky 116 000 (pro pohřešované děti
a jejich blízké), 116 111 (asistenční linka pro děti v krizi)
a 116 006 (pro oběti trestných činů) v ČR.
• Uvolňovat finanční prostředky na jeho realizaci.
• Poskytovat odborné konzultace a podporu po žadatele
o dotace.
• Vyhodnocovat úspěšnost a efektivitu realizovaných
projektů.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3, 1.30, 1.37, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.12
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zabezpečit efektivní a kvalitní provoz evropské linky
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116 000 jako specifickou službu (prevence, poradenství,
následná péče apod.) pro pohřešované či ztracené děti
i pro rodiče či příbuzné pohřešovaných dětí.
• Finančně podpořit nestátní neziskové organizace –
provozovatele evropských krizových či asistenčních linek
116 000, 116 111 a 116 006 v České republice a tím udržet
a rozvíjet poskytování služeb těmito linkami v ČR.
• Pomoci žadatelům po formální i věcné stránce
s předložením žádosti.
Indikátory plnění

• Pravidelné zprávy o činnosti linky 116 000.
• Statistické údaje o všech aspektech činnosti provozovatele
linky 116 000 (např. počet přijatých hovorů, počet
relevantních hovorů, dodržení parametrů poskytované
služby).
• Realizovaný dotační program pro nestátní neziskové
organizace provozující evropské krizové či asistenční linky
116 000, 116 111 a 116 006 v ČR.
• Počet žádostí předložených do programu.
• Počet podpořených subjektů.
• Množství poskytnutých finančních prostředků.
• Realizované konzultace a podpora žadatelům.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Úkol bude realizován odborem bezpečnostní politiky
a prevence kriminality ve spolupráci s ÚSKPV PČR –
odborem pátrání PP ČR a s provozovatelem linky 116 000.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Nestátní neziskové organizace – provozovatelé evropských
linek 116 000, 116 111 a 116 006 v ČR.
• Pohřešované děti, jejich rodiče a příbuzní, děti v krizi, oběti
trestných činů.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Úkol bude plněn průběžně, dotační program bude realizován
každoročně.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 50

Název úkolu

Posílit práva zvlášť zranitelné oběti trestných
výslechem ve Speciální výslechové místnosti (SVM).

Popis úkolu

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
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činů

(realizované aktivity)

• Vypracovat metodiku, která se bude zaměřovat na využívání
SVM pro všechny zvlášť zranitelné oběti (tedy ne pouze
děti).

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.12, 2.1, 2.3, 2.13
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Vyslýchat zvlášť zranitelné oběti v maximální možné míře
v SVM podle aktualizovaných metodik zaměřujících se na
všechny skupiny zvlášť zranitelných obětí.
• Do
praxe
implementovat
změny
právních
předpisů rozšiřující výčet zvlášť zranitelných obětí o osoby
vysokého věku a princip, podle kterého je třeba v případě
pochybností oběť považovat za zvlášť zranitelnou.
• Vyslýchat tyto osoby tak, aby nemusel být výslech
opakován, aby se nemusely setkat s pachatelem a aby
výslech nebyl traumatizující záležitostí.
• SVM, přednostně určené k výslechu dítěte, využívat
k prevenci sekundární viktimizace i u dalších obětí trestných
činů.
• Zvyšovat komfort pro oběti trestných činů, příp. pozůstalé.

Indikátory plnění

• Vytvořená metodika zaměřená na využívání SVM pro
všechny zvlášť zranitelné oběti.
• Počet skupin obětí a zvlášť zranitelných obětí trestných činů
vyslýchaných ve SVM.
• Počet úkonů ve SVM dle jednotlivých skupin obětí.
• Zpětná vazba od CS o zvýšení komfortu při realizovaných
úkonech.

Způsob financování

Rozpočet MV (PČR)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (PČR)

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní

Adresát (cílová skupina)

• Metodika bude realizována ve spolupráci Policie ČR
a odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.
• Plnění úkolů bude kontrolováno RVPPK.
• Zvlášť zranitelné oběti trestných činů.
• Policisté pracující se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných
činů.

Harmonogram
Termín zahájení

5/2016

Termín dokončení

7/2017

Další informace
Poznámky
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Základní údaje
Číslo úkolu

č. 51

Název úkolu

Zvýšit srozumitelnost a kvalitu poučení dětského svědka
před započetím výslechu ve Speciální výslechové
místnosti.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Vypracovat projekt „Poučení dětského svědka před
započetím výslechu ve speciální výslechové místnosti“,
který bude zaměřen na poučení dítěte z hlediska
psychologie věku dítěte a jeho procesního postavení.
Projekt navazuje na I. díl – „Výslech dítěte ve SVM“, který je
zaměřen na postup vyslýchajícího při navázání kontaktu
a samotném výslechu dítěte.
• Vypracovat předtisk „Poučení dětského svědka“ s ohledem
na jeho věk před započetím procesního úkonu. Tento
předtisk bude vytvořen pro potřeby cílové skupiny (PČR)
a z tohoto důvodu bude obsahovat základní práva
a povinnosti, které budou dítěti prezentovány „jeho řečí“.
• Vytvořit metodiku pro vedení poučení dítěte s ohledem na
jeho vývojový stupeň.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.12, 1.14, 1.45, 2.1, 2.2, 2.3, 2.13
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Splnit poučovací povinnost ze strany PČR s respektováním
hlediska srozumitelnosti a přiměřenosti a s respektováním
vývojové znalosti dítěte.
• Zjednodušit a sjednotit postup poučování pro PČR.
• Poučení dětského svědka vytvořit s ohledem na vývojová
stadia dětí (předškolní věk 3 – 6 let, mladší školní věk 7 –
11/12 let, starší školní věk 12/13 – 15 let, adolescence 16 –
18 let).
• Zohledňovat vývojová stadia dítěte, a tak zlepšit
srozumitelnost a kvalitu poučení pro dětského svědka.

Indikátory plnění

• Počet proškolených specialistů po linii trestné činnosti
páchané na dětech a dětmi územních odborů, obvodních
a městských ředitelství a krajských ředitelství policie, kteří
pracují s dětským svědkem ve speciální výslechové
místnosti.
• Existence manuálu „Poučení dětského svědka v trestním
řízení“, který bude výše uvedené cíle a parametry
naplňovat.
• Eliminace procesních pochybení v rámci trestního řízení při
poučování dětského svědka.
• Pochopení práv a povinností dětským svědkem (ověřeno
zpětnou vazbou od CS).

Způsob financování

Rozpočet MV (vč. PČR)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (PČR)
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Spolupracující subjekty
Koordinační a
mechanismus

kontrolní

Adresát (cílová skupina)

MSp (státní zastupitelství), odborníci - dětský psycholog.
• Projekt bude realizován ve spolupráci Policie ČR a odboru
bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.
• Koordinační a kontrolní mechanismus bude plněn v rámci
PČR, MV a RVPPK.
• Specialisté po linii trestné činnosti páchané na dětech
a dětmi územních odborů, obvodních a městských
ředitelství a krajských ředitelství policie.
• Děti jako účastníci řízení.

Harmonogram
Termín zahájení

6/2016

Termín dokončení

12/2017

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 52

Název úkolu

Realizovat Program podpory a ochrany obětí obchodování
s lidmi.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Poskytovat pomoc definované skupině osob (občanů třetích
zemí, ale i občanů EU vč. ČR), které se staly oběťmi
trestného činu obchodování s lidmi a jsou motivovány ke
spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, aby přispěly
k potrestání pachatele tohoto trestného činu.
• Za účelem vyhledávání obětí a poskytování pomoci
spolupracovat s vybranou organizací (na základě
výběrového řízení uzavřena příslušná smlouva).
• Poskytovat finanční prostředky na realizaci programu.
• Přizpůsobovat program dle potřeb klientely a měnících se
trendů v oblasti obchodování s lidmi.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 2.1, 2.14
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Napomoci odhalování často skrytého obchodování s lidmi.
• Zlepšit postavení obětí trestného činu obchodování s lidmi,
ať již za účelem sexuálního či pracovního vykořisťování.
• Potrestat pachatele obchodování s lidmi.

Indikátory plnění

• Realizovaný Program podpory a ochrany obětí
obchodování s lidmi, uzavřená smlouva s dodavatelem
služeb obětem trestných činů.
• Počet obětí zařazených do programu.
• Počet obětí, které spolupracovaly s orgány činnými
v trestním řízení.
• Počet druhů poskytovaných služeb.
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• Množství finančních prostředků vynaložených na program.
Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

Nestátní nezisková organizace jako dodavatel služeb, IOM.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Projekt bude realizován odborem bezpečnostní politiky
a prevence kriminality MV ve spolupráci zejména s ÚOOZ
PČR a KŘP PČR a nestátní neziskovou organizací.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Oběti trestného činu obchodování s lidmi.
• Nestátní nezisková organizace poskytují služby v rámci
programu.
• Orgány činné v trestním řízení.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 53

Název úkolu

V případě potřebnosti vytvořit a realizovat Program
dlouhodobé ochrany cizinců.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Připravit zřízení nového „Programu dlouhodobé ochrany
cizinců“ na poskytování pomoci definované skupině osob
(občanů třetích zemí, ale i občanů EU vč. ČR), které se
staly oběťmi/svědky zločinu nebo jiného úmyslného
trestného činu, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená
mezinárodní smlouva a jsou motivovány ke spolupráci
s orgány činnými v trestním řízení, aby přispěly k potrestání
pachatele tohoto trestného činu.
• V případě vyhodnocení potřebnosti realizace ze strany
Policie ČR zřídit „Program dlouhodobé ochrany cizinců“.
• Poskytovat pomoc těmto obětem/svědkům trestné činnosti.
• Za účelem poskytování pomoci spolupracovat s vybranou
organizací (na základě výběrového řízení uzavřena
příslušná smlouva).
• Poskytovat finanční prostředky na realizaci programu.
• Přizpůsobovat program dle potřeb klientely a orgánů
činných v trestním řízení.

Priorita (strategický cíl): 1, 2
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 2.1, 2.14
resp.
strategické
cíle,
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a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zlepšit postavení obětí zločinu nebo jiného úmyslného
trestného činu, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená
mezinárodní smlouva.
• Napomoci odhalování pachatelů zločinu nebo jiného
úmyslného trestného činu, k jehož stíhání zavazuje
vyhlášená mezinárodní smlouva a jejich potrestání.

Indikátory plnění

• Zřízený a realizovaný „Program dlouhodobé ochrany
cizinců“, uzavřená smlouva s dodavatelem služeb obětem
trestných činů.
• Počet obětí zařazených do programu.
• Počet obětí, které spolupracovaly s orgány činnými
v trestním řízení.
• Počet druhů poskytovaných služeb.
• Množství finančních prostředků vynaložených na program.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

Dodavatel služeb, IOM.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Projekt bude realizován odborem bezpečnostní politiky
a prevence kriminality MV ve spolupráci zejména s ÚSKPV
PČR a dodavatelskou organizací.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Oběti zločinu nebo jiného úmyslného trestného činu,
k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva.
• Organizace poskytují služby v rámci programu.
• Orgány činné v trestním řízení.

Harmonogram
Termín zahájení

3/2016

Termín dokončení

12/2016 – připravit podklady pro případné zřízení programu
12/2020 – průběžné (nejméně vždy na začátku každého
kalendářního roku) vyhodnocování potřebnosti programu a jeho
případná realizace

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 54

Název úkolu

Přijmout Koncepci boje proti extremismu pro rok 2016,
aktualizovat Koncepci v následujících letech.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Vypracovat Koncepci boje proti extremismu pro rok 2016.
• Předložit tuto Koncepci vládě.
• Rozpracovat úkoly pro subjekty státní správy v oblasti
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represe i prevence.
• Opakovat tento mechanismus v následujících letech.
Odůvodnění úkolu

Priorita (strategický cíl): 1, 2, 4, 5

(návaznosti na priority, Specifické cíle: 1.2, 1.4, 1.5, 1.30, 1.31, 1.32, 1.42, 1.45, 1.57,
resp.
strategické
cíle, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.15, 4.1, 4.8, 5.5
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• V souvislosti s migrační vlnou dochází k aktivizaci
některých extremistických subjektů. Dochází k nárůstu
protiislámských a protimigrantských nálad. Na to je potřeba
reagovat koncipováním preventivních i represivních
opatření.
• Lze předpokládat, že extremisty často zneužívané téma
anticiganismu
může
být
opět
otevřeno.
Dojde
k provázanosti protiextremistických preventivních opatření
s opatřeními v oblasti bezpečnosti v sociálně vyloučených
lokalitách či integrace menšin.

Indikátory plnění

• Vypracovaná a vládou ČR schválená Koncepce boje proti
extremismu na příslušný rok.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (vč. PČR)

Spolupracující subjekty

MF, MK, MO, MPSV, MŠMT, ÚV

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Koncepce boje proti extremismu předpokládá vlastní
koordinační a kontrolní mechanismus na úrovni MV, vlády
ČR a Parlamentu ČR.
• Plnění bude monitorováno rovněž RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• MV a další resorty zapojené do plnění úkolů Koncepce.
• Pachatelé a oběti extremistických útoků.

Harmonogram
Termín zahájení

4/2016

Termín dokončení

4/2020

Další informace
Poznámky
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IV. Strategický cíl 3: Práce s pachateli trestné činnosti
Strategický cíl 3: Při práci s pachateli se Česká republika zaměřuje na narůstající
problém kriminální recidivy a na účinnější resocializaci pachatelů.
Specifické cíle:
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

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

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 55

Název úkolu

Zpracovávat průběžně akční plány Koncepce vězeňství do
roku 2025 na roční období a zajistit jejich plnění.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
Úkoly v průběžných akčních plánech Koncepce vězeňství
budou cíleny na snižování recidivy kriminálního chování
s důrazem na:
• Realizaci standardizovaného objektivního hodnocení rizik
a potřeb odsouzených a na ně navazujících programů
zacházení cílených na snižování recidivy.
• Zvyšování počtu a kapacit specializovaných oddělení pro
odsouzené, ve kterých je kladen zvláštní důraz na
snižování rizika recidivy u mimořádně rizikových skupin
odsouzených s potenciálem nápravy.
• Zajištění přípravy vězněných osob na soběstačný způsob
života v souladu se zákonem.
• Zacházení s mladistvými v souladu s Doporučením CM/Rec
(2008)11 Výboru ministrů Rady Evropy o Evropských
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pravidlech pro mladistvé pachatele vystavené sankcím
nebo opatřením.
• Spolupráci se státními orgány, státními a nestátními
organizacemi
poskytujícími
postpenitenciární
péči
a reintegrační programy s přesahem na trh práce.
• Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby
zaměřené na získání znalostí a dovedností nezbytných pro
zajištění výkonu trestu odnětí svobody orientovaného na
snižování recidivy odsouzených.
Priorita (strategický cíl): 1, 3, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.2, 1.45, 3.1, 3.7, 3.8, 5.2
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Vytvořit dobře fungující, efektivní, mezinárodní standardy
dodržující vězeňství propojené s prevencí kriminality,
postpenitenciární péči, sociální sférou a vzdělávacím
systémem a směřující k reintegraci pachatelů trestné
činnosti do společnosti.
• Plnit úkol nápravy odsouzených osob na základě
individuálních postojů za účelem předcházení recidivě
kriminálního chování a izolace opakovaně recidivujících
pachatelů nejzávažnější násilné trestné činnosti od
společnosti s cílem zajistit bezpečí občanů.
• Pomocí širokého komplexu opatření docílit moderního
systému
vězeňství,
odpovídajícího
21.
století
a srovnatelného s dalšími vyspělými demokratickými státy.

Indikátory plnění

• Počet splněných strategických cílů Koncepce vězeňství do
roku 2025. (16)
• Počet nových úkolů uložených v akčních plánech
vztahujících se k problematice.
• Počet splněných úkolů uložených v akčních plánech
vztahujících se k problematice.

Způsob financování

Rozpočet MSp (Vězeňska služba)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MSp (Vězeňská služba)

Spolupracující subjekty

MPSV, MZ, MF, MŠMT, PMS, MV, úřady práce, sociální
kurátoři, ASZ, církve, náboženské společnosti, neziskové
organizace.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Akční plány budou zpracovávány ve spolupráci VS a MSp.
• Plnění bude kontrolováno MSp, o jejich plnění bude
informována vláda.
• Plnění bude kontrolováno rovněž Republikovým výborem
pro prevenci kriminality.

Adresát (cílová skupina)

• Vězeňská služba.
• Pachatelé trestné činnosti ve výkonu trestu odnětí svobody
a připravující se na jeho opuštění.

Harmonogram
Termín zahájení

2/2016
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Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Koncepce vězeňství do roku 2025 byla schválena vládou ČR
na schůzi dne 3. 2. 2016 (usnesení č. 79).

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 56

Název úkolu

Koordinovat a naplňovat Koncepci vězeňství do roku 2025,
cíle stanovené v kapitole Resocializace propouštěných
vězňů, návaznost na prevenci a postpéči a v kapitole
Zaměstnávání. Spolupracovat na tvorbě akčního plánu
Koncepce vězeňství ČR na roční období a zajištění jeho
plnění.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

Úkoly v průběžných akčních plánech koncepce vězeňství
budou sledovat cíl snížení recidivy kriminálního chování
a propojení
preventivních
aktivit
s penitenciární
a postpenitenciární péčí, s důrazem na:
• Vytváření komplexního systému spolupráce na meziresortní
a multidisciplinární bázi s cílem snižovat kriminalitu,
zvyšovat účinnost nepodmíněného trestu odnětí svobody
a efektivitu následné péče.
• Společné úsilí o nalezení řešení dluhové pasti a eliminaci
faktorů způsobujících zvýšené riziko recidivy.
• Zajištění kontinuální práce s odsouzenými, zaměřené na
budoucí propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
a poskytnutí možnosti pokračování v zahájených aktivitách
i po propuštění z VTOS.
• Podpora zaměstnávání odsouzených subjekty, které jim
nabídnou pracovní uplatnění i po opuštění VTOS.
• Řešení problematiky zaměstnávání osob se záznamem
v rejstříku trestů.
• Ověřování účinnosti projektů realizovaných v zahraničí
s cílem umožnit reintegraci osob propuštěných z VTOS do
společnosti.
• Podpora kontinuální sociální práce s klienty.
• Vyhodnocení možných legislativních úprav s cílem
eliminovat neefektivní a nadbytečný výkon nepodmíněného
trestu odnětí svobody v případech, kde jsou účinnější
alternativní tresty.

Priorita (strategický cíl): 1, 3, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 5.2, 5.5
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Vytvořit dobře fungující, efektivní, mezinárodní standardy
dodržující vězeňství propojené s prevencí kriminality,
postpenitenciární péčí, sociální sférou a vzdělávacím
systémem a směřující k reintegraci pachatelů trestné
činnosti do společnosti a ochraně společnosti před
opakovaným pácháním trestné činnosti.
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Indikátory plnění

• Počet splněných strategických cílů Koncepce vězeňství ČR
do roku 2025, vztahujících se k problematice prevence
kriminality a boje proti recidivě kriminálního chování.
• Počet nových úkolů uložených v akčních plánech
vztahujících se k problematice.
• Počet splněných úkolů uložených v akčních plánech
vztahujících se k problematice.

Způsob financování

Rozpočet MSp (včetně Vězeňské služby), evropské a norské
fondy

Subjekty
Odpovědný subjekt

MSp (vč. VS ČR)

Spolupracující subjekty

MPSV, MZ, MF, MŠMT, PMS, MV, úřady práce, sociální
kurátoři, ASZ, církve, náboženské společnosti, neziskové
organizace.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Akční plány budou zpracovávány ve spolupráci VS a MSp.
Plnění bude kontrolováno MSp, o jejich plnění bude
informována vláda.
• Plnění úkolů vztahujících se ke Strategii prevence
kriminality bude kontrolováno rovněž Republikovým
výborem pro prevenci kriminality.

Adresát (cílová skupina)

• MSp, VS ČR, PMS, IKSP, sociální kurátoři.
• NNO, zaměstnavatelé.
• Pachatelé trestné činnosti ve výkonu trestu odnětí svobody
i po propuštění na svobodu.

Harmonogram
Termín zahájení

2/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Koncepce vězeňství do roku 2025 byla schválena vládou ČR
na schůzi dne 3. 2. 2016 (usnesení č. 79).

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 57

Název úkolu

Vytvořit funkční model 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.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Vytvořit analýzu potřeb a očekávání místní veřejnosti
(vč. samosprávy, NNO, státních orgánů, podnikatelských
subjektů) a vedení věznice.
• Dojednat konkrétní možnosti spolupráce v oblasti
zaměstnávání vězněných osob a zlepšení jejich
připravenosti na propuštění – specificky bude pozornost
věnována řešení zadluženosti pachatelů, bydlení a práce
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po propuštění z vězení a zvládnutí závislostního chování
(alkoholového, nealkoholového, gamblingu).
Odůvodnění úkolu

Priorita (strategický cíl): 1, 3, 5

(návaznosti na priority, Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.45, 1.54, 3.3, 3.7, 5.2
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Vytvořit a zavést do praxe 6 soudních okresů nový program
restorativního způsobu zacházení s odsouzenými s cílem
připravit je na moment propuštění na svobodu.
Program bude spočívat v zavedení modelu pravidelné
komunikace a spolupráce mezi místní komunitou a věznicí
s cílem podpořit přípravu vězněných pachatelů na návrat do
společnosti.
Zvláštní pozornost bude věnována řešení problematiky
zaměstnávání
vězněných
osob,
zadluženosti
a závislostního chování.
• Vytvořit širší příležitosti pro rozvoj konkrétních možností
řešení problémů zaměstnávání, bydlení a zadluženosti
odsouzených v době před a po propuštění z věznice.

Indikátory plnění

• Počet vyškolených odborných restorativních pracovníků. (6)
• Zpracovaná analýza potřeb 6 regionů mapujících potřeby
věznice a místní komunity. (1)
• Vytvořená Metodika programu Rozvoj Restorativní Praxe
a školící manuál pro odborné pracovníky. (1 + 1)

Způsob financování

Rozpočet MSp (PMS), ESF OPZ, předpokládané náklady
projektu 64,5 mil. Kč.

Subjekty
Odpovědný subjekt

MSp (PMS)

Spolupracující subjekty

NNO, samosprávy.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Úkol bude realizován rovněž ve spolupráci s Vězeňskou
služnou ČR.
• Průběh realizace projektu bude konzultován s odborem
evropských programů Ministerstva spravedlnosti ČR a bude
pravidelně kontrolován poskytovatelem dotace (MPSV).
Koordinace aktivit bude zajištěna pravidelným zasedáním
Řídícího výboru projektu složeného ze zástupců PMS a VS
ČR.
• Realizace úkolu bude rovněž kontrolována RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Odsouzení nacházející se ve VTOS a odsouzení
připravující se na opuštění VTOS ve věznicích zapojených
do projektových aktivit.
• Profesionálové pracující s cílovou skupinou.
• Místní samosprávy, podnikatelské subjekty, veřejnost,
NNO.

Harmonogram
Termín zahájení

4/2016
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Termín dokončení

3/2020

Další informace
Poznámky

Tento úkol bude plněn prostřednictvím realizace individuálního
projektu s názvem Křehká šance II, který navazuje na
předchozí projekt Křehká šance realizovaný v letech 20122015.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 58

Název úkolu

Posílit sociální prevenci na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou 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
úřadech.
• Posilovat sociální prevenci na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností formou účelové dotace na výkon
sociální práce na obcích.
• Vytvořit ucelený Doporučený postupu II pro sociální
pracovníky – sociální kurátory v oblasti resocializace
pachatelů trestné (případně přestupkové) činnosti
a postpenitenciární péče.
• Dotačně podporovat sociální prevenci na obcích.

Priorita (strategický cíl): 1, 3
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.45, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Vytvořit kvalitativní Doporučený postupu I pro sociální
pracovníky – sociální kurátory směřovaný na osoby ve
výkonu trestu odnětí svobody.
• Celoplošně zavést doporučený postup na všechny obecní
úřady obcí s rozšířenou působností.
• Vytvořit ucelený Doporučený postupu II pro sociální
pracovníky – sociální kurátory.
• Zvýšit počty sociálních pracovníků působících v oblasti
sociální prevence.

Indikátory plnění

• Vytvořený Doporučený postup I pro sociální pracovníky –
sociální kurátory směřovaný na osoby ve výkonu trestu
odnětí svobody.
• Vyhodnocení účinnosti Doporučeného postupu v praxi
v součinnosti s krajskými metodiky sociální prevence.
• Vyhodnocení Doporučeného postupu I s doporučeními
k případným revizím a návrhem způsobu jeho
implementace v praxi.
• Doporučený postupu I zavedený do praxe, a to
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v součinnosti s krajskými metodiky sociální prevence.
• Vytvořený ucelený Doporučený postup II pro sociální
pracovníky – sociální kurátory v oblasti resocializace
pachatelů trestné (případně přestupkové) činnosti
a postpenitenciární péče.
• Vyhodnocení Doporučeného postupu II s doporučeními
k případným revizím a návrhem způsobu jeho
implementace v praxi.
• Doporučený postup II zavedený do praxe, a to v součinnosti
s krajskými metodiky sociální prevence.
• Existující metodická podpora na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností a krajských úřadech v oblasti
resocializace pachatelů trestné (případně přestupkové)
činnosti a postpenitenciární péče.
• Počet sociálních pracovníků působících v oblasti sociální
prevence – navýšení pomocí dotačního titulu na výkon
sociální práce v přenesené působnosti.
Způsob financování

MPSV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MPSV (vč. ÚP ČR)

Spolupracující subjekty

Krajské úřady, MSp (vč. VS, PMS), ÚOOÚ, MV.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Koordinace bude realizována v rámci metodických
a koncepčních činností MPSV.
• Plnění úkolu bude monitorováno v rámci činnosti MPSV
i RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Subjekty zapojené do spolupráce s obecními úřady obcí
s rozšířenou působností.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2019

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 59

Název úkolu

Boj proti recidivě a podpora opatření k účinnější
resocializaci pachatelů trestné činnosti pomocí zavedení
systému tzv. probačních domů.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

Úkol bude realizován prostřednictvím pilotního projektu
Probační dům. V rámci plnění úkolu budou realizovány
následující aktivity:
• Vstupní fáze: vytipování klienta pracovníkem VS ČR,
vyjasnění podmínek a pravidel, motivace a souhlas
odsouzeného dle zákona č. 101/2000Sb.
• Přípravná fáze (ve VTOS, doba před projednáváním
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žádosti o podmíněné propuštění): monitoring situace
odsouzeného, zjištění potřeb a rizik odsouzeného,
harmonogram kroků – vypracování plánu pro období před
projednáním žádosti o podmíněné propuštění a následně
pro prvních 14 dní po podmíněném propuštění.
• Vykonávací fáze: doba po kladném projednání žádosti
o podmíněné propuštění a uložení povinnosti pobytu
v sociální službě Probační dům - praktické poznání
a podrobné
seznámení
s
konkrétními
pravidly
a podmínkami pobytu v zařízení, monitoring potřeb
a stanovení plánu dle individuálních potřeb.
• Zařazení do reintegračních aktivit: sociálně terapeutické
programy, odborné poradenství v oblasti sociální, právní,
dluhové i finanční, zvýšení kvalifikace, rekvalifikace,
zaměstnání, ubytování, kontakt se sociálním prostředím
v délce trvání 3 – 6 měsíců.
Priorita (strategický cíl): 1, 3
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 3.6
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Poskytnout navazující postpenitenciární péči po propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody, prevence recidivy, odborné
působení v rizikových oblastech klienta, včasná pomoc
prostřednictvím zajištění základních lidských potřeb (jako je
vytvoření zázemí, sociální jistoty osvojení pracovních
návyků,
získání
stabilního
zaměstnání,
možnost
rekvalifikace, doplnění vzdělání atd.).
• Ochrana společnosti před recidivou a bezdomovectvím.

Indikátory plnění

• Počet klientů, kteří prošli programem v Probačním domě.
(max. 10)
• Vypracované Standardy programu. (1)
• Závěrečné vyhodnocení projektu vč. zpracování návrhů
a doporučení k dalšímu rozvoji probačních domů. (1)

Způsob financování

Rozpočet MSp (PMS)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MSp (PMS)

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Úkol bude realizován rovněž ve spolupráci s Vězeňskou
služnou ČR.
• Dodavatel (Nová šance, z. s.) vypracovává čtvrtletně zprávy
o realizaci projektu, které zasílá PMS. Dále je o průběhu
realizace pravidelně informováno také MSp.
• Realizace úkolu bude rovněž kontrolována RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí
svobody, které naplní požadavek uložení omezení, či
povinnosti dle § 48, odst. 4 trestního zákona.

Harmonogram
Termín zahájení

10/2015
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Termín dokončení

10/2016

Další informace
Poznámky

Na základě výstupů a doporučení závěrečného vyhodnocení
projektu „Probační dům“ bude PMS usilovat o další rozvoj
praxe probačních domů a jejich rozšíření v ČR.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 60

Název úkolu

Realizovat
výzkum
recidivy
(kriminální
historie)
nebezpečných pachatelů závažné trestné činnosti.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Provést výzkum míry a struktury recidivy vybraného
souboru odsouzených pachatelů vybraných (zvlášť
závažných) zločinů (zejm. násilná, mravnostní kriminalita).
• Ověřit možnosti využití instrumentu na predikci recidivy,
vyvinutého v minulosti v IKSP, na základě sebraných
empirických dat u dostatečně rozsáhlého souboru
pachatelů závažné trestné činnosti.
Komplexní a plošný kriminologický výzkum, zaměřený na
kriminální historii a recidivu nebezpečných pachatelů závažné
trestné činnosti, zejména násilné či sexuální povahy, v ČR
chybí. Podobný výzkum umožňuje lépe identifikovat rizikové
faktory (s nimiž lze dále pracovat), odhadovat vývoj kriminální
kariéry jedince a formulovat opatření na ochranu společnosti
před nebezpečnými pachateli.

Priorita (strategický cíl): 1, 3
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.31, 1.42, 1.57, 3.9
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Získat nové kriminologické poznatky o kriminální historii
nebezpečných pachatelů závažných trestných činů v ČR.
• Ověřit možnosti využití predikčního instrumentu při
odhadování vývoje kriminální kariéry.

Indikátory plnění

• Zpracovaná závěrečná zpráva z výzkumu.

Způsob financování

Rozpočet MSp (IKSP)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MSp (IKSP)

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Výzkum bude realizován standardním postupem řešení
výzkumných úkolů IKSP. Případná nezbytná součinnost
jiných subjektů (Rejstřík trestů apod.) bude řešena
obvyklými mechanismy IKSP v rámci řízení rizik.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Státní orgány a instituce, zabývající se odhalováním
a postihem
závažné
trestné
činnosti
či
prací
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s nebezpečnými pachateli – resorty vnitra (Policie ČR,
odbor bezpečnostní politiky, odbor prevence kriminality),
spravedlnosti (odbor správy a kontroly podřízených
organizací, státní zastupitelství a soudy, Vězeňská služba
ČR), příp. zdravotnictví (poskytovatelé léčby v rámci výkonu
ochranného léčení či zabezpečovací detence).
Harmonogram
Termín zahájení

4/2016

Termín dokončení

3/2019

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 61

Název úkolu

Realizovat výzkum příčin a podmínek primární trestní
recidivy mladistvých.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• S ohledem na nárůst recidivujících pachatelů se zaměřit na
mladistvé pachatele, příčiny a kontext jejich opakovaného
antisociálního chování, a to i navzdory již realizovanému
trestnímu či výchovnému opatření.
I přes různě intenzivní preventivní snahu předcházet kriminalitě
mladých lidí dochází u některých z nich ke střetu se zákonem
a k následné reakci státu na tuto činnost (dle zákona
o soudnictví ve věcech mládeže). V některých případech se
ukazuje, že resocializační zásahy nebyly natolik přiměřené
dosavadním problémům mladistvých v tom smyslu, aby
nedocházelo k recidivě jejich delikventního chování. Omezení
výskytu recidivy pak vyžaduje hlouběji poznat možné příčiny
a podmínky selhání.

Priorita (strategický cíl): 1, 2, 3
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.31, 1.57, 2.5, 3.1, 3.9
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zaměřit se na analýzu problémů limitujících vyšší účinnost
uplatňování zákona o soudnictví nad mládeží.
• Detekovat příčiny a podmínky selhání mladistvých po
prvním odsouzení, zjistit pravděpodobné důvody spáchání
nového provinění.
• Zobecnit a definovat problémy, jejichž odstranění by
v budoucnu mohlo vést ke zlepšení zejména účinnosti
výchovných opatření.

Indikátory plnění

• Zpracovaná závěrečná zpráva z výzkumu.

Způsob financování

Rozpočet MSp (IKSP)

Subjekty
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Odpovědný subjekt

MSp (IKSP)

Spolupracující subjekty

MV, MPSV, MŠMT

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Výzkum bude realizován standardním postupem řešení
výzkumných úkolů IKSP. Případná nezbytná součinnost
jiných subjektů (Rejstřík trestů apod.) bude řešena
obvyklými mechanismy IKSP v rámci řízení rizik.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Členové RVPPK.

Harmonogram
Termín zahájení

3/2016

Termín dokončení

6/2019

Další informace
Poznámky

Hloubka výsledných poznatků bude odvislá od úrovně
kooperace zejména orgánů činných v trestním řízení, PMS,
OSPOD a příslušných škol s realizátory úkolu. Jisté limity lze
spatřovat i v ochotě mladistvých pří aplikaci anamnestických
výzkumných postupů.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 62

Název úkolu

Realizovat výzkum „Prezentace kriminality a jejího trestání
v médiích“.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Pomocí kvantitativních i kvalitativních výzkumných postupů
analyzovat prezentaci kriminality a jejího trestání
v televizním zpravodajství se zvláštním důrazem na
mediální obraz alternativních trestů a na děti a mladistvé
jako specifickou skupinu aktérů (pachatelů i obětí trestné
činnosti).
• Analyzovat kriminální zpravodajství (crime news) jako
specifický obraz reality a jako specifický žánr. Vzhledem
k tomu, že většina laické veřejnosti získává informace
o kriminalitě, její regulaci a jejím sankcionování právě
z masových médií, hraje tento žánr významnou roli při
formování postojů veřejnosti v této oblasti.
Vzhledem k trvale zkreslenému obrazu a způsobu prezentace
kriminality a trestní politiky v médiích, vedoucímu k posilování
punitivních
a radikálních postojů veřejnosti, je potřebné
analyzovat tento jev a přispět k hlubšímu poznání způsobů
formování postojů veřejnosti v této oblasti.

Strategický cíl: 1, 3
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.31, 1.46, 1.57, 3.9
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Analyzovat, jakým způsobem jsou kriminalita a přístupy
k jejímu trestání v médiích prezentovány a jak se tento
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způsob v čase mění, a tím přispět k relevantnímu vysvětlení
dynamiky a příčin obav z kriminality, punitivního naladění
ve společnosti, laického přístupu k trestání a k trestní
politice.
• Pomoci vysvětlit míru důvěry veřejnosti v policii a v systém
trestní justice (a s tím například související vůli oznamovat
trestnou činnost nebo ochotu svědčit).
Indikátory plnění

• Zpracovaná závěrečná zpráva z výzkumu.

Způsob financování

Rozpočet MSp (IKSP)

Odpovědný subjekt

MSp (IKSP)

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Výzkum bude realizován standardním postupem řešení
výzkumných úkolů IKSP. Případná nezbytná součinnost
jiných subjektů bude řešena obvyklými mechanismy IKSP
v rámci řízení rizik.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Resorty a jejich organizace odpovídající za trestní politiku,
prevenci kriminality a jejich prezentaci vůči veřejnosti,
Policie ČR, RVPPK.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2019

Další informace
Poznámky
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V. Strategický cíl 4: Komplexní přístup k prevenci kriminality v rizikových lokalitách
Strategický cíl 4: Česká republika uplatňuje komplexní přístup k řešení zvýšené
kriminality v lokalitách, kde i její příčiny jsou hluboké a vícezdrojové (typicky sociálně
vyloučené lokality).
Specifické cíle:
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

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

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 63

Název úkolu

Zajišťovat vzdělávání v oblasti prevence kriminality se
zaměřením
na
preventivní
působení
v sociálně
vyloučených lokalitách a lokalitách sociálním vyloučením
ohrožených.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Zajišťovat vzdělávací aktivity v oblasti prevence kriminality
pro subjekty veřejné správy působící v SVL či lokalitách
sociálním vyloučením ohrožených (strážníci obecních
policií, policisté včetně styčných důstojníků pro menšiny a
policejních specialistů pro práci v SVL, zaměstnanci obcí,
98

krajů, úřadů práce ad.).
• Vydávat a poskytovat vzdělávací materiály pro výše
uvedené vzdělávací aktivity.
Priorita (strategický cíl): 1, 4
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.13, 1.18, 1.25, 1.45, 4.1, 4.2, 4.3
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Průběžně zvyšovat kompetence pracovníků subjektů
veřejné správy působících v SVL či lokalitách sociálním
vyloučením ohrožených (strážníci obecních policií, policisté
včetně styčných důstojníků pro menšiny a policejních
specialistů pro práci v SVL, zaměstnanci obcí, krajů, úřadů
práce ad.).

Indikátory plnění

• Počet uskutečněných vzdělávacích aktivit.
• Počet proškolených osob.
• Počet vydaných vzdělávacích materiálů.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

ASZ

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Úkol bude realizován ve spolupráci s dotčenými orgány
veřejné správy.
• Kontrola plnění bude probíhat na RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Strážníci a zaměstnanci obecních policií, příslušníci Policie
ČR (zejména styční důstojníci pro menšiny a policejní
specialisté pro práci v SVL), zaměstnanci obcí, krajů, úřadů
práce ad.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Vzdělávací aktivity budou realizovány průběžně po celé období
plnění Strategie.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 64

Název úkolu

Nadále zajišťovat a posilovat komplexní podporu
celostátního projektu „Asistent prevence kriminality“.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• V případě potřeby aktualizovat obsah, formu, organizační
a finanční standardy a pravidla pro realizaci a poskytování
podpory projektu „Asistent prevence kriminality“ (dále jen
„APK“) v souladu s již schválenou Metodikou výběru
a činnosti APK.
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• Poskytovat metodickou pomoc 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).
• Finančně podporovat projekt APK z vlastních zdrojů
a vytvářet podmínky pro zajišťování financování i z dalších
zdrojů (úřady práce, podpora z ESF OPZ, příp. další).
• Poskytovat součinnost v již zahájeném řízení o zařazení
kvalifikace APK do Národní soustavy kvalifikací.
• Poskytovat součinnost v již zahájeném řízení o ochranné
známce APK.
Priorita (strategický cíl): 1, 4
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.2, 1.3, 1.4, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, 1.26,
resp.
strategické
cíle,
1.27, 1.28, 1.34, 1.45, 1.54, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Pokračovat v široké finanční i odborné (metodiky,
vzdělávací materiály) podpoře projektu APK jako
nejvyužívanějšího a nejúspěšnějšího projektu prevence
kriminality v SVL.
• Zakotvit kvalifikaci APK do Národní soustavy kvalifikací, což
umožní, aby další subjekty zaměřené na vzdělávání mohly
akreditovat a poskytovat široce dostupné a kvalitní
vzdělávání v této oblasti.
• Získat ochrannou známku APK, aby nedocházelo k záměně
APK s jinými, často jinak zaměřenými a méně kvalitními
projekty dnes označovanými stejným názvem.

Indikátory plnění

• Počet aktualizovaných a nových materiálů upravujících
pravidla pro zřizování a realizaci projektu APK.
• Počet vzdělávacích akcí/materiálů k zajištění větší
odbornosti APK a mentorů.
• Počet obcí zapojených do realizace APK / počet
podpořených APK.
• Výše vlastních poskytnutých finančních prostředků
na projekt APK / existence dalších zdrojů k finanční
podpoře APK.

Způsob financování

Rozpočet MV, rozpočty dalších subjektů podporujících projekt
APK (fondy EU – ESF OPZ; MPSV – úřady práce; obce, kraje).

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

MPSV, úřady práce, obce, kraje.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Obce/obecní policie jako realizátoři projektu APK.
• APK, mentoři, široká veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020
100

Další informace
Poznámky

Aktivity budou realizovány průběžně po celou dobu realizace
Strategie.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 65

Název úkolu

Vytvořit a realizovat projekt „Domovník – preventista“,
účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně
situační prevence v obci.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Nastavení a zachování kontinuity pravidel pro sociální
začleňování a boj s chudobou – vytvoření nového účinného
nástroje „Metodika výběru, činnosti a přípravy Domovníků –
preventistů“.
• Vytvoření hodnotících a kvalifikačních standardů nové
pracovní pozice Domovník – preventista.
• Zpracování nového metodického standardu pro výběr obcí
zavádějící pracovní pozici Domovník – preventista.
• Zaměstnat osoby z řad sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených na pracovní pozici Domovník –
preventista.
• Metodická pomoc při přípravě projektů a realizaci cílů
v jejich průběhu s důrazem na vzdělávání, průběžnou
přípravu a supervize DP (včetně šíření výstupů a publicity
projektu, zobecnění dobré praxe).

Priorita (strategický cíl): 1, 4
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.2, 1.3, 1.4, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, 1.26,
resp.
strategické
cíle,
1.27, 1.28, 1.34, 1.45, 1.54, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Po vzoru APK vytvořit a realizovat projekt, který naváže na
úspěchy APK a doplní je jako další úspěšný nástroj
prevence kriminality v SVL.
• Zajistit víceletou finanční podporu realizace projektu
Domovník – preventista.
• Přijmout základní pravidla pro fungování projektu i samotné
pracovní pozice Domovník – preventista.
• Pomoci osobám dlouhodobě nezaměstnaným či ztíženě
zaměstnatelným z SVL k získání či obnově pracovních
kompetencí a návyků a pomoci jim v dalších uplatnění na
trhu práce.
• Zvýšit bezpečí a snížit napětí v SVL.

Indikátory plnění

• Podpořený a realizovaný projekt „Domovník – preventista“,
účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně
situační prevence v obci.
• Počet obcí zapojených do realizace projektu. (15)
• Počet osob na pozici Domovník – preventista zapojených
do projektu. (30)
• Vytvořená „Metodika výběru, činnosti a přípravy Domovníků
– preventistů“.
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• Vytvořené „Hodnotící a kvalifikační standardy nové pozice
Domovník – preventista“.
Způsob financování

ESF OPZ, rozpočet MV, předpokládané náklady projektu 25,5
mil. Kč

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

Obce zapojené do realizace projektu, ASZ

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Úkol bude koordinován v rámci mechanismů a postupů
ESF OPZ a MV.
• Kontrolován bude rovněž RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• MV, obce, domovníci – preventisté, široká veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016 – příprava projektu
9/2016 – realizace projektu

Termín dokončení

6/2016 – předložení žádosti o finanční podporu projektu z ESF
OPZ
8/2020 – ukončení realizace projektu, schválení výstupů

Další informace
Poznámky

Splnění úkolu v této podobě záleží na schválení projektu a jeho
realizace z ESF OPZ. V případě neschválení projektu z ESF
OPZ bude projekt jako doposud realizován a postupně
rozšiřován za finanční podpory Programu prevence kriminality
na místní úrovni, metodická činnost bude usměrňována v rámci
podmínek pro podporu projektů z Programu prevence
kriminality na místní úrovni (ovšem v menším rozsahu, než
v případě projektu z ESF OPZ).

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 66

Název úkolu

Rozšiřovat zavádění specialistů v oblasti policejní práce
ve vztahu
k minoritní
skupině
Romů
v sociálně
vyloučených lokalitách.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolů budou realizovány následující aktivity:
• Provést výběr dvou krajských ředitelství policie, vhodných
pro implementaci specialistů.
• Vybrat 20 policistů pro zastávanou pozici (10 v každém
KŘP).
• Pořídit vybavení pro práci v terénu (obuv, termoprádlo,
mobilní telefon s hlasovým a datovým tarif, notebook
s datovým tarifem) pro vybrané policisty.
• Zvýšit zvláštní příplatek o 300 Kč u vybraných specialistů.
• Zajistit vstupní vzdělávací kurz a další průběžné vzdělávání
specialistů.

Priorita (strategický cíl): 1, 4
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
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resp.
strategické
cíle, Specifické cíle: 1.4, 1.5, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Vytvářet další pozice v rámci struktur PČR, vhodné pro
specifickou práci s romskou menšinou v SVL a tím přispívat
k řešení problémů SVL.

Indikátory plnění

• Počet nově zapojených KŘP do plnění úkolu. (2)
• 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 osob proškolených v rámci vstupního kurzu.
• Množství pořízeného vybavení.
• Zajištění zvýšení zvláštního příplatku.

Způsob financování

Rozpočet MV (vč. PČR)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (PČR)

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Projekt bude realizován ve spolupráci Policie ČR a odboru
bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.
• Plnění bude kontrolováno v rámci PČR, MV i RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Policisté vykonávající funkci specialisty pro práci s romskou
menšinou v SVL.
• Romové v SVL.

Harmonogram
Termín zahájení

11/2016

Termín dokončení

12/2017

Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 67

Název úkolu

Provést kriminologickou analýzu hate crime (trestných
činů, motivovaných rasovou, národnostní či obdobnou
záští).

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Realizovat analýzu trestních spisů osob pravomocně
odsouzených za „extremistické“ trestné činy.
• Na základě údajů z těchto spisů a dalších zdrojů (RT, PMS
atd.) vytipovat osoby ve VTOS pro podrobnější sociálně –
psychologickou analýzu.
• Pro posouzení společenského kontextu trestných činů
z nenávisti provést výzkumnou sondu, zaměřenou na
případnou radikalizaci postojů a názorů části společnosti,
např. v souvislosti s migrační vlnou.
Existence a další nárůst intolerance, xenofobie a nenávisti vůči
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některým etnickým a náboženským minoritám patří
v celoevropském kontextu k zásadním bezpečnostním rizikům
současnosti.
Strategický cíl: 1, 2, 4
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.31, 1.57, 2.15, 4.8
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Výzkum se primárně zaměří na sociálně – psychologické
profilování pachatelů této kriminality. Vyplyne z něj skladba
trestných činů a jejich druhovost (především násilné versus
„propagační“ trestné činy); typologie pachatelů; jejich
trestněprávní, osobnostní a sociální profil.
• Na základě toho bude možné plánovat různé preventivní
a reedukační strategie.
• Protože trestné činy s nenávistnou motivací jsou pouze
„vrcholkem ledovce“ ve společenské atmosféře, zaměří se
na tuto oblast specializovaný výzkum veřejného mínění.

Indikátory plnění

• Zpracovaná závěrečná zpráva z výzkumu.

Způsob financování

Rozpočet MSp (IKSP)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MSp (IKSP)

Spolupracující subjekty

ASZ

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Výzkum bude realizován standardním postupem řešení
výzkumných úkolů IKSP. Případná nezbytná součinnost
jiných subjektů (Rejstřík trestů apod.) bude řešena
obvyklými mechanismy IKSP v rámci řízení rizik.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Státní orgány a instituce, zabývající se odhalováním
a postihem závažné trestné činnosti – resorty vnitra (Policie
ČR, odbor bezpečnostní politiky, odbor prevence
kriminality), spravedlnosti (odbor vězeňství, trestní politiky,
probace a mediace, státní zastupitelství a soudy, Vězeňská
služba ČR), Úřad vlády ČR - ASZ.

Harmonogram
Termín zahájení

4/2016

Termín dokončení

12/2019

Další informace
Poznámky
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VI. Strategický cíl 5: Nové hrozby a přístupy k prevenci kriminality
Strategický cíl 5: Česká republika reaguje na nové hrozby a trendy v oblasti
bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikuje nové efektivní přístupy k jejich
předcházení.
Specifické cíle:
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

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

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 68

Název úkolu

Zastřešit a podporovat tvorbu preventivních projektů
a dalších aktivit cílených na prevenci kybernetické
kriminality.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Metodicky a konzultačně posuzovat kvalitu a potřebnost
projektů zaměřených na prevenci kybernetické kriminality,
zejména s ohledem na zvlášť zranitelné skupiny osob.
• Finančně podporovat projekty cílené na prevenci
kybernetické kriminality.
• Nabízet již ověřené projekty v rámci sdílení dobré praxe,
doporučovat úspěšné projekty.
• Na základě aktuálního výskytu nových forem trestné
činnosti pomáhat při navrhování efektivních preventivních
postupů.
• Zajišťovat školitele/lektory z řad složek činných v trestním
řízení pro školení manažerů prevence kriminality a dalších
odborníků z ostatních resortů.
• Podporovat tvorbu zajímavých informačních materiálů,
podílet se na distribuci.
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Priorita (strategický cíl): 1, 2, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3, 1.4, 1.5, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.45, 1.46,
resp.
strategické
cíle,
1.47, 2.1, 2.2, 5.1, 5.3
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zkvalitnit úroveň projektů zaměřených na prevenci
kyberkriminality, poskytovat konzultační činnost, šířit
a doporučovat modelové úspěšné projekty.
• Zvyšovat
povědomí
veřejnosti
o
kyberkriminality
a možnostech ochrany před ní, spolupracovat s ostatními
resorty a institucemi při tvorbě vzdělávacích aktivit.
• Podporovat tvorbu efektivních informačních materiálů
a aktivit.

Indikátory plnění

• Počet projektů podpořených z dotačních titulů MV
zaměřených na prevenci kyberkriminality.
• Počet uskutečněných vzdělávacích aktivit.
• Počet podpořených a distribuovaných informačních
materiálů.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

Členové RVPPK, kraje

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Koordinace plnění úkolu bude probíhat prostřednictvím
odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Dotčené resorty, kraje, obce, manažeři prevence
kriminality, NNO či vědecko-výzkumné organizace
zaměřující se na oblast kyberkriminality a její prevence.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Úkol bude plněn průběžné po celé období platnosti Strategie.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 69 – ÚKOL ZRUŠEN

Název úkolu

Prevence kybernetické kriminality a minimalizace rizika
kyberšikany.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Vytvořit metodický materiál, který:
a)
sjednotí
terminologii
a
teoretický
výklad
kybernetické/informační kriminality a bezpečnosti pro policejní
praxi, včetně zákonných souvislostí a aplikovatelnosti práva na
jednotlivé trestné a škodlivé činnosti spojené s informačními
technologiemi a sítí internet.,
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b) poskytne praktickou oporu pro důslednější policejní šetření,
ověřování a vyšetřování, a ve svém důsledku i postihování
potenciálních trestných činů a společensky nebezpečného
jednání spojeného s informačními technologiemi a internetem,
c) poskytne přehled základních postupů k získávání důkazů
v prostředí online a jejich zajišťování, proveditelných na úrovni
místních oddělení,
d) vytvoří metodickou oporu ke sledování výskytu a zpracování
podkladů pro statistické hodnocení kybernetické kriminality
a kriminality spáchané za pomoci informačních systémů a sítě
internet,
e) poskytne orientační přehled situací, které jsou řešeny místně
příslušným oddělením Policie ČR a těch, kterými se zabývají
specializované útvary,
f) bude obsahovat modely spolupráce a komunikace
jednotlivých policejních útvarů při řešení kybernetické
kriminality,
g) díky ujasnění a zjednodušení procesů bude redukovat
zdrojovou náročnost jednotlivých článků Policie ČR.
• Zvýšit odbornou připravenost zaměstnanců a příslušníků
Policie ČR na územních odborech a obvodních ředitelstvích
Policie ČR k řešení kybernetické kriminality na úrovni
preventivní a na úrovni přípravného trestního řízení
(prověřování, vyšetřování).
• Nalézt vhodnou výukovou metodiku pro školy a školská
zařízení za účasti příslušníka Policie ČR působícího
v oblasti prevence.
Priorita (strategický cíl): 1, 2, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.12, 1.13, 1.44, 1.45, 1.51, 1.54, 1.55,
resp.
strategické
cíle,
1.58, 2.1, 2.5, 5.1
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Vytvořit systém metodik a organizačních opatření pro
zefektivnění boje proti kybernetickému zločinu na úrovni
krajů ČR a současně přispět k efektivnější součinnosti
ústředních a krajských orgánů a organizací podílejících se
na potírání a prevenci kybernetické kriminality. Jedná se
zvláště pak o takové metodiky pro Policii ČR, které se
zabývají problematikou dětské kybernetické kriminality.
• Přispět ke vzdělávání odborníků v oblasti kybernetické
bezpečnosti, a to zejména na středních, vyšších odborných
a vysokých školách s využitím modulů vytvořených v rámci
e-learningového portálu Vyšší policejní školy a Střední
policejní školy Ministerstva vnitra v Praze.
• Navrhnout systém prevence korespondující se Strategií
prevence kriminality v České republice na léta 2016 až
2020.

Indikátory plnění

• Zpracovaná analýza současného stavu dětské kybernetické
kriminality z pohledu Policie ČR, včetně srovnávací analýzy
s vybranými zahraničními policejními sbory, která obsahuje
návrhy možných metod zlepšení.
• Existence metodiky „Kybernetická kriminalita a násilí mezi
dětmi pro policejní praxi“ mapující současné statistické
hodnocení problematiky v policejní praxi.
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• Počet pracovních skupin na krajských ředitelstvích Policie
ČR vytvořených k následné implementaci odbornosti do
policejní praxe.
• Počet seminářů a konferencí z dané problematiky (veřejný
i neveřejný sektor).
• Počet modulů se studijními oporami na e-learningovém
portálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV
v Praze pro účely vzdělávacích potřeb zaměřených na
prevenci kybernetické kriminality.
• Počet proškolených garantů z řad zaměstnanců MV
a Policie ČR v dané problematice prostřednictvím modulů
e-learningu.
• Existence pilotního preventivního systému Policie ČR na
základních a středních školách a školských zařízeních
a výsledky analýzy jeho využitelnosti s přihlédnutím k praxi
v policejních sborech EU.
Způsob financování

Rozpočet MV, fondy EU (ISF), předpokládané náklady projektu
6 mil. Kč

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (vč. PČR)

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu bude koordinováno v rámci mechanismů
projektového řízení, na projektu budou spolupracovat Vyšší
policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze,
Policejní akademie ČR, Stredná odborná škola Policajného
zboru Bratislava, Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
vybraní příslušníci Policie ČR (OTP PP ČR, KŘ PČR,
ÚOOZ), pracovníci OSPOD, pedagogičtí pracovníci,
odborníci
na
danou
problematiku
s veřejného
a neveřejného sektoru.
• Kontrola plnění úkolu bude rovněž probíhat na RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Příslušníci Policie ČR zařazení na územních odborech
a obvodních ředitelství Policie ČR.
• Děti na základních a středních školách (věková hranice 11
– 17 let),
• Pracovníci OSPOD.

Harmonogram
Termín zahájení

7/2016

Termín dokončení

7/2021

Další informace
Poznámky

Úkol bude realizován v případě získání podpory z fondů EU.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 70

Název úkolu

Zpracovat přehled dostupných projektů a materiálů
zaměřených na rizika virtuální komunikace, užití mobilních
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telefonů, platebních karet, sociálních sítí
kyberkriminality, případně jejich vytvoření.
Popis úkolu
(realizované aktivity)

a

obecně

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Bude zpracován přehled dostupných projektů a materiálů
vytvořených mimo jiné PČR, MV, NBÚ a jinými státními
orgány a NNO v oblasti moderních komunikačních
technologií a platebních prostředků.
Tyto materiály vznikají na různých místech a dostanou se
pouze k omezenému okruhu příjemců. Zpracování jejich
přehledu pomůže zvýšit jejich dostupnost a umožní
koncepčně zpracovat chybějící témata.
Předpokládá se prezentace dostupných materiálů na webu
www.prevencekriminality.cz a případně tvorba dalších
materiálů s ohledem na nedostatky v určitých oblastech.

Priorita (strategický cíl): 1, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifický cíl: 1.4, 1.38, 1.42, 1.45, 1.47, 1.58, 1.59, 5.1, 5.6
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Centralizovat dostupnost preventivních rad a opatření
v oblasti kyberkriminality na jednom místě, zmapovat
dostupnost materiálů v oblasti hrozeb vyplývajících
z moderních technologií a jejich použití, vytvoření
chybějících materiálů.
• Rozšíření okruhu příjemců preventivních rad, zvýšení
povědomí o rizicích moderních technologií a možnosti jejich
předcházení.

Indikátory plnění

• Zpracovaný a publikovaný přehled preventivních materiálů
(www.prevencekriminality.cz)
• Počet navštívení odkazu na webových stránkách.
• Počet umístěných materiálů a projektů.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (vč. PČR)

Spolupracující subjekty

NBÚ/NCKB

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu je zajišťováno odborem bezpečnostní politiky
a prevence kriminality MV ve spolupráci s PČR – ÚOOZ.
• Kontrola bude probíhat na RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Odborná i laická veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2017 - začátek zpracovávání přehledu

Termín dokončení

6/2017 – první publikace přehledu
12/2020 – průběžné doplňování a aktualizace přehledu

Další informace
Poznámky

Příkladem může být aktivita Europolu – viz.
https://www.europol.europa.eu/content/page/crime-prevention109

advices-129

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 71

Název úkolu

Prevence zadlužování a řešení předluženosti klientů
(odsouzených a obviněných) Probační a mediační služby.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Aktualizovat „Manuál práce s předluženým klientem“
a distribuovat jej na všechna střediska PMS.
• Uvést odkaz na „Manuál práce s předluženým klientem“
v Národních metodických standardech činnosti PMS.
• Proškolit stávající a nové probační úředníky a asistenty
v rámci vzdělávacího modulu „Problematika předluženosti
v probační práci“ (noví a stávající probační úředníci
a asistenti, kteří vzdělávacím modulem ještě neprošli).

Odůvodnění úkolu

Priorita (strategický cíl): 1, 3, 5

(návaznosti na priority, Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.45, 1.54, 3.2, 3.7, 3.8, 5.2
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Poskytnout probačním úředníkům a asistentům manuál
podrobně upravující postup práce s klienty, kteří mají obtíže
s řešením finanční situace, jsou zadluženi nebo předluženi.
• Doplnit Národní metodické standardy o tento návod
(manuál) tak, aby byla podpořena práce s finanční situací
klienta jako nedílná součást probační činnosti.
• Prostřednictvím realizace vzdělávacích modulů poskytnout
probačním úředníkům a asistentům odborné znalosti
a praktické dovednosti k práci s klienty s cílem předcházení
zadluženosti, případně s řešením situace již zadlužených
a předlužených klientů.

Indikátory plnění

• Aktualizovaný „Manuál práce s předluženým klientem“.
• Počet distribuovaných „Manuálů práce s předluženým
klientem“ na střediska PMS.
• Počet proškolených probačních úředníků a asistentů.
• Počet realizovaných školení „Problematika předluženosti
v probační práci“.
• Praktická realizace Národních metodických standardů
s uvedeným odkazem na „Manuál práce s předluženým
klientem“.

Způsob financování

Rozpočet MSp (PMS)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MSp (PMS)

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Úkol je realizován ve spolupráci s Nápravnou službou
Norska (Norwegian Directorate for Correctional Services),
Probační a sociální službou Kantonu Curych (BVD110

Bewährungs und Vollzugsdienste – Zurich), Sdružením
VEBO (Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in
Osteuropa – Sdružení na podporu rozvoje probačních
služeb ve východní Evropě) a Vězeňskou službou ČR.
• Realizace
vzdělávacích
modulů
je
koordinována
projektovými týmy ve spolupráci s oddělením pro
vzdělávání ředitelství PMS. Počty proškolených pracovníků
jsou zahrnuty do indikátorů plnění jednotlivých projektových
aktivit.
• Národní metodické standardy jsou aktualizovány oddělením
pro koncepční, analytické a metodické činnosti ředitelství
PMS, dodržování metodických standardů je sledováno a
podporováno prostřednictvím auditů a metodických
návštěv. Aktualizace manuálu je revidována také tímto
oddělením.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.
Adresát (cílová skupina)

• Probační úředníci a asistenti.
• Klienti Probační a mediační služby – pachatelé trestné
činnosti.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2017

Další informace
Poznámky

V rámci projektu „Systém dalšího vzdělávání zaměstnanců
Probační a mediační služby“ je plánována realizace min. 1
a max. 3 běhů školení, další 3 školení budou realizována
v rámci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních
programů – posílení prevence a ochrany společnosti před
opakováním trestné činnosti“. Minimální počet školení v r. 2016
je 4 školení, celkově pro rok 2016 a 2017 nejméně 6 školení.
Tj. 90 nově proškolených probačních úředníků a asistentů.
Aktualizace „Manuálu práce s předluženým klientem“ proběhne
v prvním čtvrtletí r. 2016. V roce 2016 proběhne také začlenění
práce s ním do Národních metodických standardů.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 72

Název úkolu

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

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Metodicky a konzultačně posuzovat kvalitu a potřebnost
preventivních
projektů
zaměřených
na
vytváření
bezpečného prostoru pro seniory.
• Nabízet již ověřené projekty v rámci sdílení dobré praxe,
doporučovat úspěšné projekty.
• Na základě aktuálního výskytu nových forem trestné
činnosti pomáhat při navrhování efektivních preventivních
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postupů (dluhové pasti, virtuální podvody, exekuce,
ekonomické vydírání v rámci projevů domácího násilí…).
• Zajišťovat školitele/lektory z řad složek činných v trestním
řízení pro školení manažerů prevence kriminality a dalších
odborníků z ostatních resortů.
• Podporovat tvorbu zajímavých informačních materiálů,
podílet se na distribuci.
Priorita (strategický cíl): 1, 2, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3, 1.4, 1.5, 1.30, 1.31, 1.32, 1.45, 1.46, 1.47,
resp.
strategické
cíle,
2.1, 2.2, 2.10, 2.13, 5.1, 5.2, 5.3
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zkvalitnit úroveň projektů zaměřených na vytváření
bezpečného prostoru pro seniory, poskytovat konzultační
činnost, šířit a doporučovat modelové úspěšné projekty.
• Zvyšovat povědomí veřejnosti o kriminalitě páchané na
seniorech, poskytovat relevantní statistiky trestných činů na
seniorech 60 + a 65 +, spolupracovat s ostatními resorty při
tvorbě vzdělávacích aktivit (soudci, státní zástupci,
koordinátoři pečovatelské služby, sociální pracovníci…).
• Podporovat tvorbu efektivních informačních materiálů
a aktivit, začlenit příklady dobré praxe ze zahraničí.

Indikátory plnění

• Počet projektů podpořených z dotačních titulů MV
zaměřených na prevenci trestné činnosti páchané na
seniorech.
• Počet uskutečněných vzdělávacích aktivit.
• Počet pomocí MV podpořených a distribuovaných
informačních materiálů.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

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

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Koordinace plnění úkolu bude probíhat prostřednictvím
odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Odborná i laická veřejnost, senioři jako potenciální oběti.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Úkol bude plněn průběžné po celé období platnosti Strategie.
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Základní údaje
Číslo úkolu

č. 73

Název úkolu

Realizovat výzkum problematiky seniorů jako obětí
i pachatelů trestné činnosti.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Provést výzkum, jehož předmětem budou osoby
v důchodovém věku (starší 65 let), muži i ženy, občané
ČR, a to ti z nich, kteří se stali v posledních cca 5 letech
oběťmi či pachateli trestné činnosti.
Česká populace stárne, tj. zvyšuje se podíl osob
v důchodovém věku mezi občany. Problematika seniorů pachatelů trestných činů byla dosud zcela opomíjena, asi
proto, že mezi pachateli senioři tvoří zanedbatelné procento.
Mezi oběťmi je však zastoupení seniorů již dnes dosti vysoké.
S prodlužujícím se věkem dožití se dá předpokládat, že
zastoupení seniorů mezi oběma skupinami se bude zvyšovat.
Protože zacházení s touto věkovou kategorií vyžaduje
(s ohledem na změny psychické i fyzické podmíněné právě
věkem) jiný přístup než k ostatním věkovým kategoriím, bylo
by žádoucí analyzovat současný stav a připravit se na
předpokládaný nárůst zastoupení seniorů mezi oběťmi
i pachateli trestných činů.

Strategický cíl: 1, 2, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.31, 2.1, 5.3
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Zpřesnit, které osoby v seniorském věku a proč se stávají
oběťmi nebo pachateli trestné činnosti.
• Zjistit, zda lze kriminalitě směřující proti obětem seniorům a kriminalitě páchané seniory účinněji bránit a
jak.

Indikátory plnění

• Zpracovaná závěrečná zpráva z výzkumu.

Způsob financování

Rozpočet MSp (IKSP)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MSp (IKSP)

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní

Adresát (cílová skupina)

• Výzkum bude realizován standardním postupem řešení
výzkumných úkolů IKSP. Případná nezbytná součinnost
jiných subjektů (Rejstřík trestů apod.) bude řešena
obvyklými mechanismy IKSP v rámci řízení rizik.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.
• Orgány, instituce a jiné subjekty, které se zabývají prací
se seniory v pozici obětí či pachatelů trestné činnosti.

Harmonogram
Termín zahájení

6/2016

Termín dokončení

6/2019
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Další informace
Poznámky

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 74

Název úkolu

Rozvíjet projekty Bezpečná lokalita, Bezpečné bydlení,
Bezpečná země zaměřené na situační prevenci kriminality.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Na základě průběžného mapování bezpečnostní situace
a pocitu bezpečí občanů definovat aktuální priority a cíle
v oblasti situační prevence kriminality.
• Ve vazbě na vývoj a trendy v oblasti zejména majetkové
kriminality
stanovovat
a
aktualizovat
standardy
zabezpečení objektů a majetku.
• Podporovat součinnost s odbornou a laickou veřejností
s důrazem na posilování osobní zodpovědnosti občanů za
svou bezpečnost a ochranu majetku.
• Pokračovat v rozvoji osvědčených aktivit a spolupráci
s partnery.
• Podílet se na odborných seminářích, veletržních
a výstavních aktivitách z oboru ochrany majetku, osob.
• Připravovat relevantní preventivně-informační výstupy.
• 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.).

Priorita (strategický cíl): 1, 2, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.4, 1.5, 1.12, 1.30, 1.31, 1.33, 1.38, 1.39, 1.45,
resp.
strategické
cíle,
1.46, 1.57, 1.58, 2.2, 5.4, 5.6
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Na základě poznatků z realizace preventivních projektů
Bezpečná lokalita, Bezpečné bydlení, Bezpečná země
a analýz bezpečnostní situace definovat nová pravidla
a standardy odrážející aktuální požadavky bezpečnosti,
veřejného pořádku a ochrany majetku.
• Posílit spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem
v oblasti zabezpečení a ochrany zdraví a majetku.
• Zajistit širokou informovanost mezi odbornou i laickou
veřejností o legálních způsobech a možnostech ochrany
osob a majetku.
• Posílit ochranu osob a majetku, znesnadnit (potenciálním)
pachatelům páchání kriminality a zvýšit šance na jejich
odhalení a dopadení.

Indikátory plnění

• Počet nově stanovených či aktualizovaných pravidel
a standardů v oblasti zabezpečení a ochrany osob
a majetku.
• Počet společných aktivit realizovaných ve spolupráci
veřejného a soukromého sektoru.
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• Počet odborných konferencí, seminářů, veletržních
a výstavních aktivit a preventivně - informačních výstupů
zaměřených na oblast ochrany osob a majetku.
• Vyšší využívání nástrojů a postupů pro zabezpečení
ochrany osob a majetku.
Způsob financování

Rozpočet MV, rozpočty samospráv, soukromé zdroje

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

Členové Poradního sboru ministra vnitra pro situační prevenci
kriminality, Policie ČR, obce a obecní policie, ÚNMZ (MPO),
profesní organizace sdružující subjekty zabývající se ochranou
osob a majetku.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu bude koordinováno v rámci Poradního sboru
ministra vnitra pro situační prevenci kriminality.
• Kontrola plnění úkolu bude realizována RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Občané, obce, podnikatelské subjekty.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Aktivity budou realizovány průběžně.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 75

Název úkolu

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

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Podílet se na činnosti Technické normalizační komise
č. 148 (Prevence kriminality a ochrana obyvatel při ÚNMZ).
• Podílet se na činnosti evropské technické normalizační
komise CEN/TC 325 (Prevence proti kriminalitě při
plánování městské výstavby a navrhování budov).
• Podporovat předsednictví České republiky a s tím
související zajištění činnosti sekretariátu CEN/TC 325.
• Realizovat odborné konference či semináře a vydávat
materiály, které s existujícími i připravovanými normami
a standardy budou seznamovat odbornou i laickou
veřejnost.

Priorita (strategický cíl): 1, 2, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3, 1.4, 1.5, 1.12, 1.30, 1.31, 1.33, 1.38, 1.45,
resp.
strategické
cíle,
1.51, 1.52, 1.53, 1.58, 2.2, 5.4, 5.6
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Podpořit kvalitu preventivních aktivit a projektů
stanovováním uznávaných standardů prostřednictvím
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technických norem zejména v oblasti situační prevence
kriminality, a to jak na úrovni národní, tak i mezinárodní.
• Zvyšovat povědomí o těchto normách a standardech mezi
odbornou i laickou veřejností a i tím zvyšovat jejich
využívání v praxi.
Indikátory plnění

• Počet aktualizovaných či nově vydaných technických norem
v oblasti prevence kriminality na národní úrovni.
• Počet aktualizovaných či nově vydaných technických norem
v oblasti prevence kriminality na mezinárodní (evropské)
úrovni.
• Počet vzdělávacích akcí/počet jejich účastníků či materiálů
obsahujících
informace
o
činnosti
technických
normalizačních komisí a o přijímaných normách či jejich
aktualizacích.

Způsob financování

Rozpočet MV a dalších subjektů pravidelně se podílejících se
zajišťování činnosti technických normalizačních komisí
(zejména MPO - ÚNMZ)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

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

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu bude probíhat v koordinaci odboru
bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV a ÚNMZ
(MPO), ve spolupráci s Poradním sborem ministra vnitra
pro situační prevenci kriminality.
• Kontrolu plnění úkolu bude provádět RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Občané, obce, podnikatelské subjekty jako
technických norem v oblasti prevence kriminality.

adresáti

Harmonogram
Termín zahájení

1/2016 – činnost v rámci národní Technické normalizační
komise č. 148
7/2016 – zahájení podpory činnosti evropské technické
normalizační komise CEN/TC 325

Termín dokončení

12/2020

Další informace
Poznámky

Aktivity budou realizovány průběžně.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 76

Název úkolu

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

Popis úkolu

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
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(realizované aktivity)

• Pokračovat ve finanční, odborné a informační podpoře
inovativního preventivního nástroje „forenzní identifikační
značení předmětů“ (FIZ).
• Vytvořit analýzu proveditelnosti vytvoření a zajištění
provozu
národní
databáze
značených
předmětů
(s variantami dle zapojených subjektů, garanta databáze,
technického a finančního řešení apod.).
• Rozvíjet mezinárodní spolupráci, zejména v příhraničních
oblastech s Polskem a Slovenskem, v oblasti FIZ, tvorby
databáze a spolupráce při pátrání po odcizených
předmětech.

Priorita (strategický cíl): 1, 2, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3, 1.4, 1.5, 1.12, 1.20, 1.21, 1.27, 1.28, 1.33,
resp.
strategické
cíle,
1.45, 1.51, 1.54, 1.55, 2.2, 5.6
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Rozšířit využití FIZ v rámci ČR i příhraničních oblastí
pomocí finanční, odborné i informační podpory.
• Zjistit možnosti vybudování a zajištění provozu národní
databáze značených předmětů a rozhodnout o dalším
postupu.
• Zefektivnit prevenci kriminality pomocí tohoto účinného
inovativního nástroje.
• Zefektivnit pátrání po odcizených předmětech, a to i v rámci
mezinárodní/příhraniční spolupráce.

Indikátory plnění

• Počet obcí, ve kterých je FIZ prostřednictvím obce/obecní
policie zprostředkováváno občanům.
• Počet značených předmětů.
• Výše finanční podpory na FIZ.
• Počet odborných akcí/materiálů na podporu a propagaci
FIZ.
• Existující analýza proveditelnosti vytvoření a zajištění
provozu národní databáze značených předmětů.
• Rozhodnutí o dalším postupu ohledně vytvoření a zajištění
provozu národní databáze značených předmětů.
• Srovnání poměru odcizených předmětů mezi forenzně
označenými a neoznačenými předměty.
• Počet odcizených předmětů, které se podařilo díky FIZ
dohledat a vrátit původnímu majiteli.

Způsob financování

Rozpočet MV (s podílem rozpočtu realizátorů projektu –
především obcí, případně vlastníků značených předmětů).

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

Obce/obecní policie, pojišťovací subjekty, vlastníci značených
předmětů.

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Plnění úkolu bude koordinováno v rámci Poradního sboru
ministra vnitra pro situační prevenci a s realizátory projektů
FIZ.
• Kontrolováno bude RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• Obce/obecní policie, Policie ČR, pojišťovací subjekty,
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občané.
Harmonogram
Termín zahájení

1/2016 – podpora FIZ
9/2016 – zahájení příprav analýzy proveditelnosti vytvoření
a zajištění provozu národní databáze značených předmětů

Termín dokončení

12/2020 – podpora FIZ
12/2019 – analýza proveditelnosti vytvoření a zajištění provozu
národní databáze značených předmětů
6/2020 - rozhodnutí o dalším postupu ohledně národní
databáze značených předmětů

Další informace
Poznámky

Podpora projektu FIZ a mezinárodní spolupráce budou probíhat
průběžně po celé období Strategie.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 77

Název úkolu

Vyhodnotit zavádění prvků moderních technologií
v Krajském ředitelství policie Středočeského kraje a šířit
příklady dobré praxe.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Vyhodnotit pilotní nasazení moderních technologií a nových
forem práce PČR ve Středočeském kraji (zejména ÚO PČR
Kolín).
• Uspořádat celorepublikovou konferenci pro vedoucí
územních odborů a ředitele krajských ředitelství PČR,
prezentovat příklady dobré praxe zejména z oblasti
spolupráce PČR a obcí/obecních policií (projekty
bezpečných měst) a také z oblasti využití moderních
informačních technologií v policejní práci.
Tyto aktivity se uskuteční, pouze pokud budou v rámci
přechozí aktivity zjištěny konkrétní přínosy nových postupů
pro policejní práci.

Priorita (strategický cíl): 1, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifický cíl: 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41,
resp.
strategické
cíle,
1.42, 1.43, 1.45, 1.46, 1.58, 5.6
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Analyticky vyhodnotit přínos moderních technologií
a inovativních přístupů v policejní práci na výkon služby
PČR (včetně dat o kriminalitě, důvěře v PČR a pocitu
bezpečí občanů) na příkladu KŘP Středočeského kraje Územního odboru Kolín.
• Šířit příklady dobré praxe v policejní činnosti, rozšířit
povědomí o možnostech spolupráce s místní samosprávou
a obecními policiemi.
• Uskutečnit diskuze vedoucích představitelů PČR nad
možnostmi efektivnějšího výkonu policejní práce za pomoci
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technických prostředků.
Indikátory plnění

• Zpracované analytické vyhodnocení přínosu moderních
technologií a inovativních přístupů v policejní práci na
výkon služby PČR na příkladu KŘP Středočeského kraje Územního odboru Kolín.
• Uspořádaná celorepubliková konference pro vedoucí
územních odborů a ředitele krajských ředitelství PČR.
technologií
• Rozšíření
doporučených
moderních
a inovativních přístupů do výkonu služby v rámci celé PČR.

Způsob financování

Rozpočet MV (PČR)

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV (PČR)

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní • Vznik pracovní skupiny zúčastněných subjektů na úrovni
MV, PP ČR a KŘ PČR k vyhodnocení opatření v ÚO PČR
Kolín a k následnému uspořádání konference.
• Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.

Adresát (cílová skupina)

• PČR – vedoucí územních odborů a krajští ředitelé,
zprostředkovaně všichni příslušníci PČR.

Harmonogram
Termín zahájení

7/2016 - začátek činnosti pracovní skupiny

Termín dokončení

12/2016 – analytické vyhodnocení
6/2017 – celorepubliková konference
12/2020 – zavádění ověřených a fungujících technologií
a přístupů v rámci celé PČR

Další informace
Poznámky

Úkol se částečně překrývá s úkolem č. 15 (Vytvořit podmínky
pro využívání mapových nástrojů pro analýzu kriminality
v Policii ČR), ten je však zaměřen úžeji co do využívaných
technologií a forem práce PČR.

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 78

Název úkolu

Realizovat investiční dotační program prevence kriminality
Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na
léta 2017 až 2019.

Popis úkolu
(realizované aktivity)

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
• Každoročně vyhlašovat a administrovat investiční dotační
program prevence kriminality „Podpora bezpečnosti
v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019“ pro
obce, na jejichž území se nachází zařízení Správy
uprchlických zařízení MV.
• Uvolňovat finanční prostředky na jeho realizaci.
• Poskytovat odborné konzultace a podporu po žadatele
o dotace a realizátory projektů.
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• Vyhodnocovat efektivitu a úspěšnost realizovaných projektů
a jejich dopadů na bezpečnostní situaci v lokalitě.
Priorita (strategický cíl): 1, 4, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3, 1.36, 1.37, 5.5
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Adekvátně reagovat na migrační situaci a za pomoci
příslušných nástrojů prevence kriminality dosáhnout
přijatelných řešení v oblasti bezpečnosti a veřejného
pořádku.
• Umožnit obcím větší zapojení do realizace aktivit a projektů
prevence kriminality v souladu se Strategií prevence
kriminality v České republice na léta 2016 až 2020.
• Pomoci žadatelům po formální i věcné stránce
s předložením kvalitních projektů.
• Zaměřovat podporu zejména na ověřené a efektivní typy
projektů.

Indikátory plnění

• Realizovaný investiční dotační program prevence kriminality
„Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na
léta 2017 až 2019“.
• Počet obcí, předkládajících žádost do programu.
• Počet podpořených projektů.
• Množství poskytnutých finančních prostředků.
• Realizované konzultace a podpora žadatelům.
• Počet vyhodnocených projektů, včetně jejich dopadů do
praxe.

Způsob financování

Rozpočet MV (20 mil. Kč pro celé období 2017 – 2019)

Subjekty
Odpovědný subjekt
Spolupracující subjekty

MV
• Obce.

Koordinační a kontrolní • Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.
mechanismus
Adresát (cílová skupina)
• Žadatelé o dotace v programu (obce).
• Široká veřejnost.
Harmonogram
Termín zahájení

5/2017

Termín dokončení

12/2019

Základní údaje
Číslo úkolu

č. 79

Název úkolu

Monitorovat
bezpečnostní
situaci
související
s problematikou zaměstnávání cizinců a přijímat/iniciovat
operativní i systémová opatření.

Popis úkolu

V rámci plnění úkolu budou realizovány následující aktivity:
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(realizované aktivity)

• Pokračovat
v realizaci
přijatých
bezpečnostních
a preventivních opatření.
• Pokračovat ve sledování a vyhodnocování situace v okolí
průmyslových zón Královéhradeckého a Plzeňského kraje.
• Pravidelně svolávat expertní pracovní skupinu k řešení
bezpečnostní problematiky v okolí průmyslových zón na
základě Memorand o spolupráci s kraji.
• V případě potřeby a zájmu dalších krajů zasažených
bezpečnostními problémy spojenými se zvýšením
zaměstnáváním cizinců přijmout memoranda o spolupráci
i s dalšími kraji a tyto zapojit do činnosti expertní pracovní
skupiny.
• Nadále přijímat podněty členů expertní pracovní skupiny
a tyto vyhodnocovat či koordinovat jejich vyhodnocení
s odpovědnými gestory problematik.
• Obnovit činnost meziresortní a mezioborové pracovní
skupiny na úrovni prvního náměstka ministra vnitra pro
vnitřní bezpečnost a policejní vzdělávání, která naváže na
činnosti „Pracovní skupiny pro řešení zaměstnávání cizinců
v průmyslových zónách a s ní spojené proměny
bezpečnostní situace v okolí Plzně a Kvasin“ a bude
projednávat a hledat konsenzuální řešení k podnětům
dotčených
regionů,
zástupců
zaměstnanců
a zaměstnavatelů, jež se nepodaří vyřešit na úrovni
expertní pracovní skupiny.

Priorita (strategický cíl): 1, 4, 5
Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
Specifické cíle: 1.3, 1.36, 1.37, 1.38, 1.42, 1.43, 4.1, 4.9, 5.5
resp.
strategické
cíle,
a specifické cíle Strategie)
Cíl úkolu

• Adekvátně reagovat na bezpečnostní rizika související se
zvýšeným zaměstnáváním cizinců v ČR.
• Hledat konsenzuální řešení k podnětům dotčených regionů,
zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů, resortů
a institucí.
• Umožnit samosprávám větší zapojení do realizace aktivit
a projektů prevence kriminality.

Indikátory plnění

• Počet setkání pracovních skupin na problematiku
bezpečnostních aspektů zvýšeného zaměstnávání cizinců
v ČR.
• Počet obcí, krajů zapojených do spolupráce.
• Počet
realizovaných/navržených
operativních
a systémových opatření.

Způsob financování

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt
Spolupracující subjekty
Koordinační

a

MV
• Dotčené resorty (dle řešených problematik), obce, kraje,
zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.

kontrolní • Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.
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mechanismus
Adresát (cílová skupina)

• Obce, kraje zasažené negativními dopady zvýšeného
zaměstnávání cizinců.
• Široká veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2018

Termín dokončení

12/2020
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VII. Koordinace a kontrola plnění úkolů, finanční zabezpečení
Usnesení vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2016, o Strategii prevence kriminality v ČR na léta
2016 až 2020, ukládá ministru vnitra předkládat vládě vždy do 31. května každého
kalendářního roku, počínaje rokem 2017, po projednání v Republikovém výboru pro prevenci
kriminality (a také ve spolupráci s jeho členy), zprávu o naplňování cílů a úkolů vyplývajících
ze Strategie za předchozí kalendářní rok, a jejich případnou aktualizaci, obsahující též
informace o množství a způsobu vynaložení finančních prostředků vyčleněných na prevenci
kriminality v rozpočtových kapitolách Ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, vnitra, obrany
a školství, mládeže a tělovýchovy.
Toto usnesení tak již zakládá kontrolní mechanismus naplňování úkolů uložených v tomto
Akčním plánu, a to jako součást (resp. jako stěžejní část) každoročního vyhodnocování
naplňování Strategie předkládaného cestou RVPPK vládě ČR.
Tento mechanismus nejen, že umožňuje pravidelnou kontrolu plnění úkolů, ale také dává
příležitost, na základě provedeného vyhodnocení a vývoje bezpečnostní situace Akční plán
každoročně aktualizovat, tj. v případě nutnosti měnit již uložené úkoly, doplňovat úkoly nové,
příp. pokud to bude opodstatněné, neaktuální úkoly také rušit.
Zároveň členové RVPPK budou každoročně do konce června předkládat stručnou informaci
o postupu plnění jednotlivých úkolů, kterou pak RVPPK projedná na své zářijové schůzi tak,
aby bylo možné včas odhalit problémy a rizika a předcházet jim.
Součástí každoročního vyhodnocení bude i informace o množství a způsobu vynaložení
finančních prostředků vyčleněných na prevenci kriminality v rozpočtových kapitolách
ministerstev spravedlnosti, zdravotnictví, vnitra, obrany a školství, mládeže a tělovýchovy,
především pak prostředků, které tyto resorty rozdělují formou nejrůznějších dotačních titulů
zmiňovaných v Akčním plánu.
Koordinační mechanismy plnění jednotlivých úkolů jsou pak popsány v tabulce u každého
úkolu zvlášť, kdy se jedná především o vnitřní mechanismy v rámci daného gestora plnění
úkolu, případně je zde blíže pospána spolupráce mezi gestorem a spolupracujícími resorty.
Finanční zajištění jednotlivých úkolů je pak rovněž popsáno samostatně u jednotlivých úkolů,
a to vymezením rozpočtové kapitoly, případně dodatečných finančních mechanismů (fondy
EU, Norské fondy, Švýcarsko – česká spolupráce apod.), z jejichž rozpočtu bude plnění
úkolu financováno. Tento materiál tak nepožaduje přidělení žádných dodatečných finančních
prostředků vládou ČR, budou využity rozpočtované prostředky jednotlivých resortů
(např. ministru vnitra usnesení vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2016, o Strategii prevence
kriminality v ČR na léta 2016 až 2020, ukládá vyčleňovat každoročně v rozpočtové kapitole
Ministerstva vnitra prostředky na prevenci kriminality tak, aby v celkovém objemu dosáhly
v letech 2016 až 2020 výše minimálně 300 mil. Kč).
Financování některých úkolů, zejména dlouhodobých systémových projektů, je pak závislé
na finanční podpoře ze zdrojů mimo státní rozpočet ČR – fondy EU, Norské fondy,
Švýcarsko – česká spolupráce apod. Pokud by nebyla podpora z těchto zdrojů zajištěna a
projekty nebyly podpořeny, bude plnění takových úkolů často nerealizovatelné.
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VIII. Závěr
Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020 je vypracován na základě usnesení
vlády ČR č. 66 ze dne 25. ledna 2016, o Strategii prevence kriminality v České republice na
léta 2016 až 2020 a konkrétními ukládanými úkoly naplňuje cíle, které Strategie stanovila.
Realizací uložených úkolů tak budou naplněny priority na úrovni strategických cílů, jimiž jsou:
1.

Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetencí a kapacit
relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení dobrovolníků při zajišťování
bezpečnosti a veřejného pořádku, s důrazem na využívání rovněž mezinárodní
spolupráce a vědeckých poznatků.

2.

Poskytování pomoci a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na
skupiny zvlášť zranitelných obětí a nadále pomoc a poradenství rozšiřovat a
zkvalitňovat.

3.

Při práci s pachateli zaměření na narůstající problém kriminální recidivy, na účinnější
resocializaci pachatelů a prevenci kriminality dětí a mládeže.

4.

Uplatňování komplexního přístup k řešení zvýšené kriminality v lokalitách, kde i její
příčiny jsou hluboké a vícezdrojové (typicky sociálně vyloučené lokality).

5.

Reakce na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikace
nových efektivních přístupů k jejich předcházení.

Plnění úkolů bude pravidelně kontrolováno a v případě potřeby může rovněž docházet
k jejich aktualizaci, zejména změnám či doplněním reagujícím na aktuální vývoj v oblasti
prevence kriminality a zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
V souladu s výše uvedeným usnesením vlády jsou finanční prostředky na oblast prevence
kriminality a realizaci uložených úkolů zajištěny v rozpočtových kapitolách Ministerstva vnitra
a dalších dotčených resortů, některé úkoly pak předpokládají i přímé zapojení finančních
prostředků z fondů EU, příp. dalších prostředků ze zahraničních finančních mechanismů.
Úspěšné naplňování úkolů Akčního plánu by, v souladu se Strategií, mělo přispět k dalšímu
snižování výskytu kriminality i kriminogenních faktorů, k větší ochraně obětí, efektivnější
práci s pachateli, většímu bezpečí v rizikových lokalitách, zvyšování pocitu bezpečí občanů
a jejich důvěry v orgány státní správy i samosprávy, případně k minimalizaci negativních
dopadů možných nepředvídatelných událostí a změn, které v oblasti bezpečnosti
a veřejného pořádku mohou nastat a jimž nebude možné zcela zabránit.
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