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1. Úvod
Dne 25. ledna 2016 schválila vláda ČR usnesením č. 66 Strategii prevence kriminality v České
republice na léta 2016 až 2020 (dále jen „Strategie“). Materiál definuje pro oblast prevence
kriminality 5 strategických cílů (hlavních priorit), které jsou dále rozvedeny do celkem 98
specifických cílů, čeho by Česká republika v oblasti prevence kriminality mezi léty 2016 až
2020 měla dosáhnout.
Těmito hlavními prioritami (strategickými cíli) jsou:
1. Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetencí a kapacit
relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení dobrovolníků při zajišťování
bezpečnosti a veřejného pořádku, s důrazem na využívání rovněž mezinárodní
spolupráce a vědeckých poznatků.
2. Poskytování pomoci a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením
na skupiny zvlášť zranitelných obětí a další rozšiřování a zkvalitňování této pomoci
a poradenství.
3. Při práci s pachateli zaměření na narůstající problém kriminální recidivy, na účinnější
resocializaci pachatelů a prevenci kriminality dětí a mládeže.
4. Uplatňování komplexního přístupu k řešení zvýšené kriminality v lokalitách, kde i její
příčiny jsou hluboké a vícezdrojové (typicky sociálně vyloučené lokality).
5. Reakce na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
(kyberkriminalita, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech,
kriminalita cizinců a na cizincích) a aplikace nových efektivních přístupů k jejich
předcházení.
Na Strategii pak navazuje Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020 (dále jen
„Akční plán“), který vláda schválila na své schůzi dne 27. července 2016 usnesením č. 705.
Usnesení vlády ke Strategii i Akčnímu plánu obsahuje úkol každoročně, vždy k 31. květnu
následujícího kalendářního roku, počínaje rokem 2017, po projednání v Republikovém
výboru pro prevenci kriminality (dále jen „RVPPK“), předkládat vládě zprávu o naplňování
cílů a úkolů vyplývajících ze Strategie a Akčního plánu za předchozí kalendářní rok, a jejich
případnou aktualizaci. Tato zpráva má obsahovat též informaci o množství a způsobu
vynaložení finančních prostředků vyčleněných na prevenci kriminality v rozpočtových
kapitolách Ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, vnitra, obrany a školství, mládeže
a tělovýchovy. Cíle Strategie nejsou termínované konkrétními roky, ale váží se na platnost
celé Strategie (tj. do roku 2020 včetně), proto jsou jednotlivá roční vyhodnocení zaměřená
primárně na plnění dílčích úkolů stanovených Akčním plánem. Plnění cílů Strategie pak bude
vyhodnoceno na konci období Strategie v souvislosti s tvorbou strategie prevence kriminality
na další období. První vyhodnocení Akčního plánu proběhlo za rok 2016 a bylo schváleno
vládou dne 14. června 2017 usnesením č. 447.
Na základě vyhodnocení za rok 2017 došlo k aktualizaci Akčního plánu. Konkrétně bylo
aktualizováno 6 úkolů (úkoly č. 7, 9, 15, 20, 39, 76) a byly doplněny dva nové úkoly (úkoly
č. 13A, 79). Aktualizovaný Akční plán tak obsahuje 80 úkolů, včetně stanovení jednotlivých
aktivit k jejich dosažení a odpovědných subjektů. I nadále je počítáno s pravidelnou
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kontrolou plnění úkolů a jejich případné aktualizaci v reakci na aktuální vývoj situace
v oblasti vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality.
Vyhodnocení úkolů Akčního plánu je provedeno ve standardizované tabulce, která u každého
úkolu, který byl v daném roce (nyní v roce 2017) dle stanoveného harmonogramu relevantní,
obsahuje popis stavu plnění úkolu, jednotlivých realizovaných aktivit, naplňování
stanovených cílů a indikátorů a dopady na cílovou skupinu, případně další informace.
V některých případech je také uveden návrh na aktualizaci úkolů a jejich zdůvodnění. Akční
plán pro další roky bude aktualizován ve smyslu organizačních změn na MV, kde došlo
k rozdělení odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality na dva odbory a gesce nad
problematikou prevence kriminality přešla na odbor prevence kriminality MV.
Pokud jde o informaci o množství a způsobu vynaložení finančních prostředků vyčleněných
na prevenci kriminality v rozpočtových kapitolách Ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví,
vnitra, obrany a školství, mládeže a tělovýchovy, pak tyto prostředky jsou vynakládány
zejména prostřednictvím dotačních programů jednotlivých resortů na prevenci kriminality,
v rámci Ministerstva vnitra i na vlastní aktivity resortu (včetně prostředků vyčleňovaných na
prevenci kriminality Policií ČR). Jednotlivé dotační programy a vynaložené finanční
prostředky jsou podrobně uvedeny v rámci popisu plnění dílčích úkolů, které jsou k těmto
dotačním programům uloženy. Shrnutí vyčleněných finančních prostředků je pak uvedeno
také v kapitole IV.
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Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu PČR v roce 2017
stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2017 k závažnému
narušení veřejného pořádku. Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2017 charakteristický
pokles registrovaných trestných činů. Jedná se o nejnižší počet registrovaných trestných činů
za posledních minimálně 15 let.
V roce 2017 bylo registrováno celkem 202.303 trestných činů, což je o 15.859, tj. o 7,3 %
méně, než v roce 2016. Z toho bylo objasněno 94.890 (-6.788, -6,7 %). Objasněnost trestné
činnosti mírně stoupla na 46,9 % (+0,3 %). Počet dodatečně objasněných trestných činů klesl
na 13.030 (-1.409, -9,8 %). Počet stíhaných osob se snížil na 87.168 (-6.211, -6,7 %). Škody
způsobené trestnou činností se snížily o cca 4,5 mld. Kč na částku cca 20,3 mld. Kč. Výše
zajištěných hodnot na místě činu (nejedná se však o výnosy z trestné činnosti, tedy majetek
zajištěný podle trestního řádu) činila cca 29,1 mil. Kč, což představuje snížení o cca 12,4 mil.
Kč.
Nárůst registrovaných trestných činů byl v roce 2017 zaznamenán u mravnostní kriminality
(2.363, +122, +5,4 %), vražd (146, +10, +7,4 %) a nepatrně též u vojenských a protiústavních
trestních činů (+4 skutky).
Nejvýraznější poklesy se projevily u krádeží prostých (66.101, -5.123, -7,2 %), krádeží
vloupáním (24.127, -4.093, -14,5 %) a zbývající kriminality (25.829, -3.404, -11,6 %).
V roce 2017 dosáhla výše zajištěného majetku z trestné činnosti (podle trestního řádu)
v rámci PČR cca 5,4 mld. Kč.
Celková kriminalita

202 303

(-15 859, -7,3 %)

Počet objasněných skutků

94 890

(-6 788, -6,7 %)

Objasněnost

46,9 %

(+0,3 %)

Počet dodatečně objasněných skutků

13 030

(-1 409, -9,8 %)

Počet objasněných skutků celkem

107 920

(-8 197, -7,1 %)

Počet stíhaných osob

87 168

(-6 211, -6,7 %)

Výše zjištěných škod

20,3 mld. Kč

(-4,5 mld. Kč, -18,2 %)

Výše zajištěných hodnot

29,1 mil. Kč

(-12,4 mil. Kč, -30 %)

V roce 2017, podobně jako v předchozích letech, mělo nejvyšší podíl na celkové kriminalitě
hlavní město Praha s 25,1 % (-0,8 %) celorepublikového nápadu, následuje Moravskoslezský
kraj s 12,2 % (0 %) a Středočeský kraj s 10,1 % (0 %). Významným podílem se na kriminalitě
rovněž podílejí Jihomoravský kraj s 9,9 % (0 %), Ústecký kraj s 8,7 % (+0,3 %) a Olomoucký
1

Následující data vycházejí ze Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České
republice v roce 2017 (ve srovnání s rokem 2016)“, kterou každoročně připravuje Ministerstvo vnitra
a schvaluje vláda ČR (v tomto materiálu jsou k dispozici také podrobnější informace, než jsou uvedené v tomto
souhrnu vytvořeném pro účely Strategie a Akčního plánu).
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kraj s 5,1 % (-0,2 %). Ostatní kraje se podílejí méně než 5 %. Nejnižší podíl na celkové
kriminalitě měl Karlovarský kraj s 2,5 % (+0,2 %), dále kraj Vysočina s 2,7 % (0 %)
a Pardubický kraj s 2,9 % (+0,2 %).
Nárůst kriminality byl zaznamenán pouze v Karlovarském kraji o 100 skutků na nynějších
5.084 (+2 %) a Plzeňském kraji o 48 skutků na 9.727 (+0,5 %). Největší kvantitativní pokles byl
registrován v hlavním městě Praze (-5.706, -10,1 %), Moravskoslezském kraji (-1.747, -6,6 %)
a Středočeském kraji (-1.700, -7,7 %).
Počet stíhaných nebo vyšetřovaných osob za rok 2017 klesl na 87.168 (-6.211, -6,7 %) osob.
Z tohoto počtu tvořili muži ve věku 18 a více let 82,5 % a ženy 17 %. Počet pachatelů z řad
nezletilých se oproti roku 2016 zvýšil na 1.723 (+126, +7,9 %) a mladistvých snížil na 2.418 (40, - 1,6 %). Podíl nezletilých na celkovém počtu stíhaných nebo vyšetřovaných osob činí 2 %
a podíl mladistvých 2,8 %.
Kriminalita mládeže v roce 2017 zaznamenala oproti roku 2016 nepatrný nárůst (3.088
skutků, +29, +1 %). V roce 2017 spáchali nezletilí 1.062 skutků (-10, -1,0 %), mladiství 2.140
skutků (+29, +1,4 %).
Nejvíce skutků bylo dětmi spácháno na úseku majetkové kriminality (1.216 skutků, +67, +5,8
%), která byla zastoupená především krádežemi vloupáním do ostatních objektů (191, +24,
+14,4 %), krádežemi v jiných objektech (170, -2, -1,2 %) a poškozováním cizí věci (145, +40,
38,1 %). Násilná kriminalita (576 skutků, -17, -2,9 %) je u dětí zastoupena zejména úmyslným
ublížením na zdraví (192 skutků, -22, -10,3 %), loupežemi (167, -4, -2,3 %) a vydíráním (97,
+16, +19,8 %). Na úseku hospodářské kriminality (133, +26, +24,3 %), vyjma neoprávněného
držení platebního prostředku (80 skutků, +13, +19,4 %), které souvisí spíše s majetkovou
trestnou činností, má nejvýraznější zastoupení poškození a zneužití záznamu na nosiči
informací (19, +2, +11,8 %) a podvod (12, +7, +140 %). U mravnostní kriminality došlo oproti
loňskému roku ke zvýšení na 355 skutků (+19, +5,7 %), převládá pohlavní zneužívání ostatní
(222, +14, +6,7 %), ostatní mravnostní trestné činy (72, +20, +38,5 %) a znásilnění (34, -9, 20,1 %).
Kriminalita páchaná mládeží z hlediska statistických ukazatelů vykazuje z krátkodobého
hlediska stav v podstatě setrvalý, za mírného nárůstu nápadu oproti roku 2016.
U problematiky zneužívání omamných a psychotropních látek byl zaznamenán nárůst. Nárůst
by zaznamenán jak ze strany mladistvých uživatelů, tak i mladistvých distributorů omamných
a psychotropních látek. Převládá zneužívání marihuany a metamfetaminu. Mezi mladistvými
se rozvíjí užívání tzv. měkkých drog a za účelem jejich opatření páchají trestnou činnost,
nejčastěji krádeže, krádeže vloupáním, loupeže a podvody. Stále platí, že je mládež velmi
aktivní v kyberprostoru. Projevuje se to vysokou mírou důvěřivosti v online prostředí, bez
uvědomění si rizik, která jsou s tím spojena. Proto mládež často zasílá své nahé fotografie
(sexting), texty útočí na osoby neoblíbené v kolektivu (kyber šikana), zakládá si stránky na
sociálních sítích v průměru od 9 let (byť Facebook lze užívat až od 13 let), komunikuje
důvěřivě s osobami, které nezná (snadné oběti vydírání) atd. Přetrvávajícím
celorepublikovým problémem je stoupající počet kriminálních deliktů páchaných
prostřednictvím sociálních sítí, což souvisí se životním stylem příslušné věkové skupiny
a jejich přílišnou otevřeností, důvěrou a sdělováním informací neznámým osobám bez
domýšlení důsledku.
Počet vězněných osob v roce 2017 oproti roku 2016 mírně poklesl (22.178 v roce 2017
oproti 22.496 v roce 2016), kdy tento vývoj lze pozitivně kvitovat. V roce 2017 došlo
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k mírnému nárůstu počtu chovanců oproti roku 2016, kdy se však oproti roku 2015 jedná
o zjevný nárůst počtu této kategorie vězněných osob (2017 – 79, 2016 – 73, 2015 – 48).
Kapacita vězeňských zařízení je rovněž na obdobné úrovni jako v roce 2012 (2017 - 106 %,
2016 – 108 %, 2013 – 83 %, 2012 – 107 %), přičemž dochází k naplňování zejména celkové
využitelnosti v ústavech, kde ochranné opatření vykonávají chovanci (2017 – 93 %, 2016 – 85
%, 2012 – 48 %).
Majetková trestná činnost jako taková má v celkové kriminalitě na území ČR největší
zastoupení (až 53,6%). Krádeže vloupáním tvoří z počtu nápadu majetkové trestné činnosti
bezmála jednu čtvrtinu (22,2%). Celkem včetně dodatečně objasněných trestných činů bylo
32.846 (-1.953, -5,6 %). Snížil se počet registrovaných skutků krádeží vloupáním
a registrovaných skutků krádeží prostých. Objasněnost prostých krádeží se podařilo zvýšit.
Na úseku trestné činnosti krádeží vloupáním do bytů byl v roce 2017 zaznamenán pokles,
také počet krádeží vloupáním do rodinných domů se snížil.
Vývoj autokriminality vykazuje dlouhodobě převážně klesající trend. Počet krádeží
dvoustopých vozidel v roce 2017 meziročně poklesl o 27 %, za posledních deset let se jedná
o 80% pokles. K poklesu došlo i u krádeží věcí z automobilů (meziročně o 10 %, za posledních
deset let o 73 %). Počet krádeží jednostopých vozidel meziročně vzrostl o jedno vozidlo, za
posledních 10 let se jedná o 45% pokles. Počet odcizených součástek motorových vozidel
meziročně vzrostl o 10 %, za posledních 10 let se jedná o 35% pokles. Nejvíce odcizených
dvoustopých vozidel bylo zaznamenáno v Praze (27 % všech dvoustopých vozidel odcizených
v ČR), meziročně zde ale zároveň došlo k 42% poklesu. Nejčastěji jsou odcizována vozidla zn.
Škoda.
Trestná činnost páchaná na seniorech (podvod, krádež, krádež vloupáním – za využití lsti)
vykazuje za loňský rok nárůst, celkem dle dostupných údajů systému AMOS Senior bylo
evidováno v roce 2017 celkem 654 (+52) záznamů týkajících se problematiky Senior. V 547
případech se jednalo o trestné činy se způsobenou škodou 20.590.891 Kč. I nadále byl v roce
2017 zaznamenán značný počet případů páchaných na seniorech pod legendou „vnuk“, dále
„přeplatek“, „rozměnění bankovky“ a „kontrola“.
Na úseku násilné kriminality bylo v roce 2017 registrováno 13.672 (-561, -3,9 %) skutků
a z toho objasněno 9.783 (-367, -3,6 %) skutků. V roce 2017 došlo ke spáchání celkem 146
(+10, +7,4 %) vražd. Z toho bylo objasněno 138 (+11, +8,7 %) vražd. Motivace pachatelů
vražd byla v roce 2017 obdobná jako v předchozích letech. Nejvíce vražd bylo spácháno
z osobních vztahů, celkem 80 skutků. Jedná se o vraždy s podtextem msty, nenávisti,
žárlivosti nebo finančních a majetkových sporů. Oběti jsou často v příbuzenském nebo
blízkém vztahu k pachateli. Převládají vraždy nepřipravované, kdy pachatel často útočí
předmětem, který se náhodně nacházel na místě činu nebo ho měl u sebe (kuchyňský nůž,
sekera, tyč, apod.). V této souvislosti vyvstává v posledních letech jako jeden z alarmujících
faktorů skutečnost, že velký počet vražd a pokusů vražd je spáchán brutálním způsobem na
seniorech. Rok 2017 byl opět charakteristický vyšším počtem násilných útoků směrem
k seniorům a osobám sociálně výrazně slabým a bezdomovcům.
U násilné trestné činnosti na úseku loupeží došlo v roce 2017 oproti roku 2016 k mírnému
poklesu. V roce 2017 bylo spácháno 1.564 (-66, -4 %) loupeží, objasněno bylo 1.003 (+10, +1
%) loupeží. Jedním z cílů pachatelů (většinou jednotlivců) jsou obchody, provozovny a jiné
živnostenské prostory (zejména čerpací stanice, večerky, herny a zlatnictví). Pachatelé se
obvykle snaží co nejméně verbálně projevovat, jsou nervózní a vypjatí. Snaží se
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o překvapivost, vynucení účasti personálu, skrytý průběh a co nejkratší dobu trvání.
K násilnému získání finanční hotovosti jsou motivováni především v důsledku sociální nouze
nebo zadlužení.
V roce 2017 bylo spácháno 2.363 (+122, +5,4 %) mravnostních trestných činů, z toho bylo
objasněno 1.607 (+55, +3,5 %), celkem, včetně dodatečně objasněných, bylo objasněno
1.846 (+50, +2,8 %) trestných činů. Objasněnost se snížila na 68 % (-1,3 %). Nejčastějšími
trestnými činy v roce 2017 byl trestný čin pohlavní zneužívání ostatní, znásilnění, ostatní
mravnostní trestné činy a ostatní pohlavní úchylky. Lze sledovat nezanedbatelný nárůst
mravnostní trestné činnosti páchané prostřednictvím sociálních sítí, kdy je poměrně častým
jevem zasílání nahých fotografií nebo svlékání se před webovou kamerou za účelem
seznámení se nebo získání prospěchu, nejčastěji finančního.
Celková situace v oblasti nelegální migrace je i nadále stabilní. Určitý výkyv bylo sice možné
sledovat v průběhu tzv. migrační krize během roku 2015, kdy území ČR bylo četněji
využíváno pro transit do dalších evropských zemí, avšak díky celkovému poklesu migračního
tlaku na EU a přijatým opatřením na národní úrovni se situace opět vrátila ke statistikám
známým z období před krizí. V letech 2016 a 2017 byla tak ČR k nelegální migraci do dalších
zemí EU zneužívána pouze v omezené míře. V roce 2017 bylo zjištěno celkem 4.738 (-523, 9,9 %) osob při nelegální migraci na území ČR. Nejvíce osob při nelegálním pobytu bylo
odhaleno na území Prahy, Ústeckého kraje a Jihomoravského kraje. Z hlediska státní
příslušnosti nelegálních migrantů převládají občané ze třetích zemí (4.359 osob, tj. 97,1 %)
nad občany EU. První místo ve statistice obsadili občané Ukrajiny (1.510 osob, tj. 33,6 %), na
druhém místě občané Ruska (312 osob, tj. 7 %), na třetím místě jsou občané Vietnamu (291,
tj. 6,5 %). Občané Afghánistánu a Sýrie jsou již zjišťováni při tranzitní nelegální migraci
v nízkých počtech.
Průmyslové zóny v Královéhradeckém kraji (PZ Kvasiny - obce Kvasiny, Solnice, Rychnov nad
Kněžnou) s vysokou koncentrací cizinců-zaměstnanců vykazovaly za rok 2017 nárůst počtu
trestných činů i přestupků (zejména v oblasti BESIP, objevil se zde však taky vyšší výskyt
protiprávní činnosti, zejména přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití,
majetku, dále konflikty ve vzájemném soužití s místními obyvateli, přestupky v oblasti
dopravy, prostituce, drogy). V průmyslových zónách v Plzeňském kraji byla bezpečnostní
situace stabilizovaná a počet trestných činů i přestupků klesal. Ministerstvo vnitra a Policie
ČR věnovaly těmto regionům zvýšenou pozornost a díky realizaci celé řady opatření
v průběhu roku 2017 (v oblasti posílení složek Policie ČR, zvýšené a koordinované kontrolní
činnosti, preventivních opatření, integračních opatření ad.) se podařilo bezpečnostní situaci
v průmyslových zónách a městech v jejich okolí stabilizovat. MV rovněž vyhlásilo specifický
investiční dotační program na prevenci kriminality pro průmyslovou zónu Kvasiny – Solnice –
Rychnov nad Kněžnou.
V důsledku naplněnosti stávajících ubytovacích kapacit přímo v průmyslových zónách a jejich
bezprostředním okolí se dá bohužel předpokládat, že při stále rostoucím počtu zahraničních
pracovníků se problémy v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti mohou objevovat
i v nových lokalitách.
V roce 2017 byla drogová scéna na území ČR relativně stabilní. K nejrozšířenějším nelegálním
látkám patří i nadále marihuana a metamfetamin, pokračujícím trendem zůstává jejich
velkoobjemová produkce a distribuce, a to jak v mezinárodním, tak i vnitrostátním měřítku.
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Většina teroristických útoků, které se v roce 2017 uskutečnily, se odehrály mimo Evropu.
Nicméně ani některým evropským městům se útoky nevyhnuly (např. Barcelona, Londýn,
Manchester, Stockholm). Nejčastější způsoby spáchání útoků byly v trendu tzv. “low-profile“
(nájezd vozidlem, použití chladné zbraně), nicméně časté byly i útoky spáchané pomocí
výbušnin. V ČR nedošlo k otevřenému projevu mezinárodního terorismu.
V ČR platí od útoku na bruselském letišti Zaventem v březnu 2016 první stupeň ohrožení
terorismem. Tento stupeň značí, že hrozba teroristických aktivit na území ČR není známa,
nicméně upozorňuje na existenci obecného ohrožení terorismem.
Samostatná pozornost je věnována tzv. měkkým cílům, což jsou místa s vysokou koncentrací
lidí a nízkou úrovní zabezpečení, místa veřejná, jednoduše přístupná. Proto vláda schválila
19. 4. 2017 Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020, jejíž zpracování vychází
z Protiteroristického balíčku schváleného v roce 2016. Na Koncepci navazuje vládní materiál
Návrh na zřízení dotačních programů za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů, který byl
schválen vládou 24. 7. 2017. Dále byl také zřízen stálý poradní sbor MV k ochraně měkkých
cílů, který je složen ze zástupců dotčených ministerstev (MV, MZd, MD, MO, MPO, MK,
MŠMT), Policie ČR, Generálního ředitelství HZS ČR a dalších relevantních zástupců (např.
Hospodářská komora ČR, Federace židovských obcí ČR, Svaz průmyslu a dopravy, Fotbalová
asociace, Olympijský výbor, Svaz města a obcí, Asociace krajů apod.) a akademické sféry
(Policejní akademie, VUT Brno).
Počet deliktů v oblasti kybernetické kriminality se každým rokem zvyšuje. V roce 2017 bylo
evidováno 5.654 trestných činů, což ve srovnání s rokem 2016 (5.344) potvrzuje mírný nárůst
(+310). Jedním z vyskytujících se specifik kybernetické kriminality je i větší množství
poškozených oznamujících trestné činy v rámci celé ČR (např. podvodná jednání)
a s ohledem k sofistikovanosti jednání pachatelů a neúplnosti informací, značná složitost
související se spojením jednotlivých případů a nalezením provázanosti mezi jednotlivými
kauzami (pokračování v trestné činnosti). Nejčastěji se vyskytujícími trestnými činy ve
struktuře nápadu kybernetické kriminality jsou různé formy podvodných jednání. V minulém
roce došlo k 3.140 deliktům, což bylo oproti roku 2016 (3.235) o 95 deliktů méně. Tento
mírný pokles je možné zdůvodnit schopností policie slučovat případy sériově páchaných
podvodných jednání. V rámci podvodných jednání, která přímo souvisí i s podvodnými
internetovými obchody, přetrvává trend využívání virtuálních měn. Především bitcoin je pak
využíván k vyvádění a převádění podvodně získaných finančních prostředků. I nadále jsou
virtuální měny zneužívány při legalizaci výnosů z trestné činnosti.
V souvislosti s bezpečností silničního provozu PČR v roce 2017 šetřila 103.821 (+4 957, +5 %)
dopravních nehod, při kterých bylo 502 (-43, -7,9 %) osob usmrceno, těžce zraněno bylo
2.339 (-241, -9,3 %) osob a 24.740 (+239, +1 %) osob bylo lehce zraněno. Odhadnutá hmotná
škoda na místě dopravní nehody byla 6.316,3 mil. Kč (+512,1 mil. Kč, +8,8 %). Počet osob
usmrcených při dopravních nehodách byl za rok 2017 nejnižší od roku 1961, od kdy služba
dopravní policie začala nehodovost statisticky sledovat.
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3. Vyhodnocení plnění úkolů Akčního plánu prevence
kriminality na léta 2016 až 2020 včetně
aktualizace úkolů
I. Systém prevence kriminality v České republice
Strategický cíl 1: Česká republika rozvíjí vybudovaný systém prevence kriminality,
posiluje spolupráci, kompetence a kapacity relevantních partnerů, rozšiřuje prostor
pro působení dobrovolníků při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku, přičemž
se opírá rovněž o mezinárodní spolupráci a vědecké poznatky.
Specifické cíle:
Republikový výbor pro prevenci kriminality:
1.1. Posilovat spolupráci subjektů v oblasti prevence kriminality na bázi Republikového
výboru. Za tím cílem rozšířit zastoupení v Republikovém výboru na úrovni členství o zástupce
krajských a obecních samospráv (příp. též včetně městských a obecních policií) a Agentury
pro sociální začleňování.
Úkol č. 1: Posilovat spolupráci subjektů v oblasti prevence kriminality na úrovni
Republikového výboru pro prevenci kriminality
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu

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

Ministerstva a jim podřízené státní organizace:
1.2. Promítají preventivní politiku do svých působností a prevenci kriminality vhodně
implementují i do svých vlastních strategií a koncepcí.
1.3. Disponují odpovídajícími dotačními programy na podporu aktivit prevence kriminality
dle své působnosti.
1.4. Realizují vlastní preventivní projekty a aktivity dle své působnosti.
1.5. Posilují vlastní kapacity a kompetence (vzdělávání, analytika, metodika, konzultace,
meziresortní a mezinárodní spolupráce, …) v oblasti prevence kriminality dle své působnosti.
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Úkol č. 2: Aktualizovat dokumenty a priority pro prevenci kriminality v rezortu Ministerstva
obrany, upravit koordinaci a spolupráci s dalšími rezorty a subjekty
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MO; MF, MV (RVPPK), MSp (IKSP)
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Rezortní komise pro prevenci (RK) koordinovala realizaci úkolů primární
prevence rizikového chování (P-RCH) a priorit stanovených v této oblasti na
rok 2017. Jednotnost postupu organizačních celků rezortu MO při realizaci
stanovených úkolů byla zabezpečena přijímáním usnesení RK a kontrolou
jejich plnění. RK zasedala v měsících únoru, květnu a prosinci 2017.
RK stanovila a schválila priority v oblasti P-RCH na rok 2018.
Sekce státního tajemníka MO (SST MO) zabezpečila průběžnou
implementaci úkolů vyplývajících pro rezort MO z akčních plánů, koncepcí
a mezirezortních zastoupení v oblasti prevence kriminality a boje proti
extremismu do rezortních dokumentů k P-RCH.
V roce 2017 provedli pracovníci SST MO 3 kontroly zaměřené na plnění
úkolů stanovených vnitřními předpisy v oblasti P-RCH.
Agentura personalistiky AČR (AP AČR) zabezpečila pravidelnou aktualizaci
dokumentů potřebných k zabezpečení realizace rezortního „Programu
sociální prevence a prevence kriminality.“ Pracovníci AP AČR provedli 6
kontrol zaměřených na realizaci schválených projektů P-RCH v rámci výše
uvedeného programu. Kontroly byly zároveň zaměřené i na plnění dalších
úkolů stanovených vnitřními předpisy v oblasti P-RCH.
V oblasti P-RCH pokračovala Vojenská policie (VP) v zásadní spolupráci
s Policií ČR, Celní správou, Vězeňskou službou, orgány veřejné správy,
jednotlivými samosprávnými celky a dalšími institucemi. VP si v rámci své
součinnosti vedla i nadále svou vnitřní databázi akcí, které realizovala
společně s příslušnými subjekty.
V oblasti prevence kriminality a boje proti extremismu byla nadále
rozvíjena spolupráce rezortu MO, např. s odborem bezpečnostní politiky
a prevence kriminality MV, Národní centrálou proti organizovanému
zločinu a Policejní akademií ČR.

Naplňování cílů úkolu Přijímáním příslušných usnesení RK a kontrolou jejich plnění byl v průběhu
roku koordinován jednotný postup všech subjektů rezortu MO, které
realizují opatření prevence kriminality a boje proti extremismu.
Průběžně byla RK také vyhodnocována spolupráce s mimorezortními
orgány a institucemi v oblasti prevence kriminality a boje proti extremismu.
V rámci zasedání RK byl projednán např. podkladový materiál zpracovaný
VP ke Zprávě o extremismu na území ČR v roce 2016, vyhodnocení úkolů
stanovených rezortu MO Akčním plánem prevence kriminality na období
2016–2020 (AP) a úkoly na rok 2017.
VP informovala členy RK o úkolech v boji proti extremismu na další období.
Zástupce MV ČR seznámil členy RK se stavem extremistické scény v ČR
v roce 2016 a jeho možnými dopady na ozbrojené síly ČR. AP AČR
prezentovala analýzu výskytu rizikového chování (RCH) personálu rezortu
MO za rok 2016.
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RK stanovila na rok 2017 povinné vzdělávací téma pro všechny vojáky AČR
k problematice dopravní nehodovosti vojáků se soukromými vozidly
s přítomností alkoholu.
RK schválila priority P-RCH pro rok 2018, mezi něž v oblasti prevence
kriminality zařadila např.: zabezpečení úkolů stanovených AP na rok 2018
rezortu MO v oblasti prevence kriminality a Koncepcí boje proti
extremismu; zařazení témat „Přestupky - zákon č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“, „Trestné činy – zákon
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník“, „Extremismus – nové trendy a projevy,
trestní řízení“ do vzdělávání v oblasti prevence kriminality; zorganizování
celorezortního semináře zaměřeného na oblast aktuálních kriminálně
rizikových jevů v rezortu MO; seznamování členů RK a výkonných orgánů
pro prevenci (komise nebo poradce u vojenských útvarů a zařízení)
s aktuálním stavem extremistické scény v ČR a jeho možnými dopady do
rezortu MO; pokračování v preventivních intervencích zaměřených na
problematiku přestupkové a trestné činnosti personálu rezortu MO;
doplňování rezortních intranetových stránek k P-RCH aktuálními
informacemi podporujícími realizaci úkolů stanovených národními
strategiemi, akčními plány a příslušnými usneseními vlády v oblasti
prevence kriminality a boje proti extremismu.
Výkonnou část prevence kriminality u svých a u podřízených vojenských
útvarů a zařízení koordinovali a zabezpečovali gestoři prevence, stanovení
vnitřním předpisem – rozkazem ministra obrany, kteří jsou členy RK.

Plnění stanovených
indikátorů

RK projednala 2 zpracované analýzy výskytu RCH personálu rezortu MO
zpracované AP AČR (za rok 2016, za 1. pololetí roku 2017).
RK přijala celkem 9 usnesení týkajících se oblasti prevence kriminality
a boje proti extremismu.
AP AČR provedla vyhodnocení účasti na povinném vzdělávacím tématu
k problematice dopravní nehodovosti vojáků se soukromými vozidly
s přítomností alkoholu. Proškoleno bylo 11 554 osob.
Aktualizované dokumenty pro oblast prevence kriminality a boje proti
extremismu (např. usnesení vlády, rezortní analýzy, metodické pokyny,
prezentace ze seminářů a odborných příprav atd.) byly průběžně
zveřejňovány na rezortních intranetových stránkách k P-RCH.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zabezpečení koordinace jednotného postupu všech subjektů rezortu MO
realizujících úkoly prevence kriminality a boje proti extremismu směrem
k veškerému personálu rezortu MO.
Seznamování realizátorů rezortních preventivních opatření a zpracovatelů
projektů prevence kriminality s aktuálním stavem výskytu RCH personálu
rezortu MO v oblasti kriminality a projevů extremismu, s požadavky a úkoly
zabezpečovanými rezortem MO v těchto oblastech.
Zvýšení odpovědnosti vedoucích organizačních celků rezortu MO směrem
k vlastnímu personálu při zabezpečení úkolů prevence kriminality a boje
proti extremismu.
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Úkol č. 3: Vyčleňovat rozpočtové prostředky a realizovat rezortní projekty prevence
kriminality v rezortu Ministerstva obrany
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MO
1/2016-12/2020 (každoroční vyčleňování)
Plněno průběžně (za rok 2017 splněno)
Agentura personalistiky AČR (AP AČR) zpracovala analýzu využití
rozpočtových prostředků vyčleněných na podporu projektů prevence
kriminality v roce 2016, kterou prezentovala Rezortní komisi pro prevenci
(RK) na zasedání v měsíci únoru 2017.
Prostředky byly čerpány na realizaci centrálně zabezpečovaného „Projektu
vzdělávání v oblasti kriminality na rok 2016“, dále např. na nákup majetku
a služeb souvisejících se zabezpečením jednotlivých preventivních aktivit,
odborných přednášek, seminářů a školení, na příspěvky a náhrady
k zabezpečení sportovní a kulturní činnosti, na nákup knih, učebních
pomůcek, sportovního a tělovýchovného nářadí k zabezpečení
volnočasových aktivit personálu s vyšší mírou rizikového chování (RCH)
apod. Část nakoupeného majetku bude v oblasti prevence kriminality
v rezortu MO využívána dlouhodoběji.
V rámci „Programu sociální prevence a prevence kriminality“ bylo v roce
2017 realizováno celkem 55 projektů prevence kriminality zaměřených na
cílové skupiny personálu rezortu MO s vyšší mírou RCH. Na realizaci těchto
projektů bylo v kapitole 307 – MO vyčleněno celkem 6.671.000 Kč. Čerpání
těchto rozpočtových prostředků bylo průběžně sledováno a celková analýza
jejich využití byla projednána na 1. zasedání RK v roce 2018.
V květnu 2017 projednala RK návrhy na podporu projektů prevence
kriminality pro rok 2018.

Naplňování cílů úkolu Stanovenému personálu s vyšší mírou RCH byly nabízeny různé formy
volnočasových aktivit napomáhající předcházení, minimalizaci a eliminaci
aktuálního výskytu RCH, které může ohrožovat personál, rezortní majetek
a bojeschopnost vojenských útvarů a zařízení.
Skutečnost, že cca 80 % vojáků v činné službě vykonává službu v jiné obci
než je jejich trvalý pobyt, vedla rezort MO ke snaze orientovat tuto skupinu
personálu ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního
chování, psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací.
Nakoupené služby v rámci prevence měly pozitivní vliv na kvalitu života
vojenských profesionálů a ostatního personálu rezortu MO.
Realizaci projektů prevence kriminality zabezpečovali vedoucí
organizačních celků rezortu MO. Koordinaci u svých a podřízených
vojenských útvarů zabezpečovali jednotliví gestoři prevence.

Plnění stanovených
indikátorů

Rozpočtové prostředky na realizaci „Programu sociální prevence a prevence
kriminality“ jsou naplánovány ve střednědobém horizontu a pro rok 2018
jsou reálně rozepsány na jednotlivé organizační celky rezortu MO.
Rozpis finančních prostředků na jednotlivé organizační celky rezortu MO na
realizaci „Programu sociální prevence a prevence kriminality“ je zveřejněn
na rezortních intranetových stránkách k prevenci RCH.
Výše vynaložených finančních prostředků na projekty prevence kriminality
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v roce 2017 činila celkem 6.671.000 Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zabezpečení koordinace jednotného postupu všech subjektů rezortu MO,
které realizovaly projekty prevence kriminality.
Orientace personálu s vyšší mírou RCH ke zdravému životnímu stylu,
k rozvoji pozitivního sociálního chování, psychosociálních dovedností
a zvládání zátěžových situací.
Podpora využití volného času spojeného s ubytováním personálu rezortu
MO mimo trvalé bydliště, kdy jsou jednotlivé aktivity vybrány na základě
provedené zájmové orientace stanovených skupin personálu s vyšší mírou
RCH.

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

MZd

Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

Plněno průběžně (za rok 2017 splněno)

1/2016-12/2020 – každoroční vyhlašování
MZ je nositelem dotačního programu Prevence kriminality, v rámci tohoto
dotačního programu byla vyhlášena priorita Bezpečná komunita. Projekty
podporovaly komunitní programy zaměřené jak na identifikaci rizikových
a protektivních faktorů rizikového chování dětí a mladistvých, tak na tvorbu
a realizaci systémové prevence založené na eliminaci rizikových faktorů
a podpoře protektivních faktorů v komunitě. Projekty musely mít
podstatnou část tvořenou vlastními aktivitami dětí a mládeže rozvíjející
žádoucí vzorce chování a cílenou na výcvikovou a činnostní formu
prevence.
Další dotační program zaměřený na prevenci rizikového chování byl v roce
2017 dotační program Národní program zdraví - projekty podpory zdraví,
v rámci kterého byla vyhlášena priorita Prevence užívání tabáku
a nadměrné spotřeby alkoholu.

Naplňování cílů úkolu Celkovou finanční částkou 137.800 Kč byly podpořeny dva kvalitní projekty
v rámci dotačního programu Prevence kriminality (Preventivní programy
v DANETĚ - DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí, Bezpečně v kyberprostoru - Portus Prachatice o.p.s.).
Z dotačního programu Národní program zdraví - projekty podpory zdraví
byly celkovou částkou 970.000 Kč podpořeny projekty zaměřené na zvýšení
informovanosti veřejnosti o zdravotních rizicích spojených s užíváním
tabáku a škodlivou konzumací alkoholických nápojů a na změnu postojů
a chování ve prospěch zdravého způsobu života. Projekty byly orientovány
na různé skupiny obyvatelstva, avšak koncipovány s ohledem na specifika
dané cílové skupiny, především na prevenci nárazového nadměrného pití
alkoholu u mládeže.

Plnění stanovených
indikátorů

• Existuje dotační program Prevence kriminality
• Priorita dotačního programu je zaměřená na prevenci rizikového chování
a prevenci kriminality dětí a mladistvých
• V rámci dotačního programu Národní program zdraví - projekty podpory
zdraví byla vyhlášena priorita Prevence užívání tabáku a nadměrné
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spotřeby alkoholu

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Podpořené projekty napomohly:
K nácviku sociálního chování a upevňování norem správného
(neproblémového) chování u dětí s lehkým mentálním postižením.
Včasná minimalizace a eliminace rozvoje rizikového chování v oblasti
kyberkriminality a rizik s ním spojených. Zábavnou, interaktivní,
sebezkušenostní a reflektivní formou dostali žáci informace a získali
dovednosti co to kyberkriminalita je, jak jí předcházet, jak si zajistit své
bezpečí, či jak postupovat v případě ohrožení, kam se obrátit o pomoc
v případě potřeby a jak se v takové situaci zachovat.
K zvýšení informovanosti různých cílových skupin obyvatelstva
o zdravotních rizicích spojených s užíváním tabáku a škodlivou konzumací
alkoholických nápojů a na změnu postojů a chování ve prospěch zdravého
způsobu života. Specifikem jednoho projektu byla prevence nárazového
nadměrného pití alkoholu u mládeže.

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

MO; MV, MS, PA ČR
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
V rámci mezirezortní spolupráce byl členům Rezortní komise pro prevenci
(RK) zástupcem MV ČR prezentován stav extremistické scény v ČR v roce
2016.
Na zasedáních RK prezentovala Agentura personalistiky AČR (AP AČR)
analýzu veškerého realizovaného vzdělávání v roce 2016 v oblasti primární
prevence rizikového chování (P-RCH).
Mezi doporučená vzdělávací témata schválila RK na rok 2017 téma
„Bezpečnost silničního provozu v rezortu MO“. U všech útvarů a zařízení
AČR byly obligatorně realizovány přednášky na toto téma. Na jejich
zabezpečení se na základě požadavků jednotlivých útvarů AČR podílela
Vojenská policie (VP).
Celkem bylo u vojenských útvarů a zařízení rezortu MO provedeno 385
přednášek s tematikou prevence kriminality. Vzdělávání bylo zabezpečeno
převážně specialisty odborných služeb rezortu MO (např. lektory P-RCH,
pedagogy vojenských škol), případně mimorezortními odborníky
(beznákladově nebo formou veřejné zakázky).
V rámci odborných příprav výkonných orgánů pro prevenci, kterých se
zúčastnilo cca 209 osob, byly provedeny přednášky na téma „Výroční
zpráva o hazardním hraní“ a „Bezpečnost silničního provozu“. Provedeny
byly dvě soustředěné odborné přípravy lektorů P-RCH zaměřené na
posilování kompetencí lektorského sboru. Příprav se zúčastnilo 20
příslušníků rezortního lektorského sboru.
AP AČR zabezpečila centrálním způsobem „Projekt vzdělávání v oblasti
kriminality na rok 2017.“ Projekt zahrnoval realizaci veřejných zakázek na
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nákup služeb externích lektorů a nákup odborné literatury k aktualizaci
informačních pramenů, které slouží jako rezortní odborná knihovna
specializovaná na oblast P-RCH.
AP AČR v rámci prevence kriminality zorganizovala rezortní seminář na
téma „Terorismus-aktuální hrozby a trendy.“ Semináře, který byl
zabezpečen ve spolupráci s odborníky Policejní akademie ČR, se zúčastnilo
101 osob.
VP zorganizovala celorezortní seminář na téma „Extremismus jako rizikové
chování“. Semináře se zúčastnilo 98 osob. Na realizaci semináře se podíleli
externí pracovníci z Policejní akademie ČR a Masarykovy univerzity Brno.
Pro nově příchozí personál rezortu MO byl zrealizován seminář s tématikou
P-RCH. Semináře se zúčastnilo 185 osob a do jeho obsahu bylo zařazeno
kromě jiného např. téma „Boj s korupcí“ nebo „Extremismus a kriminálně
rizikové chování.“
Metodického dne hlavní inspektorky ochrany lidských práv v rezortu MO
(HIOLP), který byl zaměřený např. na respektování ústavněprávních
mantinelů při vytváření a aplikaci právních norem, aktuální problémy
z ochrany lidských práv, včetně judikatury Nejvyššího správního soudu ve
vztahu k vojákům z povolání, se zúčastnilo 247 osob. Prostřednictvím
HIOLP byly dále zabezpečeny přednášky zaměřené na ochranu lidských práv
pro absolventy kurzu Generálního štábu a kurzu vyšších důstojníků, které
organizovala Univerzita obrany (UO). Na téma ochrany lidských práv
proběhly i další vzdělávací aktivity (např. pro vojáky před vysláním do misí,
v rámci odborného shromáždění náčelníka právní služby).
V rámci prohlubování vzdělání v oblasti prevence kriminality, boje proti
extremismu a terorismu, ochrany lidských práv a aktuálních kriminálně
rizikových jevů bylo u Vojenského zpravodajství realizováno 21 vzdělávacích
aktivit.
UO realizovala vzdělávání v oblasti prevence kriminality, boje proti
extremismu a terorismu, ochrany lidských práv a aktuálních kriminálně
rizikových jevů, např. v rámci akreditované výuky, vojenských kariérových
kurzů, příprav velitelů a štábu rektorátu UO, vojensko-odborné přípravy
studentů, metodických dnů vedoucích zaměstnanců apod. Dále UO
zabezpečovala prostřednictvím e-learningového kurzu vzdělávání
v protikorupční problematice. V průběhu roku 2017 tento kurz úspěšně
absolvovalo 996 zaměstnanců rezortu MO.
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové (VSŠ
a VOŠ MO) zabezpečila nad rámec školních vzdělávacích programů také
odborné přednášky pro žáky, např. na téma „Terorismus a jeho
nebezpečnost“, Sekty a jejich nebezpečí“, „Extremismus a jeho aktuální
projevy“, „Náboženství a konflikty ve světě.“
U vojenských útvarů a zařízení byla pozornost zaměřena na zabezpečení
preventivních intervencí k problematice přestupkové a trestné činnosti
personálu a dopravní nehodovosti personálu se soukromými vozidly.
Přehled centrálně zabezpečovaných obligatorních vzdělávacích aktivit byl
zveřejněn a průběžně aktualizován na rezortních intranetových stránkách
k P-RCH. Na těchto stránkách byly zveřejňovány také prezentace
z jednotlivých realizovaných aktivit s možností jejich dalšího využití v rámci
rezortu MO.
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Na rok 2018 zařadila RK do priorit P-RCH následující vzdělávací témata,
vztahující se k prevenci kriminality: „Přestupky-zákon č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“; „Trestné činy-zákon č.
40/2009 Sb., trestní zákoník“; „Extremismus-nové trendy a projevy, trestní
řízení.“
Celková analýza veškerého vzdělávání realizovaného v roce 2017 v oblasti
P-RCH byla prezentována na 1. zasedání RK v roce 2018.

Naplňování cílů úkolu Realizované vzdělávací aktivity v oblasti prevence kriminality, boje proti
extremismu a terorismu, ochrany lidských práv a aktuálních kriminálně
rizikových jevů přispěly k posilování právního vědomí personálu rezortu
MO.
Prostřednictvím odborných příprav, seminářů a dalších vzdělávacích
iniciativ byly průběžně zvyšovány kompetence odborného personálu, který
se podílí na realizaci rezortní P-RCH.
Na edukaci personálu se podílely zejména odborné služby rezortu MO
(odborníci a pedagogický sbor VSŠ a VOŠ MO a UO, duchovní služba,
psychologická služba, humanitní služba, právní služba, vojenská
zdravotnická služba, příslušníci VP, pracovníci vojenské tělovýchovy, vrchní
a vedoucí praporčíci).
Dostupnost informací o aktuálních otázkách prevence kriminality
a kriminálně rizikových jevů na rezortních intranetových stránkách
k prevenci rizikového chování přispěla ke zvýšení informovanosti personálu
rezortu MO a realizátorů jednotlivých úkolů P-RCH.

Plnění stanovených
indikátorů

Vzdělávací aktivity v oblasti P-RCH byly součástí „Plánu činnosti rezortu MO
na rok 2017.“ Počet plánovaných seminářů a vzdělávacích kurzů v oblasti
prevence kriminality byl realizován podle výše uvedeného plánu činnosti
rezortu MO.
Vojenské útvary a zařízení hlásily v rámci zpětné vazby elektronickou cestou
AP AČR realizaci jednotlivých vzdělávacích aktivit v oblasti P-RCH.
AP AČR zpracovala analýzu veškerých vzdělávacích aktivit v oblasti P-RCH,
kterou prezentovala na zasedání RK. AP AČR zpracovala „Projekt vzdělávání
v oblasti prevence kriminality na rok 2018.“

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zvyšování odborných kompetencí výkonných orgánů pro prevenci a lektorů
prevence.
Průběžné informování vybraného personálu rezortu MO o aktuálních
otázkách prevence kriminality a kriminálně rizikových jevů.
Zabezpečení Informační podpory veškerého personálu rezortu MO v oblasti
prevence kriminality prostřednictvím rezortních intranetových stránek k PRCH.

Policie ČR:
1.6. Prevence kriminality se promítá do všech činností a služeb Policie ČR, na všech úrovních
a útvarech, včetně policejního managementu.
1.7. Prevence kriminality v Policii ČR se opírá o koordinovanou spolupráci, ve které se
promítá 1) praktický přístup k prevenci kriminality (proaktivní na problém orientovaný
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přístup základních článků Policie ČR zaměřený na eliminaci podmínek páchání trestné
činnosti), 2) analyticko-teoretický přístup (kriminologický sběr a analýza dat, navrhování
preventivních opatření), 3) informačně-osvětový přístup (informace veřejnosti o kriminálních
rizicích a možnostech ochrany před nimi, informace veřejnosti o realizovaných preventivních
aktivitách a projektech) a 4) multioborový koordinační přístup (spolupráce s dalšími subjekty
prevence kriminality, sdílení dat a informací a příkladů dobré praxe, se zvláštním zaměřením
na spolupráci na úrovni obce).
1.8. Na úrovni Policejního prezidia ČR, ředitelství služeb, celorepublikových útvarů a všech
krajských ředitelství a územních odborů bude působit specializovaný a odborně vzdělaný
koordinátor prevence kriminality. Na úrovni Policejního prezidia ČR, krajských ředitelství
a územních odborů bude mít tento koordinátor v popisu činností pouze problematiku
prevence kriminality.
1.9. Na Policejním prezidiu ČR (OTP PP ČR) bude počet pracovníků věnujících se prevenci
kriminality navýšen minimálně o čtyři systemizovaná služební místa a na úrovni krajských
ředitelství policie minimálně o dvě systemizovaná služební místa na kraji a o dvě
systemizovaná místa na územních odborech.
1.10. Popis pracovní činnosti koordinátora prevence kriminality na všech úrovních bude
jasně určen, a to po projednání Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality.
1.11. Policie ČR přijme Koncepci analytických pracovišť Policie ČR2, ve které jasně vymezí
i roli a účel analýz kriminality, jejich využití pro práci preventistů i dalších článků policie,
prediktivní analýzy, mapy kriminality.
1.12. Preventivní projekty Policie ČR se mnohem více zaměří do oblasti situační prevence,
nicméně opomíjena nebude ani dnes častěji realizovaná primární a sekundární prevence
sociální.
1.13. Bude vybudován jednotný systém vzdělávání na problematiku prevence kriminality
uvnitř policejní organizace až na jednotlivé úrovně policejních činností.
1.14. Bude zajištěno stabilní a včasné financování preventivních aktivit a projektů nejen ze
zdrojů Programu prevence kriminality a resortního programu Ministerstva vnitra, ale
zejména u regionálních preventivních aktivit a projektů primárně ze zdrojů Policie ČR
(krajských ředitelství). Dle možností bude docházet k posilování těchto zdrojů.
1.15. Policie ČR přijme Koncepci prevence kriminality v Policii ČR od roku 2017, ve které bude
dále rozvíjet zaměření, strukturu a preventivní aktivity vytvořené a realizované na základě
cílů a vizí Koncepce prevence kriminality v Policii ČR na léta 2014 až 2016.

2

Koncepce bude zaměřena na analytická pracoviště SKPV Policie ČR.
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Úkol č. 6: Změnit výukový program Specializačního kurzu pro tiskové mluvčí a pracovníky
prevence. Vyprofilovat vzdělávací modul v oblasti prevence kriminality i pro další policisty
na všech úrovních
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu
Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

MV (PČR)
9/2016-12/2017
Splněno
Příslušný vzdělávací program byl schválen a zaregistrován na OBVV MV.

Vzdělávací program byl již jedenkrát realizován a v roce 2018 bude
realizován dvakrát.
Nová podoba vzdělávacího programu, spolupráce s OTP PP nastavena.
Získání požadované kvalifikace.

Úkol č. 7: Přijmout Koncepci prevence kriminality Policie ČR na léta 2017-2019
Gesce, spolugesce
Harmonogram

MV (PČR)

Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu

Neplněno

Plnění stanovených
indikátorů

9/2016-12/2019
V roce 2017 vznikl interní dokument, prošel připomínkovým řízením v rámci
Policie ČR a je ve schvalovacím procesu u vedení PP ČR. Dokument byl
termínově změněn na období 2018 – 2020.
Materiál má naplnit mj. tyto cíle:


Posilování úlohy prevence, oddělení či vyčlenění pracovníků výhradně
na prevenci.



Posilování financování prevence z interních zdrojů.



Vymezení jasné úlohy preventisty, oprostit se od kumulování funkcí
tiskového mluvčího, preventisty a zodpovídání dotazů podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Doposud neplněno.

Dopady na adresáty Nelze zatím hodnotit.
(cílovou skupinu)
Návrh na aktualizaci úkolu
S ohledem na potřebu jednotné prevence drogové kriminality realizované Policií ČR, s jasným
vymezením aktivit, organizačně-personálním zajištěním a garancí kvality vykonávaných preventivních
aktivit (vzdělávání policistů, požadavky na kvalitu projektů apod.), která bude v souladu s platnými
a závaznými dokumenty vlády v této oblasti se navrhuje doplnit novou aktivitu do úkolu č. 7, která zní:
„V rámci Koncepce prevence kriminality Policie ČR zpracovat (jako samostatnou kapitolu) také
koncepci prevence drogové kriminality realizované Policií ČR, a to ve spolupráci s Úřadem vlády –
odborem protidrogové politiky a MŠMT. Tato koncepce bude v souladu s aktuálními dokumenty vlády
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upravujícími protidrogovou politiku a primární prevenci rizikového chování na školách.“
Vzhledem ke skutečnosti, že Koncepce prevence kriminality v Policii ČR dosud nebyla přijata (původní
termín přijetí Koncepce 12/2016 a její plnění do 12/2019) je nutné posunout termíny pro splnění
a zároveň posunout dobu platnosti samotné Koncepce na léta 2019 až 2021.
Nový název úkolu: Přijmout Koncepci prevence kriminality Policie ČR na léta 2019-2021 (doba
platnosti Koncepce bude upravena i v dalších pasážích tohoto úkolu).
Nový termín dokončení: 12/2018 – přijetí Koncepce; 12/2021 – naplnění cílů a úkolů Koncepce
Spolupracující subjekty úkolu budou doplněny o „ÚV-odbor protidrogové politiky a MŠMT“.
Nová Koncepce bude před svým schválením vedením PP připomínkována i na MV, část prevence
drogové kriminality bude před předložením materiálu vedení PP zaslána k připomínkám ÚV-odboru
protidrogové politiky a MŠMT.

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

MV; obce
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2017 splněno)
Dne 31. 1. 2017 bylo vyhlášeno první kolo a dne 20. 3. 2017 druhé kolo pro
podání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu Bezpečnostní
dobrovolník.
Dne 23. 2. 2017 byl zveřejněn Pokyn ředitele OBPPK č. 4, kterým byl zřízen
dotační výbor pro poskytování dotací obcím v rámci programu
Bezpečnostní dobrovolník. Přílohou pokynu byl nově zpracovaný Statut
a Jednací řád dotačního výboru.
Dotační výbor pro poskytování dotací obcím se k projednávání žádostí sešel
dne 3. 5. 2017 a k rozdělení měl k dispozici částku 1 mil. Kč.
Dne 13. 12. 2017 vyhlásilo MV Program prevence kriminality na místní
úrovni na rok 2018. Od roku 2018 již není Bezpečnostní dobrovolník
vyhlašován jako samostatný dotační program, ale je jako specifický projekt
podporován v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni.

Naplňování cílů úkolu Realizací dotačního programu ze strany MV a jednotlivých projektů ze
strany obcí jsou naplňovány cíle stanovené Akčním plánem.

Plnění stanovených

Realizace dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník. Celkem MV
obdrželo 6 žádostí, a to 4 pokračující projekty z roku 2016 (hl. město Praha,
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indikátorů

město Kroměříž, statutární město Ostrava-Městský obvod Mariánské Hory
a Hulváky, město Stříbro), nově město Neratovice a obec Zbuzany.
Dotační výbor navrhl podpořit všech 6 žádostí a schválit k rozdělení částku
392.320 Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

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

MV; MS (vč. PMS), MPSV, nevládní neziskové organizace
1/2017-12/2018
Plněno průběžně
Na podzim 2017 proběhla první informativní schůzka na PSM a bylo
dohodnuto zorganizování pracovní skupiny k tomuto tématu.
Dohodnuto založení pracovní skupiny ve složení: MV – OPK, MS, PMS, GŘ
Vězeňské služby, MPSV, FDV, ADRA, o.p.s., Mezinárodní vězeňské
společenství, z.s., Charita ČR, Rubicon Centrum, z.s.
Pracovní skupina se sešla v lednu 2018. Členové na ní sdělily dosavadní
aktivity a zkušenosti s touto problematikou a byly zadány první úkoly
k tvorbě typového programu.

Zatím nelze hodnotit.
Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty Zatím nelze hodnotit.
(cílovou skupinu)
Návrh na aktualizaci úkolu
Bohužel se ukazuje, že v této oblasti jsou v České republice doposud velmi malé zkušenosti. Pro
vytvoření typového programu a metodik v této oblasti by bylo nejprve vhodné čerpat zkušenosti
s tímto typem zapojení dobrovolníků v zahraničí (že tyto dobrovolnické programy jsou v zahraničí
realizovány, ukázaly i zkušenosti MV z realizace projektu „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“, který je
podporován z ESF OPZ a státního rozpočtu ČR).
S ohledem na tuto skutečnost se navrhuje následující aktualizace úkolu:
Popis úkolu (realizované aktivity): doplnit aktivitu „Provést sběr zahraničních zkušeností s působením
dobrovolníků v této oblasti“.
Nový termín dokončení úkolu: 12/2019

Úkol č. 10: Zajišťovat činnost Poradního sboru ministra vnitra pro situační prevenci
kriminality a využívat schopnosti a možnosti jeho členů při přípravě a tvorbě výstupů
v oblasti situační prevence kriminality
Gesce, spolugesce

MV; zástupci subjektů zapojených do činnosti Poradního sboru
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Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2016-12/2020
Plněno průběžně
V roce 2017 proběhla dvě jednání Poradního sboru – to prvé v květnu
v rámci veletrhu ELF v Praze a druhé jako výjezdní přímo v nově
zabezpečené Základní škole v Neveklově ve Středočeském kraji. Obě
zasedání byla zaměřena zejména na problematiku projektu „Bezpečná
škola“.
Bylo uspořádáno více než 20 seminářů či konferencí na úrovni obcí či krajů
k problematikám forenzní identifikační značení, kamerové systémy,
mechanické zábranné prostředky, bezpečné bydlení či elektronické
zabezpečení.
Cech mechanických a zámkových systémů (člen Poradního sboru) zpracoval
další katalog doporučených certifikovaných výrobků v rámci projektu
Bezpečná země.
Byl zpracován jednoduchý letáček k relevantnímu informování občanů
o legálních možnostech zabezpečení majetku a osob.
Ve spolupráci s jednotlivými subjekty Poradního sboru a s Asociací
bezpečná škola a s ÚNMZ byla aplikována do bezpečnostní praxe nová
norma ČSN 73 4400 k zabezpečení škol a školských zařízení. Navíc ve
spolupráci s Asociací bezpečná škola byla v roce 2017 vydána a zveřejněna
na webu MV k využití Metodika aplikace nové technické normy ČSN
73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci
a užívání škol a školských zařízení“ do praxe.
Realizace veletržních aktivit resortu MV ve spolupráci se subjekty
Poradního sboru, účast na 3 mezinárodních bezpečnostních veletrzích v ČR.
V roce 2017 bylo dokončeno natočení DVD s obsahem „Bezpečná škola“
a „Zabezpečení objektů“, které bylo posléze rozděleno mezi subjekty
Poradního sboru s cílem prezentovat na akcích pro veřejnost.

Naplňování cílů úkolu V rámci aktivit Poradního sboru probíhala i v roce 2017 velmi aktivní
a úspěšná spolupráce mezi zástupci veřejného i soukromého sektoru, což je
základním cílem existence a činnosti Poradního sboru.
Zkvalitnění metodické a standardizační činnosti bylo v roce 2017 zaměřeno
zejména do oblasti bezpečnosti na školách (viz vydaná technická norma
a její Metodika).
Poradenství a informační aktivity realizovány na několika platformách –
odborné semináře a konference, účast na veletrzích, vydávání informačních
materiálů.

Plnění stanovených
indikátorů

Dvě zasedání PS.
Realizace více než 20 seminářů a konferencí.
Nový katalog.
Nový informační leták.
Vydání nové Metodiky k aplikaci normy ČSN 73 4400.
Účast MV na 3 veletrzích.
Dokončení DVD včetně rozšíření k veřejnosti.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

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

MV; členové RVPPK, obce, kraje
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2017 splněno)
Program prevence kriminality na rok 2017 (Program PK) byl vyhlášen
koncem listopadu 2016 a byla zveřejněna výzva k podávání žádostí o dotace
v rámci tohoto programu.
Žádosti krajů a posouzené žádosti obcí musely být doručeny na MV do 31.
1. 2017.
Žádosti o dotaci podalo 146 žadatelů s celkovým počtem 292 dílčích
projektů, z toho bylo 15 projektů z 8 krajů. Celkové požadavky na dotaci
byly ve výši 80.928.731 Kč.
Na Program PK byla k dispozici částka 54.676.000 Kč, ve skladbě maximálně
20.000.000 Kč investičních prostředků a 34.676.000 Kč neinvestičních
prostředků.
V roce 2017 bylo podpořeno celkem 228 (v r. 2016 - 221) projektů prevence
kriminality (z toho všech 15 krajských projektů). Celkem 64 (v r. 2016 - 84)
projektů nebylo podpořeno.
Nejvyšší dotace s ohledem na celkovou rizikovost lokalit, množství
podaných projektů a jejich kvalitu bylo přiděleno v rámci Libereckého,
Ústeckého a Moravskoslezského kraje, z toho Liberecký kraj celkem
8.448.000 Kč (z požadovaných 15.333.134 Kč), Ústecký kraj celkem
7.506.000 Kč (z požadovaných 9.380.000 Kč) a Moravskoslezský kraj celkem
7.368.000 Kč (z požadovaných 11.853.414 Kč).
Dotace byly určeny na projekty prevence kriminality neinvestičního
3. Vyhodnocení plnění úkolů | str. 27

i investičního charakteru. Investiční projekty jsou obdobně jako
v předchozích letech zaměřeny zejména na situační prevenci - zřizování,
rozšiřování a modernizaci kamerových systémů (MKDS), na budování
či obnovu sportovních hřišť a plácků, nově ve větší míře též na osvětlení
rizikových míst v obcích. Neinvestiční projekty směřují nejvíce na
financování projektu Asistent prevence kriminality, Domovník-preventista,
komunitní práce s dětmi a mládeží v péči OSPOD (táborové pobyty, klubová
a sportovní činnost). Velmi časté jsou realizace informačních a vzdělávacích
projektů, které pokrývají oblasti od pomoci obětem trestné činnosti
po vzdělávání strážníků obecních policií. Množství projektů je zaměřeno na
oblast seniorů jako obětí kriminality, na forenzní značení jízdních kol
a kompenzačních pomůcek a na prevenci kyberkriminality.
Od konce roku 2016 a po celý rok 2017 probíhala intenzivní práce na
přípravě elektronizace podávání žádostí tak, aby vše bylo zajištěno již pro
podávání žádostí do Programu PK 2018. Příprava probíhala ve spolupráci
s MF (držitelem a poskytovatelem licence) a dodavatelskou firmou. Byla
připravena webová aplikace, prostřednictvím níž budou žadatelé vyplňovat
veškeré potřebné údaje a přikládat podklady. Více viz úkol č. 13.
Dne 13. 12. 2017 vyhlásilo MV Program prevence kriminality na místní
úrovni na rok 2018. V roce 2018 bude podávání žádostí a administrace
žádostí a podpořených projektů probíhat již v elektronické podobě. Zároveň
bylo umožněno žádat na projekty Asistent prevence kriminality
a Domovník–preventista formou víceletého (až tříletého) financování.

Naplňování cílů úkolu Na Program PK byla k dispozici částka 54.676.000 Kč, ve skladbě maximálně
20.000.000 Kč investičních prostředků a 34.676.000 Kč neinvestičních
prostředků.

Plnění stanovených
indikátorů

Rozdělení dotace v součtu ve výši: 54.100.000 Kč (z toho investice ve výši
19.988.000 Kč a neinvestice ve výši 34.112.000 Kč). Tabulka podpořených
projektů (Protokol o hlasování komise) i zápis z jednání Komise byly
zveřejněny na webu MV.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

V roce 2017 bylo podpořeno celkem 228 (v r. 2016 - 221) projektů prevence
kriminality (z toho všech 15 krajských projektů). Celkem 64 (v r. 2016 - 84)
projektů nebylo podpořeno.

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

MV
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2017 splněno)
V prosinci 2016 vyhlášen Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence
kriminality na rok 2017.
Na základě doporučení hodnoticí komise schválil ministr vnitra přidělit
částku Kč 1.153.000 na celkem 25 projektů.
Do 15. února 2018 žadatelé zasílali finanční a věcné vyhodnocení projektů.
Dne 4. 12. 2017 vyhlásilo MV Program Ministerstva vnitra v oblasti
prevence kriminality pro rok 2018.
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Naplňování cílů úkolu Podpořeny byly projekty, které naplňovaly vyhlášené priority (bezpečí
v sociálně vyloučených lokalitách, prevence majetkové trestné činnosti,
prevence rizikového chování v on-line prostředí, kyberkriminalita, projekty
zaměřené na zvlášť zranitelné oběti trestných činů, projekty zaměřené na
trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových
látek a projekty obsahující inovativní přístupy ke zvyšování informovanosti
obyvatel a motivací k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti
a ochraně majetku).

Plnění stanovených
indikátorů

Předloženo celkem 41 projektů v celkové částce 3.849.719 Kč.
Podpořeno bylo 25 projektů v hodnotě 1.153.000 Kč. Některé další projekty
pak byly po úpravách podpořeny ze strany MV i dodatečně.
K 16. 2. 2017 vyhodnoceny všechny projekty dle Podmínek pro
„vnitroresort“ 2017, tj. zasláno finanční vyhodnocení i závěrečná zpráva
o realizaci projektu.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Veřejnost díky projektům informována především v oblasti ochrany
majetku a života či prevence alkoholu a jiných návykových látek v dopravě.
Projekty byly také zaměřeny na zvlášť zranitelné oběti trestných činů –
seniory, děti, oběti domácího násilí ad.

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

MV
1/2016-12/2017
Splněno částečně
Od konce roku 2016 a po celý rok 2017 probíhala intenzivní práce na
přípravě elektronizace podávání žádostí tak, aby vše bylo zajištěno již pro
podávání žádostí do Programu PK 2018. Příprava probíhala ve spolupráci
s MF (držitelem a poskytovatelem licence) a dodavatelskou firmou Syscom
software. Byla připravena webová aplikace, prostřednictvím níž žadatelé
vyplňují veškeré potřebné údaje a přikládají podklady.
Cílem bylo snížení administrativy dotačního řízení a usnadnění podávání
žádostí samosprávám včetně menších obcí tak, aby prevence kriminality
byla v rámci území co nejvíce dostupná. Elektronizací celého dotačního
řízení dochází k rychlejšímu a jednoduššímu podání žádostí, omezuje se
chybovost podávaných žádostí a zjednoduší se rovněž proces formálního
a věcného posuzování žádostí.

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

Vytvořena databáze: https://isprofin.mfcr.cz/rispf
Vytvořena databáze: https://isprofin.mfcr.cz/rispf
Elektronizace podávání žádostí - snížení administrativy dotačního řízení
a usnadnění podávání žádostí samosprávám včetně menších obcí. Došlo
k rychlejšímu a jednoduššímu podávání žádostí, omezila se chybovost
podávaných žádostí.
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Návrh na aktualizaci úkolu
Vzhledem k tomu, že SW od MF a fy Syscom software, který MV k elektronizaci dotačního řízení
získalo, nemá funkcionalitu, která by obsahovala databázi umožňující analýzu a vyhodnocování
podpořených projektů, bude takto dílčí aktivita vyčleněna do samostatného nového úkolu 13A.
V rámci tohoto úkolu bude nutné, před vytvořením databáze, vytvořit metodiku pro analýzu
a vyhodnocování preventivních projektů.

Nový úkol č. 13A: Vytvořit metodiku pro vyhodnocování dopadů projektů a programů
prevence kriminality včetně vytvoření databáze projektů a sdílení příkladů dobré praxe
Základní údaje
Číslo úkolu
Název úkolu

Popis úkolu
(realizované aktivity)

č. 13A

Vytvořit metodiku pro vyhodnocování dopadů projektů
a programů prevence kriminality včetně vytvoření databáze
projektů a sdílení příkladů dobré praxe.
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 by 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
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k dispozici úspěšné projekty jako příklady dobré praxe v oblasti
prevence kriminality.

Indikátory plnění

Způsob financování



Zjednodušit realizaci a vyhodnocování projektů prevence
kriminality.



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 prevence
kriminality na místní úrovni.



Zveřejňování a šíření úspěšných projektů jako příkladů dobré
praxe v oblasti prevence kriminality na webu
www.prevencekriminality.cz.

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty

---

Koordinační a
mechanismus

kontrolní 

Adresát (cílová skupina)

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.



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
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12/2020 - systém pro tvorbu databáze příkladů dobré praxe v oblasti
projektů prevence kriminality

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

MV; Svaz měst a obcí ČR
4/2016-12/2016
Splněno a vyhodnoceno za 2016

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.
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).
Úkol č. 15: Vytvořit podmínky pro využívání mapových nástrojů pro analýzu kriminality
v Policii ČR
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR)
1/2016-12/2020
Plněno částečně
Ustanovení GIS specialistů – splněno pro PP ČR, 6 KŘP z 8, chybí ustanovit
specialisty pro KŘP-B a KŘP-U. Pro tyto pozice probíhá průběžně nábor
specialistů.
Nesplněna koncepce GIS PČR schválená vedením PČR 23. 4. 2014.
Sledování a vyhodnocení prvotních zkušeností – splněno.
V rámci PČR zaveden celoplošný provoz interních map kriminality.

Naplňování cílů úkolu Částečně.
Ustanovení GIS specialistů – splněno pro PP ČR, 6 KŘP z 8.
Plnění stanovených
indikátorů
V rámci PČR zaveden celoplošný provoz interních map kriminality.
Dopady na adresáty

V současné době nelze hodnotit.
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(cílovou skupinu)
Návrh na aktualizaci úkolu
S ohledem na skutečnost, že Koncepce analytických pracovišť Policie ČR nebyla dosud přijata vedením
PČR, stanoví se nový termín pro dokončení tohoto úkolu.
9/2018 – přijetí Koncepce analytických pracovišť Policie ČR

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

MO
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Na základě povinnosti stanovené rozkazem ministra obrany je vedoucím
organizačních celků rezortu MO uloženo, aby v rámci minimálního
preventivního programu zabezpečovali sledování výskytu rizikového
chování (RCH) ve své podřízenosti, přijímali opatření k eliminaci RCH
a zpracovávali hlášení o výskytu závažných projevů RCH. Agenturou
personalistiky AČR (AP AČR) byl k zabezpečení tohoto úkolu již v roce 2016
nastaven systém monitoringu a jednotná forma hlášení výskytu závažných
projevů RCH. Prostřednictvím stanovených gestorů prevence byly
informace o aktuálním výskytu RCH postoupeny k projednání Rezortní
komisi pro prevenci (RK).
AP AČR s Vojenskou policií (VP) prezentovala na zasedání RK v měsíci únoru
2017 provedenou analýzu výskytu RCH personálu rezortu MO za rok 2016.
Na základě této analýzy a požadavku náčelníka Generálního štábu AČR
zařadila RK mezi vzdělávací témata v oblasti primární prevence RCH (P-RCH)
na rok 2017 povinné téma „Následky řízení motorových vozidel
a způsobených dopravních nehod pod vlivem alkoholu a OPL, jejich dopady
na viníka.“
Další analýza výskytu RCH personálu rezortu MO za období leden-červen
2017 byla prezentována na zasedání RK v měsíci prosinci 2017. Na základě
této analýzy nebylo potřeba, aby RK stanovovala nová rezortní preventivní
opatření.
Informace o aktuálním výskytu RCH personálu rezortu MO byly
projednávány na odborných přípravách výkonných orgánů pro prevenci.
Zveřejněny byly na rezortních stránkách k P-RCH.
VP průběžně realizovala monitoring výskytu RCH pomocí SW databáze
„Trestné činy a přestupky“, prováděla vyhodnocení monitoringu a následně
přijímala, popř. navrhovala příslušná preventivní opatření.
K předcházení, minimalizaci a eliminaci výskytu RCH personálu rezortu MO
byla prováděna rezortní podpůrná opatření (např. situační prevence,
kontrolní činnosti, poradenství apod.).

Naplňování cílů úkolu Výskyt závažných projevů RCH, trestné činnosti a dalšího protiprávního
jednání je v rezortu MO dlouhodobě monitorován a průběžně analyzován.
Sledován je i vývoj jednotlivých forem RCH personálu rezortu MO.
Na základě prováděných analýz byla v případě potřeby přijímána další
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aktuální opatření k předcházení, minimalizaci a eliminaci analyzovaných
forem RCH.
Data z monitorování RCH, trestné činnosti a dalšího protiprávního jednání
v rezortu MO využívaly řídící a velitelské orgány v rozhodovacím procesu
při realizaci preventivních opatření ve své působnosti.
V rámci rozhodovacího procesu vedoucích funkcionářů rezortu MO byla
využívána SW databáze VP „Trestné činy a přestupky“.
Zveřejňování výsledků analýz výskytu RCH a realizace adekvátních
preventivních opatření přispěly k posilování právního vědomí personálu
rezortu MO v oblasti P-RCH.

Plnění stanovených
indikátorů

AP AČR stanovila v rámci plánovacích činností rezortu MO zpracovatelům
hlášení o výskytu závažných projevů RCH termíny jejich zasílání v průběhu
roku.
Na základě monitoringu RCH byly v roce 2017 zpracovány 2 analýzy výskytu
závažných projevů RCH, které byly prezentovány RK. Analýzy s přijatými
usneseními byly součástí zápisu ze zasedání RK.
Výkonné orgány pro prevenci byly seznamovány s analýzami výskytu
závažných projevů RCH v rezortu MO v rámci odborných příprav.
Provedené analýzy aktuálního výskytu RCH byly zveřejněny na rezortních
intranetových stránkách k P-RCH, kde jsou dostupné veškerému personálu
rezortu MO.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

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

MV (PČR)
3/2016-12/2019
Plněno průběžně
Úkol je realizován prostřednictvím projektu Mapy budoucnosti II.
Dne 30. 6. 2016 byl schválen Podnět k přípravě projektu Mapy budoucnosti
II v rámci MV ČR.
Dne 30. 11. 2017 byl v rámci KV2014+ (MV ČR) po vnitřním připomínkovém
řízení schválen projektový záměr. Dne 8. 3. 2018 byl po připomínkovém
řízení schválen projektový záměr ze strany MPSV a bude připravena Žádost
o podporu projektu.
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Naplňování cílů úkolu Bude možné vyhodnotit až po realizaci projektu.
Plnění stanovených
Bude možné vyhodnotit až po realizaci projektu.
indikátorů
Dopady na adresáty Bude možné vyhodnotit až po realizaci projektu.
(cílovou skupinu)
Další informace
V průběhu 1. pol. roku 2018 bude dokončena Žádost o podporu, která bude podána na MPSV, které
bude tuto Žádost posuzovat a schvalovat.
Realizace projektu bude pravděpodobně zahájena ve 2. pol. roku 2018.
Aktualizace harmonogramu úkolu bude provedena v příštím Vyhodnocení dle skutečně schváleného
harmonogramu projektu.

Úkol č. 18: Analyzovat možnost doplnění údajů registru přestupků o místo a čas spáchání
zaznamenávaných přestupků.
Gesce, spolugesce:

MS; MV, obce

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

1-12/2017
Splněno
Ve spolupráci s Rejstříkem trestů a Ministerstvem vnitra byla vytvořena
analýza „Možnosti evidence místa a času spáchání přestupků a evidence
přestupků spáchaných mládeží rozšířením údajů evidovaných v rámci
evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů“.
Ta se mj. zabývala otázkou, zda lze informační systém evidence přestupků
rozšířit i o údaje o místě a čase spáchání evidovaných přestupků, které by
byly využitelné pro jejich následnou analýzu, zejména pro účely zajišťování
bezpečnosti a veřejného pořádku a prevence kriminality.
Do finální verze se promítly připomínky nejen Rejstříku trestů a MV, ale též
i připomínky Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí, kterým byl materiál
zaslán k vyjádření.

Naplňování cílů úkolu Viz návrh na aktualizaci úkolu
Stanovený indikátor (vytvoření analýzy, návrh dalšího řešení) byl splněn. Po
Plnění stanovených
vypořádání připomínek byla finální verze rozeslána spolugestorům 29. 12.
indikátorů
2017.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)
Další informace:

Vlastní analýza nemá dopady na cílovou skupinu.

Provedená analýza možností doplnění údajů evidence přestupků o místo a čas spáchání
zaznamenávaných přestupků ukazuje, že toto doplnění v rámci Rejstříku trestů by nebylo efektivní.
Máme za to, že není možné využít již existující evidenci přestupků vedenou Rejstříkem trestů
k stanovenému účelu, jelikož samotné rozšíření evidovaných skutečností v systému ISEP o místo a čas
spáchání přestupků by k naplnění sledovaného cíle nepostačovalo.
Závěrem analýzy je, že požadavek na evidování místa a času spáchání přestupků je pro každodenní
práci Policie ČR a dalších subjektů nejenom na úseku prevence kriminality požadavkem legitimním.
Navrhuje se proto dále pracovat s variantou nastíněnou v analýze, tedy zajištění dobrovolné
spolupráce ze strany měst a obcí při poskytování informací Policii ČR, která by tato data evidovala
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v rámci samostatné databáze odvozené ze struktury systému ETŘ a následně by je ve vhodném
rozsahu zpětně poskytovala ve formě dat a mapových podkladů obcím/městům pro jejich další využití
při přijímání preventivních opatření a programů a jejich realizaci.
Analýzu projednal dne 22. 2. 2018 Republikový výbor pro prevenci kriminality a doporučil
Ministerstvu vnitra:
1. realizovat další kroky vyplývající ze závěrů analýzy v rámci připravovaného projektu Mapy
budoucnosti II.,
2. v rámci těchto kroků řešit i problematiku evidence přestupků a jednání majících znaky přestupků
dětí a mladistvých.

Úkol č. 19: Sdílet informace o kriminalitě mezi Policií ČR a obcemi a mezi Policií ČR
a veřejností a tím posílit vzájemnou spolupráci a zapojení občanů
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu
Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)
Další informace

MV (PČR); obce, obecní policie, ASZ, dotčená odborná i laická veřejnost
9/2016-6/2019
Plněno průběžně
Plnění úkolu je závislé na realizaci projektu Mapy budoucnosti II. (viz úkol
17.)
Prozatím není možné hodnotit.
Prozatím není možné hodnotit.
Prozatím není možné hodnotit.

Aktualizace harmonogramu úkolu bude provedena v příštím Vyhodnocení dle skutečně schváleného
harmonogramu projektu Mapy budoucnosti II, v jehož rámci má být tento úkol plněn.

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

MV
7/2016-12/2017
Plněno částečně
Od konce roku 2016 a v průběhu roku 2017 probíhalo jednání s Institutem
pro veřejnou správu Praha (IVS) na přípravu balíčku kurzů pro potřeby
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aktivit)

vzdělávání manažerů PK na obcích. Výhodou bylo to, že IVS nepotřebuje
pro realizaci získávat akreditaci a část „modulů“ již realizuje v rámci jiných
kurzů.
Kurzy měly být zařazeny do nabídky od září 2017 v rámci nového „školního
roku“, finální podoba však prozatím nebyla dojednána. Zčásti je nutné
finalizovat samotný obsah vzdělávání a podoby kurzu, zejména je pak nutné
zajistit lektory na vzdělávání jednotlivých „modulů“. S ohledem na nové
priority a úkoly uložené vedením MV a vládou ČR (zejména nová
problematika zaměstnávání cizinců, nový dotační program pro
průmyslovou zónu Kvasiny–Solnice. Rychnov n. K. a náročnost prací při
elektronizaci dotačního řízení Programu prevence kriminality na místní
úrovni ad.) neměl OPK MV (resp. OBPPK MV) dostatečné kapacity tento
úkol v roce 2017 dokončit.
Tyto kurzy by nově nebyly nabízeny pouze pracovníkům v oblasti prevence
kriminality, ale např. i členům zastupitelstev, rad či vedení obcí, kteří mají
problematiku prevence kriminality také ve své odpovědnosti (navíc
zejména v případě malých obcí, které nemají úřednický aparát, jsou to
jediné osoby na obci, které se touto problematikou zabývají).

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

Plnění stanovených
Prozatím nelze hodnotit.
indikátorů
Dopady na adresáty Prozatím nelze hodnotit.
(cílovou skupinu)
Návrh na aktualizaci úkolu
Na základě výše uvedeného zdůvodnění je navrženo prodloužení termínu pro dokončení tohoto úkolu
tak, aby vzdělávání mohlo být zahájeno od začátku „školního“ roku 2019.
Nový termín dokončení: 8/2019.

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

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Ve dnech 18. až 20. 4. 2017 MV realizovalo každoroční pracovní setkání s
manažery prevence kriminality krajů, měst a obcí, s preventisty/strážníky
městské policie, preventisty PČR a dalšími odborníky se zaměřením na
konkrétní aktuální problematiku a zohledňující zájem manažerů. V rámci
programu byl diskutován příjem žádostí, které byly zaslány k podpoře
v rámci dotačního Programu prevence kriminality pro rok 2017 a dále byly
představeny příklady dobré praxe se zaměřením na ochranu měkkých cílů
(mj. realizace projektu Jihočeského kraje – Ozbrojený útočník ve škole II.) či
projekty situační prevence. Celkem se setkání zúčastnilo cca 100 osob.
Návazně dne 31. 5. 2017 MV uskutečnilo pracovní setkání, na kterém byly
krajským manažerům prevence kriminality představeny novinky v rámci
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připravovaného dotačního programu pro rok 2018 (zejména digitalizace
zasílání žádostí skrze platformu ISPROFIN).
MV dále pořádalo ve dnech 22.-24. 5. 2017 celorepublikové instrukčně
metodické zaměstnání pro příslušníky Policie ČR, které bylo určené
především policistům a policistkám, kteří slouží v oblastech se zvýšeným
počtem sociálně vyloučených lokalit nebo soc. vyloučením ohrožené.
Zaměstnání se zúčastnilo více jak 80 policistů. Hlavními tématy bylo téma
policejní činnosti ve vztahu k romské menšině, terciální prevence,
interkulturní kompetence apod.
Další pracovní setkání, které MV organizovalo, a kterého se zúčastnili jak
manažeři prevence kriminality krajů, měst a obcí, tak preventisté/strážníci
městské policie a preventisté Policie ČR se uskutečnilo ve dnech 18.-19. 10.
2017. Obsahem setkání bylo především doplnění informací vztahujících se
k připravovanému dotačnímu titulu MV Program prevence kriminality na
místní úrovni pro rok 2018 (práce v databázi ISPROFIN, zkušební vyplňování
žádosti) a dále představení činnosti dalších institucí a organizací - NUKIB,
NCOZ, ŘSPP (styční důstojníci pro menšiny jednotlivých KŘP), proFEM o.p.s.
apod. Účastníci byli seznámeni s novinkami v oblasti prevence kybernetické
/internetové kriminality či práce s oběťmi trestných činů. Setkání se
zúčastnilo cca 100 osob.

Naplňování cílů úkolu V rámci realizovaných aktivit byly účastníkům jednak poskytovány aktuální
informace z oblasti prevence kriminality, jednak docházelo k výměně
zkušeností z realizace projektů (např. celoevropská kampaň #SayNo! - Řekni
NE sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí online, interdisciplinární týmy na
problematiku sexuálního násilí apod.). Při realizaci projektů se preferovaly
interaktivní formy vzdělávacích aktivit, účastníci vždy dostali možnost před
tvorbou programů navrhnout projednávaná témata, případně i účast
konkrétních odborníků/lektorů.

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Během roku 2017 došlo k proškolení více jak 300 účastníků uvedených
aktivit.
Pracovní setkání doplňují informace, které manažeři prevence kriminality
na krajské úrovni získávají na základě pravidelných konzultací s konzultanty
MV, rovněž jsou setkání platformou pro předávání příkladů dobré praxe
a sdílení řešení podobných problémů mezi jednotlivými kraji.

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

MPSV
12/2016-12/2020
Plněno průběžně
Úkol je plněn od 1. 1. 2016 v rámci individuálního projektu MPSV
„Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany“ (dále jen
„IP MPSV“)3, jehož součástí je klíčová aktivita (dále jen „KA“) č. 3

3

IP MPSV je financovaný z OPZ s celkovým rozpočtem ve výši 326 mil. Kč. Jeho realizace probíhá v období od
1. 1. 2016 do 30. 6. 2019.
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„Celoživotní vzdělávání pracovníků a pracovnic orgánů sociálně-právní
ochrany dětí a pověřených osob“.
Cílem KA 3 je vytvořit pro uvedené kategorie pracovníků inovativní modul
celoživotního vzdělávání za účelem nabytí a upevnění jejich kompetencí pro
práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Těžištěm návrhu systému
vzdělávání pracovníků je klientsky orientovaný přístup budovaný
nabýváním a prohlubováním odborných kompetencí.
V rámci této aktivity byla vytvořena v roce 2017 Analýza celoživotního
vzdělávání pracovníků OSPOD, jejímž zpracovatelem byl Fond dalšího
vzdělávání. Byl také vytvořen návrh modulu celoživotního vzdělávání
pracovníků OSPOD, který by měl být pilotně ověřován na vybraných
pracovištích OSPOD (na 10 pracovištích OSPOD OÚ ORP a 4 pracovištích
krajských úřadů).
Pilotáž byla zahájena v roce 2017 a bude pokračovat i v roce 2018. Hlavním
pilířem pilotáže vytvořených modulů celoživotního vzdělávání je metodická
podpora vybraných pracovišť OSPOD:


při tvorbě individuálního plánu vzdělávání;



definování kompetencí a rolí jednotlivých pracovníků OSPOD;



definování jejich vzdělávacích potřeb.

V průběhu pilotáže budou definovány potřebné vzdělávací moduly pro
jednotlivá pracoviště OSPOD dle nastavených rolí, délky praxe
a zkušeností jednotlivých pracovníků. Na základě těchto požadavků
a doporučení metodického týmu bude odborný asistent působící v rámci
KA3 zajišťovat potřebné kurzy pro pracoviště.
V rámci aktivity byla také vytvořena tematická struktura návrhu
vzdělávacích modulů, která bude sloužit dále jako osnova pro výstupy
z fokusních skupin, kde by měly být návrhy a zkušenosti z pilotáže dále
diskutovány.
V roce 2017 byla také vytvořena hlavní témata pro zpracování Studie
možností implementace systému celoživotního vzdělávání v oblasti SPOD
a Souboru doporučení pro implementaci systému celoživotního vzdělávání
v oblasti SPOD, na kterých bude pracovat MPSV v následujících letech.

Naplňování cílů úkolu Dosavadní průběh realizace aktivity směřuje k naplnění cílů úkolu, a to sice
k vytvoření inovativního vzdělávacího modulu systematického celoživotního
vzdělávání pro pracovníky OSPOD. Aktivita vhodně navazuje na ukotvení
povinnosti těchto kategorií pracovníků průběžně se vzdělávat, která vyplývá
ze standardů kvality SPO. Těmito standardy se musí pracoviště OSPOD řídit
od 1. 1. 2015, kdy vešlo v účinnost ustanovení § 9a odst. 3 z. č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Plnění stanovených
indikátorů

V průběhu roku 2017 byla vytvořena Analýza systému celoživotního
vzdělávání pracovníků OSPOD, která je jedním z indikátorů plnění úkolů.
Dále bylo zahájeno v prosinci 2017 pilotní ověřování navrženého modulu
celoživotního vzdělávání na vybraných pracovištích OSPOD na úrovni 4
krajských úřadů a 10 OÚ ORP). Ostatní indikátory budou postupně plněny
v horizontu let 2018-2019.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Očekávaným dopadem je vytvoření takového modulu celoživotního
vzdělávání pro pracovníky OSPOD, který bude pružně reagovat na jejich
vzdělávací potřeby, povede k jejich profesnímu růstu a rozvoji kompetencí
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pro práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami.

Úkol č. 23: Podporovat vzdělávání pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí
a kurátorů pro mládež při práci s obětí a zvlášť zranitelnou obětí ze strany Policie ČR
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR); MPSV
9/2016-12/2020
Plněno průběžně
V roce 2017 byla připravena náplň vzdělávání pracovníků OSPOD a kurátorů
při práci s dítětem v trestním řízení a obětí trestného činu, která souvisela
s dokončením projektů Role dítěte v trestním řízení, Poučení dítěte před
výslechem a Přístup policie k zvlášť zranitelným obětem (ZZO). Proškolování
pracovníků začne v roce 2018 na KÚ v Jihlavě.

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

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Bude sledováno v dalším období.
Bude ověřeno zpětnou vazbou na cílové skupiny.

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

MŠMT
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
V roce 2017 bylo v rámci dotačního programu na realizaci aktivit v oblasti
rizikového chování a dotačního programu Bezpečné klima v českých školách
podpořeno vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární
prevence rizikového chování.
Vzdělávací programy s tématikou primární prevence rizikového chování
nabízí také Národní institut pro další vzdělávání (dále jen „NIDV“) ve své
nabídce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
MŠMT prostřednictvím NIDV v roce 2017 zabezpečilo prostřednictvím
krajských poboček NIDV cílené vzdělávání pedagogických pracovníků,
ředitelů škol a školních metodiků prevence v oblasti rozpoznávání
a minimalizace rizik spojených s projevy šikany a násilného chování ve
školách. Vzdělávací aktivity byly poskytnuty zdarma ve všech 14 krajských
pracovištích. Celkem bylo proškoleno 1.336 pedagogických pracovníků ve
47 programech a v rámci 2 odborných konferencí.

Naplňování cílů úkolu Cíle byly naplňovány. Efektivní systém vzdělávání pro všechny subjekty
v rámci primární prevence rizikového chování byl nastaven (viz plnění výše).

Plnění stanovených
indikátorů

Bylo realizováno přibližně 100 odborných seminářů pro pedagogy, v rámci
kterých bylo proškoleno cca 2.700 pedagogů.
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Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zvýšení kompetencí v oblasti primární prevence.

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

MV (PČR)
1/2017-12/2020
Plněno průběžně
V roce 2017 proběhla 2 akreditovaná školení lektorů systému krizové
intervence (systém nahradil systém pro pomoc obětem TČ a dalších MÚ)
a 2 akreditovaná školení lektorů systému kolegiální podpory. Cílem školení
bylo sjednocení obsahů kurzů určených policistům a zaměstnancům policie,
kteří se na jednotlivých systémech chtějí aktivně podílet. Došlo tak ke
zvýšení kvalifikace stávajících lektorů a vyškolení nových lektorů tak, aby
jich byl dostatek na každém krajském ředitelství.
Opět proběhly dva kazuistické semináře zaměřené na pomoc obětem TČ
pod dohledem externího supervizora (odborníka na krizovou intervenci),
kde krizoví interventi řešili na mezikrajové úrovni obtížné intervence
a strategie postupu v rámci systému.
V roce 2017 proběhl Celostátní seminář psychologů, krizových interventů
a peerů (poskytovatelů kolegiální podpory) tentokrát v délce tří dnů, kde se
účastníci mj. učili aktivně relaxovat. Byl prostor i na sdílení těch
nejožehavějších intervencí a jedním z témat bylo i následné vzdělávání
všech osob zapojených do systémů zřízených k rozšíření psychické podpory.
Podařilo se zrealizovat i školení se zahraničními lektory z nizozemské státní
policie na téma prevence sebevražedného jednání příslušníků, péče
o selhávající policisty a případně pozůstalé rodiny policistů. Nizozemští
kolegové předávali své zkušenosti s rozvojem systému kolegiální podpor
v jejich organizaci a zvyšováním odolnosti policistů nejen po traumatické
události.
Aktuálně je plánován rozvoj individuálních i skupinových supervizí pro
policejní psychology a interventy a vzdělávání krizových interventů a peerů
v práci s pozůstalými po obětech TČ a MÚ. Zabezpečení těchto projektů
závisí na čerpání Norských fondů 3, na kterých se OVP bude aktivně podílet.
Časový harmonogram čerpání fondů na výše zmíněné aktivity je v souladu
s časovým plánem vymezeným na plnění tohoto úkolu v rámci Strategie
prevence kriminality.
V roce 2017 se ve spolupráci s OTP PP ČR podařilo získat 1.000 plyšových
hraček pro dětské oběti, čímž se komunikace v rámci intervence značně
zjednodušila. Vznikly i nové propagační materiály odkazující na
psychologické služby policie a anonymní linku pomoci v krizi, určenou nejen
příslušníkům bezpečnostních sborů a Armády, ale i jejich blízkým.

Naplňování cílů úkolu Průběžné plnění všech dílčích cílů úkolu se díky naplňování výše uvedených
aktivit daří.

Plnění stanovených

Počet proškolených osob v psychohygienických a relaxačních technikách
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indikátorů

(psychologů a krizových interventů): 250 osob
Počet supervizních hodin pro psychology a krizové interventy: 82 hod

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zvyšování odbornosti policejních psychologů (především lektorů systémů),
krizových interventů, peerů a pracovníků linky pomoci v krizi. V rámci výše
zmíněných akcí měli možnost ventilovat náročné situace a získat nové
podněty ke své práci.

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.
Úkol č. 26: Zastřešovat osvětovou a informační činnost v oblasti prevence kriminality
cílenou na odbornou i laickou veřejnost
Gesce, spolugesce

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Také v roce 2017 byly nejvýznamnější komunikační kanály z oblasti
prevence kriminality webové stránky MV a samostatný webový portál
www.prevencekriminality.cz. Na webu MV jsou zveřejňovány zásadní
strategické, koncepční a metodické dokumenty, zprávy o činnosti
Republikového výboru pro prevenci kriminality, prezentace z jednání,
informace o dotačních titulech, projektech na místní úrovni i projektech
specifických či evropských, příkladech dobré praxe, zahraniční spolupráci
apod. Informace jsou stále doplňovány a aktualizovány.
Webový portál www.prevencekriminality.cz, zaměřený zejména na
manažery prevence kriminality v krajích, městech a obcích, policejní
preventisty, pracovníky nevládních neziskových organizací a dalších
spolupracujících institucí, posiluje svou větší interaktivitou vzájemnou
komunikaci zmíněných subjektů. Prospěšné informace i prakticky využitelné
rady a doporučení na něm najdou také zájemci z řad laické veřejnosti. Na
webu byl v první polovině roku 2017 zveřejňován a jeho prostřednictvím
také distribuován elektronický zpravodaj „Prevence do každé rodiny“, který
OBPPK MV vydává. Měsíčník zaměřený nejenom na informování odborníků
o aktuálních tématech a aktivitách, ale i na ovlivnění laické veřejnosti
v zájmu posílení odpovědného přístupu k osobnímu bezpečí. Kromě
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zainteresovaných institucí i jednotlivců je zasílán i samosprávám měst
a obcí a jejich prostřednictvím se dostává i do jednotlivých domácností. Od
2. pololetí 2018 je plánována aktualizace webu a jeho přizpůsobení
potřebám cílových skupin webu a umožnění proaktivní komunikace.

Naplňování cílů úkolu Pracovníci OBPPK MV vytvářejí podklady pro mediální výstupy z oblasti
prevence kriminality dle poptávky novinářů, sami aktivně nabízejí mediím
témata, která jsou ve Strategii prevence kriminality v České republice na
léta 2016 až 2020 uvedena jako prioritní. Tím přispívají k formování postojů
veřejnosti k ochraně majetku, vlastní bezpečnosti a k veřejnému pořádku.
Posilují také vnímání pocitu bezpečí občanů. Edukačními i motivačními
pomůckami jsou také publikace, které jsou v rámci ediční činnosti
neperiodicky vydávány. Povědomí občanů o prevenci kriminality a prestiži
resortu přispívají prezentační aktivity odboru, jako jsou poradenská centra,
která MV s partnery zřizuje na tematicky zaměřených veletrzích např. FS
Days, Národní preventivní den i každoročním Dětském dnu MV.

Plnění stanovených
indikátorů

V roce 2017 bylo vydáno a distribuováno 5 čísel elektronického zpravodaje
Prevence do každé rodiny. Počet zhlédnutí webu
www.prevencekriminality.cz za rok byl cca 113 tisíc. V daném roce byly
zahájeny přípravy na vydání příručky, která se zaměřuje na prevenci
obchodování s lidmi a návazná školení v regionech. Termín realizace je v 1.
pol. 2018.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Šířením relevantních informací se OBPPK snaží ovlivnit postoje lidí
a dosáhnout zvýšení jejich odpovědnosti za vlastní bezpečnost i bezpečnost
jejich okolí. Efektivita tohoto působení se může projevit např. ve snížení
nápadu trestné činnosti, ve zvýšení pocitu bezpečí občanů, v udržitelnosti
úspěšných preventivních projektů aj.
Popularizací činnosti institucí garantujících veřejný pořádek a bezpečí MV
usiluje o upevňování důvěry občanů v Policii ČR, obecní policie,
samosprávu, státní správu.

Další informace
V roce 2017 byly v rámci Policie ČR prostřednictvím jednotlivých součástí policie (OTP, SKPV, ŘSPP,
ŘSDP, NPC, NCOZ, OOP) průběžné vyvíjeny preventivní aktivity zaměřené na prevenci sociálně
patologických jevů a situační prevenci jak ve směru k laické, tak odborné veřejnosti.
Veškeré osvětové a informační aktivity v oblasti prevence kriminality byly prezentovány na webovém
portálu policie www.policie.cz.
Na internetových stránkách policie lze dále získat aktuální zprávy a informace například o
bezpečnostní situaci v regionech, dopravní situaci, trestních kauzách, dále statistické a analytické
údaje.
V roce 2017 byl nadále na těchto internetových stránkách využíván projekt „Online zpravodajství“,
kdy jsou v rámci realizaci bezpečnostních opatření na území hl. m. Prahy veškeré informace pro
sdělovací prostředky a veřejnost obratem aktualizovány a doplňovány.
V roce 2017 spustila Policie ČR prezentace na sociálních sítích Facebook, Twitter a YouTube s nickem
PolicieCZ, kde téma prevence kriminality bylo rovněž prezentováno (preventivní články, videa,
statistické údaje, tiskové zprávy apod.).
V roce 2017 probíhala intenzivní medializace celorepublikových preventivních projektů: „Zkus to říct“
- zaměřený na domácí násilí; „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ - zaměřený na dopravní výchovu
a bezpečný pohyb chodců v silničním provozu; dopravně preventivní osvětová akce „Řídím, piju
nealko pivo“ realizovaná od roku 2012 ve spolupráci s oddělením BESIP a Českým svazem pivovarů
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a sladoven, jejímž cílem je zvýšení povědomí řidičů o nealko pivu jako alternativě z hlediska
dodržování bezpečnosti a zákona; kontrolně preventivní akce „Hazard, Alkohol a děti“ (HAD 2017);
vzdělávací osvětový program pro školáky i širokou veřejnost se zaměřením na osobní bezpečnost
a ostatní bezpečnostní témata „V pohodě do školy“ a celorepubliková preventivní informační kampaň
zaměřená viditelnost účastníků v silničním provozu „Vidíme se!“. Policie ČR se také podílela na
celosvětové mediální kampani „One Billion Rising“, která je největší masovou akcí upozorňující na
závažnost problému násilí na ženách. V roce 2017 probíhala prezentace preventivních témat také na
veletrzích a 5 konferencích (Preventivní dny v Brně, FOR ARCH, konference „Návykové látky
a bezpečnost na školách“).
V roce 2017 proběhla v TV Óčko a na internetových stránkách informační kampaň k projektu
s názvem „JAKUB – workshop pro pedagogy“ – prevence domácího násilí (institut vykázání)
a spolupráce Policie ČR s Českou televizí na dokumentech Stav Ohrožení.
Mediální spolupráce probíhala také s rádiem Dechovka v rámci pravidelného pořadu „Možná přijde
i podvodník, aneb Policie ČR radí“ a s časopisem „České dráhy pro Vás“ – prevence trestné činnosti
na úseku železniční dopravy.
Dále probíhala komunikace bezpečnostních témat v rámci pořadu Českého rozhlasu Dvojka. Rozsáhlá
spolupráce probíhala i s ostatními rozhlasovými stanicemi v problematice BESIP. Dlouhodobá
spolupráce probíhá s produkcí České televize na preventivních seriálech pro děti týkající se dopravy
na silnicích a železnicích.
Za rok 2017 bylo zaregistrováno více než 9,3 miliónu návštěv webových stránek www.policie.cz .
Celkový počet zobrazených článků, respektive odkazů dosáhl 34,5 miliónu. V 5 miliónu případech se
jednalo o tzv. „unikátní návštěvníky“, kteří si zobrazili celkem 23 047 416 „stránek“.

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

MV (vč. PČR); členové RVPPK, manažeři prevence kriminality krajů a obcí
5/2016-12/2020
Plněno průběžně
Vedle standardních komunikačních kanálů (weby mvcr.cz,
prevencekriminality.cz, tiskové zprávy, televize, rozhlas ad.) začal OBPPK
MV využívat ke sdělování zejména těch nejdůležitějších informací také
oficiální twitterový účet MV či kanál YouTube. V roce 2017 byly započaty
práce na restrukturalizaci webu www.prevencekirminality.cz
(s předpokládaným nasazením během 2. pololetí 2018) a na základě
výstupů z analýz k výše uvedenému projektu bude modifikována také
komunikace na sociálních sítích.
Na oficiálních stránkách Police ČR www.policie.cz jsou průběžně
zveřejňovány informace k činnosti policie, komentovány obecné
problematiky a centrální témata, aktivity Policie ČR, nákupy techniky,
veřejné zakázky apod.
V roce 2017 spustila Policie České republiky prezentace na sociálních sítích
Facebook, Twitter a YouTube s nickem PolicieCZ, v rámci kterých jsou
zveřejňovány preventivní rady a informace, statistické výstupy, videospoty,
audiospoty, fotografie, tiskové zprávy, preventivní projekty, osvětové
a informační kampaně.

Naplňování cílů úkolu Prozatím naplňovány cíle v rovině informovanosti, prezentace aktivit a
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šíření dobré praxe. Cíle v rovině oboustranné komunikace a zpětné vazby
budou plněny v dalších fázích.

Plnění stanovených
indikátorů

Počet zhlédnutí webu www.prevencekriminality.cz za rok byl cca 113 tisíc.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Intenzivnější a efektivnější informovanost veřejnosti.

Za rok 2017 bylo zaregistrováno více než 9,3 miliónu návštěv webových
stránek www.policie.cz. Celkový počet zobrazených článků, respektive
odkazů dosáhl 34,5 miliónu. V 5 miliónu případech se jednalo o tzv.
„unikátní návštěvníky“, kteří si zobrazili celkem 23.047.416 „stránek“.
Zvýšení právního vědomí v oblasti prevence kriminality.
Ovlivňování pozitivních postojů a vzorců chování široké veřejnosti.
Pružnější informovanost médií.

Další informace
Konkrétní výstupy na sociálních sítích:
OTP PP - Informační kampaň v TV Óčko zaměřená na mládež, diváky TV Óčko. Celkem 6 vstupů do
pořadu Mixxxer v podobě rozhovorů s odborníky z řad Policie ČR, prezentaci vybraných témat
(doprava, psychologické služby, MTČ, sociální sítě, kyberšikana, linka 158, nábor) na webu
a facebookovém profilu TV Óčko.
Na Facebooku sdíleny informace k preventivnímu projektu „JAKUB – workshop pro pedagogy“ určeno pedagogům v ČR (problematika domácího násilí, práce s filmem a metodickým materiálem,
institut vykázání oznamovací povinnost).
PS PČR – na sociálních sítích prezentována témata - zábavní pyrotechnika - nálezy podezřelých
předmětů, nálezy munice apod.
YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=uXJRwHGi4zQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tgf-2OzfZF4
https://www.youtube.com/watch?v=oWOwLnFRV2g
https://www.youtube.com/watch?v=v9oQYY0EguA
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/1766135650103839
https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/1729525087098229
https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/1717350924982312
https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/1661729177211154
https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/1600964533287619
TWITTER:
https://twitter.com/PolicieCZ/status/934392105639796737
https://twitter.com/PolicieCZ/status/907266699279429632
https://twitter.com/PolicieCZ/status/905427309892702209
https://twitter.com/PolicieCZ/status/905428325564342272
https://twitter.com/PolicieCZ/status/905443178282704897
https://twitter.com/PolicieCZ/status/897799247579553793
https://twitter.com/PolicieCZ/status/878928622232510469
NCOZ SKPV – na sociální síti Facebook a Youtube prezentován film k celoevropské kampani #SayNo!
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(pomáhá lidem rozpoznat potenciálně rizikový kontakt, resp. komunikaci vedoucí k sexuálnímu
nátlaku a vydírání, poskytuje online preventivní rady a upozorňuje na důležitost nahlásit takové
závadové jednání kompetentním orgánům) a projekt No More Ransom - pomoc obětem ransomwaru
získat zpět jejich zašifrovaná data bez nutnosti platit výkupné zločincům.
NPC SKPV - webové stránky PČR – sekce NPC (prevence, mapa varen a pěstíren, aktuální informace),
Facebook PČR, Twitter, Youtube.
ŘSDP – v rámci YouTube zveřejněny spoty ŘSDP s dopravní tematikou.
KŘP-H – realizované aktivity či preventivní projekty jsou umístěny na internetový portál
http://www.policie.cz/clanek/krajska-reditelstvi-policie-kralovehradecky-kraj-prevenceprevence.aspx a automaticky jsou přidávány pro-linky a odkazy na sociální sítě Facebook, Twitter
a Google+. Zároveň umísťujeme video spoty na portál www.youtube.com
(https://www.youtube.com/channel/UCaJtno1-6HOupE7RXp-VmJg). Prostřednictvím stránek policie
je šířen projekt „Nedáme se“, zaměřený na pomoc seniorům, který převzala celostátní média a je
realizován i v jiných krajských ředitelstvích (http://www.policie.cz/clanek/vzdelavaci-program-proseniory-nedame-se.aspx).
KŘP-E, KŘP-H – prostřednictvím YouTube šířen v rámci dobré praxe projekt „Prevencí k bezpečí“, který
jsme vytvořili ve spolupráci s KŘP-H: https://www.youtube.com/channel/UCaJtno1-6HOupE7RXpVmJg.
KŘP-M – ve spolupráci s Olomouckým krajem sdílíme na facebookových stránkách Olomouckého kraje
projekt pod názvem „Megafon více než jen bezpečnost“. Ve spolupráci s TV Morava byly natočeny
preventivní a prezentační spoty, které mohou občané zhlédnout na jejich stránkách.
KŘP-U – na Facebooku prezentována např. DPA zaměřená na viditelnost chodců, konání konferencí
zaměřených na drogy a kyberkriminalitu.

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

MV; členové RVPPK
7/2016-12/2020
Průběžně plněno (za rok 2017 splněno)
V 1. polovině roku 2017 schválil RVPPK nová pravidla pro předkládání a
výběr projektů do soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní
úrovni.
Soutěže o nejlepší projekty prevence kriminality (jak republiková soutěž,
tak národní kolo Evropské ceny prevence kriminality) jsou ukotveny
v nařízení vlády č. 271/2017 o oceněních udělovaných Ministerstvem
vnitra.
Slavnostní předání cen soutěže za rok 2017 proběhlo na podzim v rámci
akce Národní preventivní den v Brně (http://npd.brno.cz). Charakteristiky
úspěšných projektů byly zveřejněny v kapitole Dobrá praxe na
www.prevencekriminality.cz.
Pro zvýšení prestiže soutěže byla pořádána ve spolupráci s Republikovým
výborem pro prevenci kriminality.

Naplňování cílů úkolu V roce 2017 došlo k vyhlášení ceny prevence kriminality na akci „Národní
preventivní den“ v Brně ve dnech 19.-20. 9. 2017. Medializace informací o
všech nominovaných projektech na webech mvcr.cz a
prevencekriminality.cz vedlo jak ke zvýšení povědomí o realizovaných
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projektech, tak k posílení sdílení příkladů dobré praxe.

Plnění stanovených
indikátorů

V roce 2017 bylo pro soutěž vyhlášeno téma „Nové hrozby a nové přístupy
v oblasti prevence kriminality (kriminalita ve virtuálním prostředí, ochrana
měkkých cílů, stárnutí populace a další)“.
Do soutěže bylo nominováno 14 projektů. Informace o nich byly zveřejněny
na webech MV.
Na prvních pěti místech se umístily a slavnostně byly oceněny následující
projekty:
1. místo: Ozbrojený útočník ve škole (Jihočeský kraj), více o projektu
viz http://utocnik.kraj-jihocesky.cz/
2. místo: Senior v kyberprostoru (Středočeský kraj), více o projektu
viz https://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=17 a http://www.kpbi.
cz/
3. místo: Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA
(statutární město Karviná), více o projektu viz
http://www.karvina.cz/deje-se/forenzni-znaceni2017 či https://www.forenzniznaceni.cz/
4. místo: Mobilní operační pracoviště pro práci bezpečnostních orgánů
obce Zlín (statutární město Zlín), více o projektu viz např.
ttps://www.zlin.eu/zlinsti-straznici-maji-k-dispozici-mobilni-operacnipracoviste-fotogalerie-aktuality-3436.html
5. místo: Utíkej, schovej se, bojuj (Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy),
více o projektu viz http://www.policie.cz/clanek/utikej-schovej-sebojuj.aspx

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Ocenění za nejlepší projekty obdrželi výherci v rámci prestižní akce, což
výrazně zvýšilo prestiž celé soutěže.
Realizátoři i potenciální realizátoři preventivních projektů mají nyní
možnost seznámit se podrobněji s těmi nejlépe hodnocenými projekty
a inspirovat se jimi při řešení vlastních problémů.

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

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

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2016-12/2020
Plněno průběžně
OBPPK MV celoročně zastupovalo MV v relevantních mezinárodních
institucích, zajišťovalo předkládání vyžadovaných podkladů týkajících se
aktivit MV na poli prevence (Evropská síť prevence kriminality – EUCPN,
Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost CCPCJ, EFUS,
Amber Alert Europe, další ad hoc aktivity a podklady).
OBPPK MV pokračovalo v každoročním zastoupení na jednání Rady EUCPN.
V první polovině roku 2017 se jednání uskutečnilo na Maltě a v druhé
polovině roku 2017 v Estonsku. Česká republika se i v roce 2017 zúčastnila
soutěže o Evropskou cenu prevence Kriminality (ECPA). Tématem pro rok
2017 byla oblast kyberkriminality. Českou republiku v soutěži reprezentoval
vítězný projekt Asociace krajů ČR „Kraje pro bezpečný internet“, blíže viz
www.kpbi.cz.

Naplňování cílů úkolu MV je do mezinárodní spolupráce v oblasti prevence kriminality, zejména
v oblasti prevence sociálně patologických jevů a prevence sekundární
viktimizace zapojeno úzce od roku 2004, kdy se stalo členskou zemí EU,
a z toho vyplynuly postupně požadavky na implementaci mezinárodních
smluv, legislativních změn, doporučených postupů apod. Od roku 2005 je
Česká republika členem Evropské sítě prevence kriminality, každoročně od
toho roku předkládá vítězný projekt z národního kola (projekty KÚ, PČR,
PMS, atd.). Národní zástupci se zúčastňují pravidelných jednání uvedených
organizací, v případě delegace ČR bez účasti MV zasílají podklady
a relevantní dokumenty.

Plnění stanovených
indikátorů

Plnění indikátorů vyplývá z výše uvedených realizovaných aktivit za rok
2017. Propagace aktivit MV je pravidelnou součástí zasedání Rady EUCPN.
EUCPN jsou podávány aktuální informace za dění v ČR, poté jsou
vypracovány souhrnné informace pro členské státy.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Hodnocení zapojení ČR do mezinárodní spolupráce ze strany zahraničních
organizací či jednotlivých partnerů je pozitivně hodnoceno.

Věda, výzkum, inovace:
1.56. Minimálně jednou za funkční období Strategie realizovat celospolečenský výzkum
zaměřený na prevenci kriminality a zjišťování pocitu bezpečí obyvatel, hodnotit jej na úrovni
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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.
Úkol č. 30: Realizovat výzkum zaměřený na oběti trestné činnosti a zkušenosti obyvatel
České republiky s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu
Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

MS (IKSP); MV, členové RVPPK
1/2017-2/2019
Plněno průběžně
Byla vybrána tazatelská agentura (STEMMARK) a realizován terénní sběr
dat prostřednictvím dotazníku. Probíhá zpracování dat, výsledky budou
prezentovány na zasedání RVPPK v první polovině roku 2018.
Úkol je průběžně plněn.
Je dodržován stanovený harmonogram projektu.
Zatím nelze hodnotit

Úkol č. 31: Realizovat výzkum zaměřený na zjišťování názorů a postojů obyvatel na otázky
spojené s problematikou kriminality a její prevencí
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MS (IKSP); MV, členové RVPPK, odborná veřejnost
1/2017-6/2020
Plněno průběžně (za rok 2017 splněno)
Byla zrealizována veřejná zakázka na výzkum zaměřený na zjišťování názorů
a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její
prevencí.
Dne 18. 8. 2017 byla schválena výzva k podání nabídek na veřejnou
zakázku.
Dne 9. 10. 2017 bylo rozhodnuto o výběru dodavatele ppm factum
research, s.r.o s celkovou nabídkovou cenou 1.130.000 Kč.
S vybraným dodavatelem byla dne 31. 10. 2017 uzavřena Smlouva
o poskytnutí služeb a dne 14. 12. 2017 podepsán Akceptační protokol.
Průzkum „Názory a postoje obyvatel na otázky spojené s problematikou
kriminality a její prevencí“ za rok 2017 byl zveřejněn na webu MV ČR pod
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lokalni-urovni.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d. Následně byly zprávy
z realizovaného průzkumu zpracovány i za jednotlivé kraje ČR, uveřejněny
tamtéž.
V roce 2018, v 1. pololetí, budou s výsledky průzkumu seznámeni členové
RVPPK i další odborníci (manažeři prevence kriminality samospráv,
koordinátoři prevence kriminality PČR ad.). Ve 2. polovině roku 2018
zpracuje IKSP komplexní analýzu z realizovaného průzkumu. Zároveň bude
realizováno omnibusové šetření na cca 10 vybraných otázek z velkého
průzkumu z roku 2017.

Naplňování cílů úkolu Dne 15. 12. 2017 byla zrealizována dílčí součást 1 veřejné zakázky
a v souladu se zadávací dokumentací předán k akceptaci velký výzkum ke
zjištění názorů a postojů veřejnosti na otázky spojené s prevencí. V roce
2020 bude realizován ještě jeden velký výzkum, v mezidobí v letech 2018
a 2019 menší omnibusová šetření. Cílem výzkumu je získání názorů
a postojů široké veřejnosti na otázky spojené s problematikou kriminality
a její prevencí. Výzkum v roce 2020 provede srovnání mezi odpověďmi na
jednotlivé otázky v omnibusových šetření.

Plnění stanovených
indikátorů

Zpracována závěrečná zpráva výzkumu s názvem „Názory a postoje
obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí“ za
rok 2017.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)
Další informace

Součinnost odborné veřejnosti, členů RVPPK a subjektů podílejících se na
formulaci preventivních a legislativních opatření vyplývajících z výzkumů.

Celkem budou v období let 2017 až 2020 realizovány 4 výzkumy. Velké výzkumy budou obsahovat 30
otázek a budou realizovány na vzorku přibližně 3.000 obyvatel ve všech krajích ČR. Omnibusová
šetření budou zaměřena na cca 10 vybraných otázek.
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II. Pomoc
a mládeží

obětem

trestné

činnosti,

práce

s dětmi

Strategický cíl 2: Česká republika poskytuje pomoc a poradenství obětem trestné
činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí (včetně
prevence kriminality dětí a mládeže), přičemž se snaží pomoc a poradenství nadále
rozšiřovat a zkvalitňovat.
Specifické cíle:
2.1. V rámci pomoci obětem trestné činnosti a prevence viktimnosti věnovat zvýšenou
pozornost nejvíce ohroženým a zvlášť zranitelným obětem.
2.2. Zachovat stávající dotační programy na podporu aktivit a projektů směřujících k pomoci
obětem trestné činnosti a práci s nimi a k předcházení viktimnosti, a to v oblastech prevence
primární, sekundární i terciární, sociální i situační.
2.3. Promítat zákon o obětech trestných činů a jeho principy do praxe všech subjektů, které
se podílejí na práci s obětí.
2.4. Pokračovat v budování systému komplexního specializovaného poradenství a pomoci
obětem trestných činů, rozšiřovat síť poradenství a pomoci obětem trestných činů do všech
oblastí ČR, a to na nových restorativních přístupech. Podporovat multidisciplinární týmy.
2.5. Rozvíjet oblast primární prevence, zejména ve vztahu k dětem a mládeži, naplňovat
přijaté strategické dokumenty v této oblasti.
2.6. Podporovat rozvoj služeb pro ohrožené děti a rodiny včetně vytvoření minimální sítě
služeb pro ohrožené rodiny a děti na lokální úrovni. Podporovat síť sociálních kurátorů pro
mládež a jejich metodické vedení a vzdělávání.
2.7. Pokračovat v činnosti Meziresortní koordinační skupiny k transformaci systému péče
o ohrožené děti a v plnění aktivit směřujících k sjednocení systému péče o ohrožené děti.
Připravit nový zákon o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí,
který nahradí stávající roztříštěnou a zastaralou právní úpravu.
2.8. Realizovat Informační systém sociálně-právní ochrany dětí (IS SPOD) jako součást
jednotného informačního systému (JIS) práce a sociálních věcí (za využití kompatibilních částí
SVI).
2.9. Monitorovat naplňování doporučení pro efektivnější systém péče o rizikové děti
vyplývajících z materiálu „Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou
a kriminálně rizikovými jevy“.
2.10. Naplňovat Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta
2015–2018. V rámci Policie ČR vybudovat síť specialistů na prevenci, identifikaci a eliminaci
domácího násilí. Zajistit celorepublikovou dostupnost terapeutických intervencí pro násilné
osoby. Pokračovat v podpoře prevence domácího násilí ze stávajících dotačních programů
resortů se zaměřením na zvlášť zranitelné skupiny osob (např. děti, ženy, senioři) či na osoby
nezvládající svou agresi.
2.11. Pokračovat v projektu Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných
dětech, získávat další relevantní spolupracující subjekty. Zintenzivnit partnerskou spolupráci
mezi NKMPPD a evropskou platformou AMBER Alert Europe, a tím přispět k naplňování cílů
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a principů Memoranda Evropskému parlamentu a Evropské komisi ke sjednocení systémů
pátrání po pohřešovaných dětech v ohrožení.
2.12. Zajišťovat gesční dohled nad evropskou krizovou linkou 116 000 pro pohřešované děti
a jejich blízké a zajistit financování pro nestátní neziskové organizace provozující evropské
krizové či asistenčních linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice.
2.13. Dobudovat síť Speciálních výslechových místností v rámci Policie ČR, podporovat jejich
modernizaci, včetně záznamové techniky. Vypracovat nové standardy SVM tak, aby byly
místnosti využitelné nejen pro výslechy dětí, ale i pro ostatní zvlášť zranitelné oběti.
2.14. Pokračovat v realizaci Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi
a v preventivních aktivitách v oblasti obchodování s lidmi. Vybudovat a realizovat Program
dlouhodobé ochrany cizinců.
2.15. Podporovat ochranu obětí a preventivní aktivity v souvislosti s pácháním trestných činů
z důvodu rasové a národnostní nesnášenlivosti, z náboženských důvodů nebo z důvodu
odlišné sexuální orientace. K tomu využívat i tzv. nových médií a preventivně působit na
utlumování nenávistných postojů, vyvracení předsudků a boření mýtů.
Úkol č. 32: Zvýšit informovanost dětí a jejich zákonných zástupců o právech a povinnostech
v trestním řízení
Gesce, spolugesce
Harmonogram

MV (PČR); MS (státní zastupitelství)

Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

Splněno

6/2016-12/2017
Realizován projekt Dítě v trestním řízení. Projekt si kladl za cíl vytvoření
publikace na téma role dítěte v trestním řízení zahrnující tři oblasti – dítě
jako svědek (oběť), dítě jako pachatel a zákonný zástupce dítěte.
Vzhledem k náročnosti projektu, zejména po stránce zpracování
jednotlivých dílů, které byly obsahově konzultovány s odborníky, byl projekt
dokončen v prosinci 2017. Publikace, která je určena veřejnosti, byla v
„připomínkovém řízení“ konzultována s odborníky z řad psychologů,
státního zastupitelství, soudu, specialistů po linii mládeže i neodborné
„veřejnosti“ tak, aby byla zajištěna srozumitelnost předávaných informací.

Naplňování cílů úkolu Publikace je jasnou a stručnou formou předání nejdůležitějším informací
cílové skupině. Je vhodnou pomůckou pro pedagogy a vychovatele, i pro
rodiče, jejichž dítě se stalo obětí, svědkem či pachatelem trestného činu. Je
určena dětem, které se mohou dočíst, co je „čeká“ v rámci vyšetřování a
proč je jejich účast nezbytná.

Plnění stanovených
indikátorů

Projekt byl úspěšně realizován.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Dopady na adresáty budou zjištěny jak z účasti cílové skupiny v trestním
řízení (určitý stupeň znalosti), tak z ohlasů veřejnosti, která bude
s příručkou pracovat.

Vytvořena publikace pro snadnou orientaci v trestním řízení pro cílovou
skupinu – dítě a jeho zákonného zástupce.
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Úkol č. 33: Realizovat dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ na podporu
preventivních aktivit a projektů zaměřených na domácí násilí a zvlášť zranitelné skupiny
obětí
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2017 splněno)
V rámci plnění úkolu byly realizovány následující aktivity:
Dne 29. 9. 2016 byl vyhlášen dotační program Prevence sociálně
patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí
prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi
ve vztazích na rok 2017.
Tento program byl prioritně zacílen na podporu projektů nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence a eliminace domácího násilí
spočívající v realizaci nově vznikajících a podporu již existujících
terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby,
které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích či na přípravu
systémového rámce těchto programů.
Na realizaci byly uvolněny finanční prostředky ve výši 2.000.000 Kč.
Byly poskytovány odborné konzultace a podpora žadatelům o dotace.
Předložené projekty byly zaměřeny na terapeutické a poradenské
programy, propagační a osvětové aktivity pro odbornou i širokou veřejnost,
specifické osvětové a vzdělávací akce (kulaté stoly, semináře, networking)
a přípravu metodik pro práci s násilnými osobami a osobami, které
nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích.
Dne 29. 9. 2017 byla vyhlášena výzva na podávání žádostí v rámci
dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na
prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými
osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích pro rok 2018 (bude
blíže popsáno ve vyhodnocení za rok 2018).

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

Plnění stanovených
indikátorů

Pro rok 2017 bylo předloženo celkem 8 žádostí. Všechny žádosti splnily
formální požadavky a byly podpořeny.
Byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 2.000.000 Kč.
Výstupy z jednotlivých projektů spočívají vedle přímé práce s násilnými
osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích (terapeutické
programy) také v realizaci propagačních a osvětových aktivit pro odbornou
i širokou veřejnost, specifických osvětových a vzdělávacích akcí a v přípravě
metodik pro práci s násilnými osobami a osobami, které nezvládají svoji
agresi v mezilidských vztazích.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

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

MS; nestátní neziskové organizace
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
V rozpočtu kapitoly MS na rok 2017 byly vyčleněny finanční prostředky ve
výši 12 mil. Kč na dotační program pro služby obětem trestných činů. Tento
dotační titul vznikl při MS na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů. Dotace je určena pro akreditované restorativní programy
a programy na poskytování právních informací obětem trestné činnosti.

Naplňování cílů úkolu V roce 2017 o dotaci požádalo 22 subjektů na celkem 23 projektů.
2 projekty dotační komise MS nedoporučila k podpoře z důvodu závažných
věcných nedostatků, 21 projektů bylo k podpoře doporučeno. 2 organizace
úspěšně požádaly o zajištění víceletého financování svých projektů formou
smlouvy o dlouhodobé spolupráci s MS.
K 31. 12. byla poskytnuta služba na služby pro oběti trestných činů částka
ve výši 10.415,83 tis. Kč.

Plnění stanovených
indikátorů

Počet podpořených organizací: 21
Počet podpořených projektů: 21
Počet podpořených osob: počet skutečně podpořených osob bude znám po
vyhodnocení závěrečných zpráv projektů.
Množství vynaložených finančních prostředků: 10.415,83 tis. Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

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

MŠMT; kraje
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Na rok 2017 bylo vyhlášeno dotační řízení na podporu aktivit v oblasti
prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Resort vyčlenil ze svého
rozpočtu cca 20 mil. Kč, z čehož oblast prevence kriminality byla podpořena
částkou 7.802.046 Kč. Příjemci dotací byly školy, školská zařízení a nestátní
neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží.
Současně byl vyhlášen program Bezpečné klima v českých školách, který je
primárně určen školám a školským zařízením. V rámci tohoto dotačního
programu bylo rozděleno 10.551.911 Kč. Dotační program je zaměřen na
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podporu aktivit škol a školských zařízení k zajištění a rozvoji bezpečného
klimatu v českých školách prostřednictvím vzdělávání pedagogických
pracovníků, skupinových supervizí a kazuistických seminářů v oblasti
bezpečného klimatu na školách a metodické podpory pedagogů pro práci
s třídnickými hodinami ve školách.
V rámci projektu operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost „Implementace a evaluace minimálního
preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření
sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky
škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (VYNSPI 2), jehož
realizátorem byla Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Všeobecné fakultní
nemocnice Univerzity Karlovy v Praze, byl vytvořen sběrný systém v oblasti
prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na
celostátní úrovni. Pomocí tohoto sběrného systému dat bude možné zjistit
rozsah a způsob realizace primární prevence jednotlivých forem rizikového
chování na základních a středních školách. Projekt byl realizován v období
od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015. Následně byl sběrný systém dat spuštěn v
pilotním režimu pro školy a v roce 2016 a 2017 byl sběrný systém zaváděn
do dalších škol.

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

Plnění stanovených
indikátorů

Byl realizován dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární
prevence rizikového chování – program prevence kriminality a program
protidrogové prevence a dotační program Bezpečné klima v českých
školách.
Bylo podpořeno:


celkem 290 projektů,



v programu prevence kriminality 46 projektů,



v programu protidrogové prevence 79 projektů,



v programu Bezpečné klima v čes. školách 165 projektů.

V rámci dotačního řízení byla poskytnuta podpora:

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)



projektů ve výši celkem 30.196.173 Kč,



na program prevence kriminality 7.802.046 Kč,



na program protidrogové prevence 11.842.216 Kč,



na program Bezpečné klima v českých školách 10.551.911 Kč.

Byla finančně podpořena oblast primární prevence rizikového chování.

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

MS (PMS)
4/2016-2/2020
Plněno průběžně
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Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

Projekt byl zahájen 1. 7. 2016 a obsahuje klíčové aktivity vztahující se
k úkolu AP:
1/ Poskytování pomoci a poradenství obětem trestných činů
V roce 2017 byly ve všech 56 lokalitách ČR, kde byl projekt plánován,
otevřeny poradny pro oběti trestných činů, ve kterých jsme uskutečnili
celkem 1.977 konzultací pro 807 obětí, z toho se ve 203 případech jednalo
o zvlášť zranitelné oběti. Ve sledovaném období několik desítek zvlášť
zranitelných obětí přijalo nabízené služby v rámci širší péče - komplexního
programu podpory určené této cílově skupině.
2/ Využívání asistentů obětí u parolových slyšení ve věznicích
V roce 2017 poradci pro oběti realizovali 31 konzultací určených 16 obětem
trestného činu, se kterými byla v rámci PMS navázána spolupráce v době
přípravy odsouzeného pachatele na možnost podmíněné propuštění.
Ve sledovaném období proběhlo ve věznicích zařazených do projektu
celkem 12 parolových slyšení vedených Komisí pro podmíněné propuštění,
u kterých byl přítomen poradce pro oběti zastupující zájmy a potřeby oběti,
z toho v 7 případech poradce pro oběti přednesl jménem oběti její
Prohlášení oběti o dopadu trestného činu. Na všech parolových slyšeních
byla poradcem pro oběti trestných činů rovněž prezentována jeho Zpráva
o spolupráci s obětí.
3/ Rozšíření odborných kompetencí poradců pro oběti trestných činů
V průběhu roku 2017 jsme v rámci rozšíření odborných kompetencí 7
nových poradců pro oběti realizovali vzdělávání v modulech poradenství
a právní problematika.
V průběhu sledovaného období byly realizovány odbornými regionálními
konzultanty (dále jen ORK) pravidelné individuální i skupinové intervize
určené poradcům pro oběti a dále individuální osobní i telefonické
konzultace s poradci.
4/ Rozšíření odborných kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách
V průběhu sledovaného období oslovovali poradci i ORK v daných
lokalitách jednotlivé pracovníky v sociálních službách a další sociální
pracovníky a zjišťovali jejich zájem o absolvování školení zvyšující jejich
dovednosti pracovat s oběťmi trestných činů.
Školení v rozsahu 16 h byla realizována v 5 lokalitách za účasti 74
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Lektoři školení
(ORK a poradci) kladli důraz především na příklady dobré praxe.
V Jihlavě (23.-24. 10.) za účasti 18 osob.
V Třebíči (21. a 28. 11.) za účasti 16 osob.
V Českých Budějovicích (30. 11. - 1. 12.) za účasti 14 osob.
V Ústí nad Orlicí (11.-12. 12.) za účasti 12 osob.
V Ostravě 22.-23. 11 za účasti 14 osob.
Na prezenční část školení navazuje část e-learningová, kdy je účastníkům
rozeslán elektronický materiál složený z 12 tematických kapitol týkajících se
rozšíření kompetencí v oblasti pomoci obětem trestných činů a 3 vzorové
kazuistiky. Na nastudování materiálu a zodpovězení kontrolních otázek
včetně rozboru jednotlivých kazuistik mají účastníci zpravidla jeden měsíc.
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Jejich odpovědi jsou následně zpracovány ORK.
Z evaluačních dotazníků vyplývá, že účastníci školení hodnotí velmi
pozitivně a vnímají ho jako profesně užitečné.
5/ Mezioborová a meziresortní spolupráce
Ve sledovaném období poradci pro oběti rozšiřovali síť služeb ve svěřených
lokalitách a okolních obcích (orgány činné v trestním řízení, lokální NNO
apod.) s cílem optimalizovat funkčnost a dostupnost služeb pro oběti
a posílit mezioborovou spolupráci v dané lokalitě. Součástí aktivit bylo
především zkvalitňování vzájemné komunikace a spolupráce se
zainteresovanými organizacemi, provádění přednášek pro seniory, účast na
konferencích cílených na problematiku pomoci obětem trestných činů,
pořádání besed se starosty, realizace přednášek týkajících se obětí ve
věznicích, realizace školení pro městskou policii, tvorby informačních
materiálů (např. rozcestník služeb pro oběti apod.)
V rámci meziresortní spolupráce se členové realizačního týmu projektu
zúčastnili setkání vládního Výboru proti násilí, stali se součástí platformy
pro oběti trestných činů na MS, podíleli se na spolupráci v rámci
meziresortní pracovní skupiny, kterou vede MPSV a jejímž cílem je
zpracovat meziresortní metodický pokyn/doporučení pro prevenci vzniku
a řešení násilného chování v sociálních službách. Pracovníci projektu se stali
členy dotační komise pro výběr projektů předložených v rámci dotačního
řízení MS v oblasti neziskového poradenství obětem TČ, podíleli se na
zhodnocení Směrnice 20121/29/EC za PMS pro Evropskou komisi
a zpracovali podklady týkající se praktického dopadu novely Zákona
o obětech trestných činů pro MV.
Ve sledovaném období bylo realizováno 29 setkání členů
Multidisciplinárních týmů pro oběti, na jejichž přípravě a realizaci
spolupracovali odborní regionální konzultanti spolu s poradci pro oběti
trestných činů. Mezi otázky, které byly projednávány v rámci těchto týmů,
patřilo: seznámení se s aktuálními regionálními aktivitami na poli práce
s oběťmi TČ, prezentace statistických dat a výstupů projektu „Proč zrovna
já? II“, diskuse nad novelou Zákona o obětech trestných činů a možnostmi
rozšíření působnosti týmů do dalších oblastí. Z odborných témat byla
řešena otázka podoby viktimologické prevence, problematika náhrady
škody, postupů při práci se zvlášť zranitelnými oběťmi, problematika vedení
výslechů dětí, řešení drogové závislosti, trestní dopady sociálního vyloučení,
nedostatek dětských psychologů, násilí na seniorech, kybernetická šikana,
domácí násilí, exekuční řízení atd.

Naplňování cílů úkolu Realizace komplexního programu podpory zvlášť zranitelným obětem
probíhá a zvlášť zranitelné obětí jej využívají. Poradci pro oběti průběžně
nabízejí této skupině obětí možnost vstupu do programu. Multidisciplinární
spolupráce probíhá na několika úrovních – poradci PMS pro oběti
multidisciplinární týmy přímo realizují nebo jsou členy již existujících,
podobně zaměřených týmů v daném regionu. PMS iniciuje zájem o rozšíření
odborných kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách tím, že nabízí a realizuje vzdělávání a odborné diskuze nad
tématem poradenství pro oběti TČ.

Plnění stanovených
indikátorů

Noví poradci pro oběti jsou proškoleni a zahájili svoji činnost. Indikátor
proškolených poradců pro oběti je splněn.
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V 56 poradnách pro oběti se za období červenec až prosinec 2017
uskutečnilo 1.977 konzultací pro 807 obětí, z toho pro 203 z kategorie
zvlášť zranitelných obětí. Bylo poskytnuto 90 psychoterapeutických
konzultací a to 25 obětem TČ.
Přímá část školení pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
v rozsahu 16 h byla v monitorovacím období realizována v 5 lokalitách za
účasti 74 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Proškolení poradci doplnili tým do projektu zapojených středisek PMS a
poskytují poradenství obětem trestných činů bez rozdílu a se zvláštním
důrazem na zvlášť zranitelné oběti.
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách si v rámci školení
významně rozšířili kompetence v oblasti poskytování pomoci a podpory
obětem. Absolvování kurzu sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních
službách povede ke zlepšení jejich komunikace s obětmi trestného činu,
dovednosti nabízet a zprostředkovat obětem dostupné služby. V konečném
důsledku tak povede ke zlepšení postavení obětí trestných činů v ČR.

Další informace
Další aktivity v rámci projektu:
Analýza potřeb obětí a externí evaluace
Ve sledovaném období byla odbornými regionálními konzultanty aktualizována databáze potřeb obětí
trestných činů a metodika k jejímu vyplnění v kontextu novely Zákona o obětech TČ. V rámci databáze
jsou poradci pro oběti průběžně sbírány požadované záznamy z jednotlivých konzultací obětem.
Souběžně probíhá monitoring potřeb obětí trestné činnosti jako podklad pro zpracování Analýzy
potřeb obětí v daném regionu.
V uplynulém období probíhaly práce na aktualizaci zadávací dokumentace VZ Evaluace na dodavatele
služby dle požadavků ze strany poskytovatele dotace.
Změna postojů cílové skupiny
V průběhu roku 2017 probíhaly osvětové aktivity, například pomocí cílené letákové propagace článků
v městských zpravodajích a regionálním tisku.
V uplynulém období probíhaly práce na finalizaci zadávací dokumentace veřejné zakázky na
dodavatele služby osvětové kampaně. Ve spolupráci s poskytovatelem dotace došlo k vydefinování
předmětu VZ na dodavatele zakázky a zpracování dalších podkladů k VZ a k jejich aktualizaci dle
požadavků poskytovatele dotace.

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

MŠMT; kraje
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
MŠMT v roce 2013 vydalo Národní strategii primární prevence rizikového
chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT na období 2013-2018 (dále
jen „Strategie“). Strategie je zveřejněna na webových stránkách MŠMT.
MŠMT plní průběžně úkoly obsažené ve Strategii.
V roce 2017 započala práce pracovních skupin pro evaluaci Strategie
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a přípravu nové Národní strategie primární prevence rizikového chování
u dětí a mládeže na období 2019-2027.
MŠMT aktualizovalo přílohy č. 7, 10 a 11 Metodického doporučení
k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních, č. j. 21291/2010-28, které jsou zaměřeny na oblast
kyberšikany a dalších forem kybernetické agrese, vandalismu a záškoláctví.
Každý kraj má vytvořen krajský dokument – Krajskou strategii primární
prevence rizikového chování platnou pro dané období, která obsahuje
i oblast prevence kriminality.

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

Plnění stanovených
indikátorů

Byly vytvořeny 3 metodické materiály.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Posílení kompetencí na základě metodického vedení.

V každém kraji je platný krajský plán primární prevence.

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

MŠMT; kraje
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
V roce 2017 MŠMT uspořádalo 2 odborné vzdělávací semináře pro krajské
školské koordinátory prevence zaměřené na aktuální problematiku v oblasti
primární prevence rizikového chování. Zároveň byly realizovány 2 pracovní
porady s krajskými školskými koordinátory prevence s cílem spolupráce
a koordinace oblasti primární prevence rizikového chování.
V roce 2017 se začala scházet meziresortní pracovní skupina pro primární
prevenci, která je složená ze zástupců věcně příslušných resortů (MV, MZd,
MS, MPSV, Úřadu vlády) a zástupců krajů a subjektů působících v oblasti
primární prevence (NNO, školy, školská zařízení apod.) s cílem koordinace
a zefektivnění aktivit v oblasti prevence ve školním prostředí.

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

Plnění stanovených
indikátorů



2 odborné semináře



2 pracovní porady

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

MZd; MPO, MŠMT, MV, MPSV, MD/BESIP, ÚZIS, SZÚ, odborná veřejnost
1/2016-12/2017
Částečně splněno
MZd a Meziresortní pracovní skupina pro prevenci dětských úrazů při MZd
plnila úkoly Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta
2007-2017 např. podporou dotačních programů zaměřených na prevenci
úrazů a otrav u dětí.

Naplňování cílů úkolu Národní registr úrazů (NRÚ), který zřizuje Ministerstvo zdravotnictví na
základě zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, ve znění pozdějších předpisů je funkční a stále se zdokonaluje.
Do konce roku 2020 jsou vydána Ministerstvem zdravotnictví Rozhodnutí
pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou Centry vysoce
specializované traumatologické péče pro děti a Centry vysoce
specializované péče pro pacienty s popáleninami na základě § 112 zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
ve znění pozdějších předpisů. Tato centra disponují špičkovým personálním
a materiálním vybavením, včetně nejmodernějších technologií.
V rámci dotačního programu Péče o děti a dorost bylo celkovou částkou
1.237.000 Kč podpořeno sedm projektů v rámci priority Systémová
prevence dětských úrazů při sportovních a volnočasových aktivitách. Cílem
projektů s tímto zaměřením byla prevence úrazů dětí a mladistvých při
různých typech sportů, ale i při trávení volného neorganizovaného času.
Z dotačního programu Národního programu zdraví - projekty podpory
zdraví byl částkou 230.000 Kč podpořen projekt Prevence otrav u dětí
a dorostu a částkou 235.000 Kč projekt Prevence úrazů pro mateřské školy.

Plnění stanovených
indikátorů

Závěrečná zpráva o plnění Národního akčního plánu prevence dětských
úrazů na léta 2007 – 2017 bude zpracována v průběhu roku 2018
a předložena vládě do 30. 11. 2018.
V Národním registru úrazů jsou k dispozici centrálně získávaná data týkající
se úrazů.
Do konce roku 2020 bude ustavena síť center vysoce specializované
traumatologické péče pro děti a center vysoce specializované péče pro
pacienty s popáleninami.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Statisticky doložený pokles dětské úmrtnosti, jejíž příčinou jsou úrazy, i
snižování počtu vážných úrazů se závažnými a trvalými následky.
K analýzám a plánování preventivních opatření jsou k dispozici centrálně
získávaná data týkající se úrazů (ÚZIS – NRÚ).
Ustavením center vysoce specializované traumatologické péče pro děti a
center vysoce specializované péče pro pacienty s popáleninami je zajištěna
dostupná a vysoce specializovaná péče o pacienty s vážnými úrazy a
popáleninami.

Návrh na aktualizaci úkolu
V původním popisu úkolu bylo mimo jiné stanoveno „Vytvořit nový Národní akční plán prevence
dětských úrazů (pravděpodobně na léta 2018-2028)“, přičemž celý úkol měl být realizován
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s termínem do 12/2017. Ke konci roku 2018 bude však teprve vyhodnocen Národní akční plán
prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 (aby mohla být korektně zapracována i data za celý rok
2017), který současně navrhne další postup v této oblasti.
Z tohoto důvodu je navrženo aktualizovat popis tohoto úkolu a text „Vytvořit nový Národní akční
plán…“ nahradit textem „Zpracovat vyhodnocení Národního akčního plánu prevence dětských úrazů
na léta 2007-2017 a dále postupovat dle jeho závěrů“.
Současně je navrženo posunutí termínu plnění úkolů na celé období Akčního plánu – tedy do
12/2020, tak aby mohlo být efektivně postupováno dle závěrů vyhodnocení Národního akčního plánu
prevence dětských úrazů na léta 2007-2017.

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

MPSV; MZd, MŠMT
6/2016-12/2019
Plněno průběžně
Plnění úkolů probíhá od 1. 1. 2016 prostřednictvím KA 1 IP MPSV Podpora
a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Jejím cílem je
podpora síťování služeb pro práci s dětmi a rodinami spolupracujícími
s OSPOD s důrazem na systémovost, návaznost a provázanost služeb
a jejich preventivní charakter, dále vydefinování a pilotní ověření
inovativních a preventivních služeb pro ohrožené rodiny a děti. Záměrem
je, aby na místní úrovni v komunitě rodiny byla dostupná síť služeb, které
budou reagovat na široké spektrum potřeb, a umožní dítěti vyrůstat v první
řadě doma v péči jeho rodičů.
Důležitou roli v síťování služeb by měli zastávat pracovníci OSPOD, kteří
mají přehled o potřebách cílové skupiny, a také by v souladu se standardem
kvality SPO č. 7 Prevence měli podporovat rozvoj preventivních aktivit
a rozvíjet multidisciplinární spolupráci. Rovněž by měli v rámci plnění
standardu č. 14 Návaznost výkonu SPO na další subjekty zajišťovat
návaznost výkonu SPO na další služby vedoucí ke stabilizaci situace v rodině
s ohroženým dítětem, které doplňují výkon SPO. Dílčími cíli KA 1 jsou:
1. posílení kapacit OSPOD v oblasti síťování služeb pro ohrožené rodiny
a děti;
2. vytvoření a definice pozice lokální síťař v rámci struktury pracoviště
OSPOD a zpracování doporučení implementace této pozice do systému
s cílem zajistit její stabilizaci a udržitelnost;
3. vytvoření reálného modelu sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi na
úrovni obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“);
4. zajištění sdílení zkušeností, propojování aktérů, podpora komunikace
v síti služeb.
KA 1 probíhá na území 11 krajů (s výjimkou kraje Jihočeského, Plzeňského
a Libereckého). Pro každé pilotní pracoviště OSPOD OÚ ORP a KÚ je
k dispozici pracovník, tzv. síťař. Na úrovni ORP působí lokální síťař.
Koordinací aktivit lokálních síťařů má na starosti krajský síťař, který působí
na KÚ, a zajišťuje návaznost aktivit na krajské plánování služeb a případně
na dílčí aktivity kraje v oblasti transformace systému o ohrožené děti
a rodiny. Metodickou podporu lokálních a krajských síťařů zajišťuje metodik

3. Vyhodnocení plnění úkolů | str. 61

síťování z MPSV.
Zatímco v roce 2016 bylo do KA1 zapojeno celkem 120 pracovišť OSPOD na
úrovni OÚ ORP, v roce 2017 narostl počet zapojených obcí na konečných
127 zapojených OÚ ORP. Ve sledovaném období podporovalo tyto úřady
celkem 108 lokálních sítařů. V rámci projektu také funguje 11 krajských
kanceláří, kde činnost lokálních síťařů koordinovalo 10 krajských
koordinátorů a 11 krajských síťařů.
Celkově se KA 1 dostala v roce 2017 z přípravné a úvodní fáze do fáze plně
realizační. Bylo dokončeno mapování potřeb aktérů sítě služeb pro
ohrožené děti a jejich rodiny v zapojených obcích, a to na meziresortní
úrovni, kdy lokální síťaři mapovali služby psychosociální, školské,
preventivní, zdravotnické, dále sledovali potřeby OSPOD v oblasti sítě
služeb i zástupců samospráv, atd. Zjištěné potřeby síťaři zpracovali, kdy
vytvořili lokální adresáře a lokální mapy spolupráce sítě služeb. Ve druhé
fázi realizace aktivity probíhá tvorba a realizace lokálních strategií síťování.
V rámci nich síťaři prosazují základní principy rozvoje služeb, jako je
prorodinný aktivní přístup, vytváří prostor pro definování a vyjasňování
kompetencí OSPOD a dalších aktérů, apelují na nejlepší zájem dítěte. Práce
na lokálních strategiích má 3 fáze (tvorba, realizace, sběr podkladů pro
optimalizaci lokální sítě služeb).
Kromě síťování služeb se KA 1 soustředí na rozvoj preventivních
a inovativních služeb. Co se týče preventivních služeb, zde je cílem
zmapovat a definovat situace, ve kterých je potřebné rodině včas
poskytnout preventivní služby tak, aby dítě mohlo zůstat doma v péči své
vlastní rodiny, dále vytipovat vhodné preventivní služby pro rodiny
a následně podpořit jejich zavádění do praxe v prostředí ČR. V roce 2017
byla v rámci rozvoje preventivních služeb vytvořena „Analýza služeb pro
ohrožené rodiny a děti spadající do systému preventivních služeb na
podporu rodiny v zahraničí, vč. příkladů dobré praxe“, která bude
podkladem pro další změny v této oblasti.
KA 1 se soustředí i na rozvoj inovativních služeb, které nejsou doposud
plošně v ČR poskytovány a nabízeny všem cílových skupinám, případně
vyžadují spolupráci více systémů pomoci nebo nejsou legislativně ani
metodicky ošetřeny. Může se jednat také o služby, které by mohly být
implementovány do systému na základě dobré praxe ze zahraničí.
V roce 2017 byla publikována „Analýza inovativních postupů a služeb pro
rodiny a děti v ČR“.

Naplňování cílů úkolu Činnosti realizované v rámci KA1 směřují k naplnění cílů úkolu. V roce 2017
přešla aktivita do fáze realizační. Bylo dokončeno mapování potřeb aktérů
sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v zapojených 127 obcích.
Zjištěné potřeby síťaři zpracovali, kdy vytvořili lokální adresáře a lokální
mapy spolupráce sítě služeb. Ve druhé fázi realizace aktivity probíhá tvorba
a realizace lokálních strategií síťování.
V rámci aktivity byly vytvořené dvě Analýzy:


Analýza služeb pro ohrožené rodiny a děti spadající do systému
preventivních služeb na podporu rodiny v zahraničí, vč. příkladů dobré
praxe;



Analýza inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti v ČR.

Obě analýzy jsou důležitým výstupem pro vytvoření komplexní sítě služeb
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pro ohrožené děti a jejich rodiny.

Plnění stanovených
indikátorů

Rozběhla se naplno práce lokálních a krajských síťařů, kteří zahájili tvorbu
lokálních strategií síťování. Tito síťaři uskutečnili v roce 2017 celkem:


2 505 setkání s pracovníky OSPOD;



1 296 setkání s pracovníky OÚ ORP a KÚ, kteří se zabývají prevencí
kriminality, komunitním plánováním, s komisemi s politickou
reprezentací zapojených územních samosprávných celků;



1 123 setkání s pracovníky sociálních služeb;



285 setkání s dalšími aktéry sítě služeb, mezi něž patří pracovníci
Agentury pro sociální začleňování či pracovníci volnočasových aktivit
pro děti;



917 setkání se školami a se školskými zařízeními;



141 setkání s lékaři a s dalšími zástupci zdravotnických zařízení;



248 setkání se zástupci psychoterapeutických služeb;



608 setkání se zástupci Úřadu práce, justice, bezpečnosti;



147 setkání aktérů sítě služeb organizovaných síťaři.

Ostatní indikátory budou plněny v horizontu let 2018-2019.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Primární cílovou skupinou jsou pracovníci OSPOD na úrovni ORP a KÚ, dále
pak i další aktéři sítě služeb. Mělo by dojít k rozvoji jejich kompetencí
a samostatnosti v oblasti síťování služeb. Dále by mělo dojít k vymezení
kompetencí mezi jednotlivými aktéry sítě a k navázání užší spolupráce mezi
nimi. Pokud se podaří dosáhnout výše uvedeného, bude to mít dopad
přímo i na rodiny s ohroženými dětmi, pro něž bude dostupná síť služeb
odpovídající jejich potřebám.

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

MS (PMS); NNO, samosprávy
4/2016-3/2020
Plněno průběžně
Projekt Na správnou cestu! II byl zahájen 1. 5. 2016 a obsahuje i klíčové
aktivity vztahující se k úkolu AP:
1/ Program pro pachatele „Proti násilí“
V roce 2017 proběhla aktualizace metodiky tohoto programu pro práci
s mladistvými pachateli a tvorba nové verze metodiky uzpůsobené pro
práci s mladými dospělými pachateli. Finální verze metodik byla schválena
metodickým a analytickým oddělením PMS a distribuována metodikům
a lektorům. V rámci realizace projektu byly personálně obsazeny pozice
lektorů, metodiků a odborného garanta.
Program Proti násilí bude probíhat v Brně, Ostravě, Chomutově, Děčíně,
Ústí nad Labem a České Lípě. V lednu 2018 bude program spuštěn ve třech
z těchto lokalit.
2/ Rodinné skupinové konference (RSK)
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V roce 2017 byly obsazeny všechny odborné pozice projektu, včetně 10
lektorů. Ve sledovaném období byla upravena a aktualizována metodika
RSK a proběhla školení lektorů. První běhy školení pro specialisty středisek
PMS začnou probíhat v květnu 2018 a budou určeny 60 specialistům pro
práci s mládeží.
3/ Rozvoj týmů pro mládež
V roce 2017 byly realizovány Týmy pro mládež v celkem 10 lokalitách
(Opava, Olomouc, Jeseník, Brno, Žďár nad Sázavou, Praha 9, Česká Lípa,
Náchod a Plzeň). Do září 2017 působil tým i v Benešově.
Koordinátoři Týmů pro mládež ve sledovaném období zmapovali síť služeb
a činnost subjektů zaměřených na problémovou mládež a práci s rodinami
těchto dospívajících, zpracovali analýzu stavu kriminality mládeže,
průběžně komunikovali s orgány činnými v trestním řízení, odborníky
a neziskovými organizacemi a koordinovali společně prováděné činnosti,
organizovali setkání týmů a sestavovali tzv. roční plán činností. Mezi
nejčastější témata činnosti Týmů pro mládež patří kyberšikana a rizika
kyberprostoru pro děti obecně, absence primární prevence ve školách
a nedostatek psychiatrické péče pro děti.
V rámci aktivity Týmů pro mládež probíhá ve vybraných lokalitách (Brno,
Opava, Plzeň a Náchod) také příprava nového programu zaměstnávání
mladistvých pachatelů. Cílem tohoto programu je poskytnout mladistvým
pachatelům možnost provedení práce za finanční odměnu, která bude
následně použita pro uhrazení škody vzniklé jejich protiprávním jednáním.
V roce 2017 byl realizován pilotní běh tohoto programu a výsledky jsou nyní
analyzovány a zpracovávány. Souběžně probíhá také publicita této aktivity
a celého projektu, prostřednictvím tiskových zpráv, článků v médiích,
rozhovorů v místních televizích apod.

Naplňování cílů úkolu Probační program „Proti násilí“ byl zpracován do podoby práce s cílovou
skupinou 18-26 let (mladí dospělí), byla dokončena metodika programu,
proškolení lektoři a program byl zahájen ve třech lokalitách.
Restorativní program „Rodinné skupinové konference“ je připraven
k pilotnímu spuštění v první pol. roku 2018, byla aktualizována metodika
a proškoleno 10 lektorů, kteří budou v roce 2018 školit další specialisty
PMS.
Multidisciplinární spolupráce v rámci Týmů pro mládež se rozšířila ze
stávajících 4 do 10 soudních okresů, v nichž koordinátoři Týmů pokračovali
nebo nově zahájili vedení těchto Týmů. Ve vybraných lokalitách souběžně
navíc připravují a realizují program krátkodobého zaměstnávání
mladistvých.

Plnění stanovených
indikátorů

Obsazeny všechny odborné pozice projektu.
Obsazeno 10 pozic koordinátorů Týmů pro mládež.
Týmy pro mládež probíhají ve všech do projektu vybraných lokalitách.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zvýšení dovednosti a povědomí o řešení konfliktu nenásilnou cestou
u mládeže a mladých dospělých pachatelů trestné činnosti.
Zvýšení kvalifikace a kompetence odborných pracovníků PMS.

Další informace
Další aktivity v rámci projektu:
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Monitoring a evaluace projektu
V roce 2017 byly zahájeny přípravy na zadání veřejné zakázky na zajištění evaluace projektu.
Ve spolupráci s poskytovatelem dotace došlo k vydefinování předmětu VZ na dodavatele zakázky,
zpracování logického modelu projektu a určení klíčových otázek evaluace. Studie účinnosti programů
je v současné době v přípravě - bude spuštěna jakmile budou sledované programy (Proti násilí
a Rodinné skupinové konference) v realizaci.

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

MPSV; ÚOOÚ, ČSÚ, MV, MŠMT, MZd, MS

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

12/2017-12/2019
Plněno průběžně
Úkol je plněn prostřednictvím KA 2 IP MPSV „Monitorování a řízení kvality
systému SPO“, jejímž cílem je zvýšit efektivitu a kvalitu systému ochrany
dětí prostřednictvím navržení systému sběru dat a jejich hodnocení.
V rámci KA 2 by měly vzniknout dva základní monitorovací systémy:
1. statistický monitorovací systém
2. kvalitativní monitorovací systém.
V roce 2017 byla vytvořena Analýza současného způsobu sběru
a vyhodnocování dat v systému péče o ohrožené děti, která mapuje
současné sledování a sběr dat v systému péče o ohrožené děti. Na konci
roku 2017 byla zahájena a v roce 2018 bude pokračovat koncepce návrhu
statistického monitorovacího systému, který bude obsahovat návrh
indikátorů sledovaných v budoucnu jednotlivými subjekty (data vypovídající
o potřebách cílové skupiny, výkonové, ekonomické a další ukazatele orgánů
veřejné správy a poskytovatelů služeb), způsob hodnocení těchto
indikátorů a výstupů pro řídící články systému péče o ohrožené děti. V roce
2017 probíhaly také expertní diskuse o technickém řešení tohoto
statistického systému. Plánována je i pilotáž navrženého systému sběru dat
na vybraných pracovištích OSPOD OÚ ORP, KÚ a poskytovatelů služeb pro
ohrožené rodiny a děti. KÚ a MPSV budou přitom vystupovat jak v roli
subjektu, který vykazuje data o své činnosti, tak orgánu, který získaná data
hodnotí, interpretuje a dále využívá při své řídící, metodické a koncepční
činnosti.
Dále byla vytvořena jako podklad pro další činnost v rámci aktivity Analýza
a návrh systému monitoringu kvality a strategie implementace systému
řízení kvality SPOD, která detailně mapuje systém řízení kvality v oblasti
ochrany práv dětí ve sféře činnosti veřejných orgánů, poskytovatelů služeb
(terénních, ambulantních, pobytových) a NRP. Na tuto analýzu bude
navazovat činnost několika multidisciplinárních expertních focus groups,
kde budou diskutovány výstupy analýzy a vytvářeny návrhy systémových
řešení. Na základě těchto výstupů bude vytvořen Návrh systému
monitoringu kvality a strategie implementace systému řízení kvality
v oblasti SPOD. Uvedení tohoto systému do praxe bude vyžadovat
legislativní a metodická opatření. Strategie implementace proto bude
obsahovat návrh těchto opatření.

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

Plnění stanovených
indikátorů

V roce 2017 byly v rámci aktivity vytvořeny dvě analýzy:


Analýza současného způsobu sběru a vyhodnocování dat v systému
péče o ohrožené děti



Analýza a návrh systému monitoringu kvality a strategie implementace
systému řízení kvality SPOD.

Obě analýzy jsou důležitým podkladem pro další práci při tvorbě
statistického i kvalitativního monitorovacího systému v oblasti péče
o ohrožené děti. V rámci aktivity funguje i tým expertů, kteří se průběžně
setkávají k výstupům aktivity. Ostatní indikátory budou plněny v horizontu
let 2018 – 2019.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

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

MV; MPSV, MS, MŠMT, Úřad vlády, obce a kraje (spolugesce)
10/2016 - 10/2020
Plněno průběžně - jednou za 2 roky: naposledy v 10/2016, další plnění
v termínech 10/2018 a 10/2020

Úkol č. 44: Podporovat specializaci PČR na případy domácího násilí
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR); Asociace poskytovatelů intervenčních center ČR, o. s.
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
V návaznosti na rozhodnutí vedení Policie ČR z roku 2016 o vytvoření sítě
specialistů (metodiků) na problematiku domácího násilí a obětí trestných
činů na úrovni krajských ředitelství policie a územních odborů byly v roce
2017 realizovány stěžejní aktivity, které přispěly k požadované specializaci
v rámci Policie ČR. ŘSPP spolu s ÚSKPV zorganizovalo školení vybraných
policistů, které proběhlo v květnu 2017 na Policejní akademii v Praze.
Všichni proškolení policisté obdrželi osvědčení a budou vykonávat
metodickou činnost v souladu s nově vydaným pokynem policejního
prezidenta č. 291/2017 k metodické činnosti v oblasti obětí trestných činů
a domácího násilí. Tímto předpisem je mimo jiné zajištěno pravidelné
proškolování policistů z uvedených problematik, a to včetně policistů na
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základních útvarech.
V rámci výkonu preventivní činnosti realizovalo ŘSPP v roce 2017 projekt
„Nebuďte slepí k domácímu násilí II.“, který navazuje na projekt
realizovaný v roce 2009. Cílem projektu byla rovněž podpora specializace
policistů v rámci profesionální komunikace s oběťmi domácího násilí včetně
předcházení sekundární viktimizaci těchto osob a dále informování
ohrožených osob o domácím násilí, místech pomoci a speciální nonstop
lince pro oběti kriminality a domácího násilí. Projekt byl směrován i
k ohroženým osobám z řad menšin a v sociálně vyloučených lokalitách
s cílem informovat tyto osoby o místech pomoci a důležitých kontaktech,
neboť dosud byly k dispozici pouze materiály v českém jazyce. V rámci
projektu tak byly vytvořeny informační brožurky v osmi jazykových
mutacích (kromě české též anglická, ruská, ukrajinská, mongolská, romská,
vietnamská a arabská), výjezdové desky a samopropisovací formuláře
k vykázání násilné osoby v místě společného obydlí a rovněž prakticky
využitelné předměty se skrytým číslem „linky pomoci obětem kriminality a
domácího násilí“ - nonstop telefonní linky - 116 006 (zrcátka do kabelky a
dva druhy kuličkových per s důležitými kontakty pro ohrožené osoby).

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

Plnění stanovených
indikátorů

Bylo proškoleno cca 200 policistů na úrovni KŘP a územních odborů jak po
linii pořádkové, tak po linii kriminální policie. Průběžně jsou proškolováni
další policisté, kteří jsou nově určeni pro výkon metodické činnosti např.
z důvodu personální obměny na příslušném pracovišti. Všichni policisté,
kteří přicházejí do styku s případy domácího násilí, budou nadále průběžně,
minimálně jednou ročně v problematice domácího násilí a obětí trestných
činů proškoleni.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Policisté jednotlivých organizačních článků se mohou ve složitějších
případech obrátit na metodika ve svém ÚO případně KŘP a případ s ním
konzultovat, metodik může následně posoudit správnost postupu
v konkrétním případě. Ve vztahu k obětem domácího násilí dojde ke
zlepšení komunikace policista-ohrožená osoba a zároveň k eliminaci
sekundární viktimizace oběti.
Všechny materiály pořízené v rámci projektu slouží ke zkvalitnění práce
policistů v terénu, zejména při komunikaci s ohroženými osobami, což
rovněž přispěje k minimalizaci sekundární viktimizace obětí.

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

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

Harmonogram

9/2016-12/2020
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Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

Plněno průběžně, za rok 2017 částečně splněno
V roce 2017 došlo k vytvoření mezioborové pracovní skupiny (celkem 35
subjektů – jednotlivé rezorty, IC, NNO, státní i nestátní subjekty).
K nominaci členů došlo ve dvou etapách:
1/ leden až září 2017 – jednání s jednotlivými rezorty, Intervenčními
centry, státními a nestátními subjekty; žádosti o nominace členů
do mezioborové pracovní skupiny; zaslání odpovědí s nominacemi)
2/ srpen až prosinec 2017 - vytipování dalších potřebných subjektů pro
spolupráci na vládním úkolu, jejichž oslovení vyvstalo při průběžném plnění
dílčích úkolů; jednání s NNO a dalšími státními a nestátními subjekty;
žádosti o nominace členů do mezioborové pracovní skupiny; zaslání
odpovědí s nominacemi)
První pracovní setkání mezioborové pracovní skupiny z důvodu velké
pracovní vytíženosti nominovaných osob v závěru roku bylo naplánováno
na leden 2018.
Od září 2017 byly uskutečněny individuální pohovory a pracovní jednání
k plánovaným aktivitám s příslušnými rezorty, IC (APIC), NN0 a příslušnými
součástmi PČR, která souvisela s mapováním stávající situace daného jevu
v zahraničních (okolní státy EU) a tuzemských podmínkách (ČR) a nastavení
sběru dat.
V průběhu 2. pol. roku 2017 byli osloveni členové mezioborové pracovní
skupiny, kteří započali pracovat na přípravě empirického šetření v rámci
psychologické sekce. Konkrétně byly započaty přípravné aktivity v rámci
průzkumného šetření (vymezení a definice daného rizikového jevu,
stanovení výzkumných hypotéz, specifikace výzkumného vzorku,
dotazníkové šetření – tvorba dotazníků).
Koncem roku 2017 započali zástupci jednotlivých rezortů, NNO
a státních i nestátních institucí v rámci své gesce zpracovávat podklady
aktuálního stavu a tuzemských zkušeností dané problematiky (současný
stav, dostupné nástroje, zákonné a legislativní normy, náměty k řešení).
Na přelomu roku 2017/2018 byly v rámci PČR, MV ČR, APIC (IC)
a organizace NOMIA nastaveny číselníky sběru statistických dat týkající se
daného rizikového jevu.

Naplňování cílů úkolu Zřídit mezioborovou pracovní skupinu a zajistit její pravidelnou činnost –
splněno.
Zajištění pravidelné činnosti mezioborové pracovní skupiny – dále bude
plněno průběžně.
Dosavadní činnost pracovní skupiny poukázala na enormní zájem o řešení
daného rizikového jevu ve společnosti. Podporu vyjádřili především
zástupci sociálních a psychologických služeb, dále NNO a organizace, které
se s danou problematikou setkávají v praxi.
Zajistit studie, analýzy, sběr dat (ČR, vybrané evropské země) – částečně
splněno.
Učiněny dílčí aktivity:
Nastaveny číselníky sběru statistických dat – v rámci APIC, NOMIA, PČR, MV
ČR.
Odeslána žádost do zemí v rámci EU k získání informací o řešení daného
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jevu; ve spolupráci s OMPS a Europolem (prostřednictvím styčné kanceláře
u Europolu v Haagu) získány zahraniční informace/zkušenosti z Maďarska,
Slovinska, Švédska, Slovenska, Španělska, Velké Británie. Počátkem roku
2018 bude poskytnuta studie z Norska a Belgie.
Psychologická sekce – započaty přípravné aktivity v rámci průzkumného
šetření (vymezení a definice daného rizikového jevu, stanovení výzkumných
hypotéz, specifikace výzkumného vzorku, dotazníkové šetření – tvorba
dotazníků).
Další cíle úkolu bude možné hodnotit až v dalších fázích realizace úkolu,
zejména po jeho dokončení.

Plnění stanovených
indikátorů

Existence mezioborové pracovní skupiny a její pravidelná činnost – úkol
splněn v průběhu roku 2017.
Vytvořené studie, analýzy a inovativní nástroje k řešení této problematiky –
vykonány dílčí aktivity.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Budou zřetelné až v roce 2020 na konci realizace úkolu.

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

MZd; odborná veřejnost
6/2016-12/2017, kurzy 2018-2019
Splněno
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odbornou veřejností vytvořilo
Manuál pro lékaře Domácí násilí a genderově podmíněné násilí, který bude
podkladem pro vytvoření vzdělávacího kurzu pro zdravotníky.
Kurz pravděpodobně bude MZd ve spolupráci s odbornou veřejností
připravovat v letech 2018-2019.

Naplňování cílů úkolu Manuál pro lékaře Domácí násilí a genderově podmíněné násilí vytvořen.
Dne 16. 10. 2017 se uskutečnil seminář se zahraniční účastí v Senátu PČR
k problematice domácího násilí a genderově podmíněné násilí „Domácí
násilí, Česká republika a svět“, kde byl manuál předán účastníkům
semináře.
E-verze manuálu prochází ještě drobnými úpravami, následně bude
uveřejněna na webových stránkách MZd a odborných společností
(uveřejnění proběhne do konce března 2018), také bude rozeslán na
krajské úřady, přímo řízeným organizacím a některým školským zařízením
k případnému využití nebo dalšímu uveřejnění manuálu na jejich webových
stránkách.

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Indikátory splněny, uveřejnění bude uskutečněno do konce března 2018.
Manuál je stručná a praktická příručka především pro zdravotníky, kteří se
při své práci setkají s oběťmi násilí. Mimo obecné informace obsahuje
praktický návod postupu pro lékařské odbornosti, které se nejčastěji
s oběťmi násilí setkají ve své praxi a také velké množství kontaktů, kam se
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může oběť násilí obrátit o pomoc. To povede k větší jistotě zdravotníků
v kontaktu s těmito pacienty.

Další informace
Vzdělávací kurz pro zdravotníky bude vytvořen v případě, že v letech 2018-2019 bude také zájem ze
strany WHO, jelikož by byl financován opět v rámci dvouleté smlouvy s WHO, která prozatím nebyla
uzavřena.

Úkol č. 47: Pokračovat v projektu Národní koordinační mechanismus pátrání po
pohřešovaných dětech a zapojovat do spolupráce další relevantní subjekty
Gesce, spolugesce

MV (vč. PČR)

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu

1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Pokračování podpory aktivit v rámci projektu Národní koordinační
mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech (NKMPPD), jehož cílem je
rychlé a úspěšné nalezení pohřešovaných dětí.
Policie ČR je v rámci pátrání po pohřešovaných dětech s příznakem „dítě
v ohrožení“ na velmi vysoké úrovni. Poznatky z praktického využívání
systému ukazují, že nastavení NKMPPD v České republice funguje.
Úspěšnost pátrání je nadstandardní.
V rámci plnění úkolů aktivit NKMPPD se do projektu zapojila nezisková
organizace Aplikace ECHO, z.s., která se zabývá vývojem a uvedením tohoto
softwaru do praxe (urychluje výměnu informací mezi státními institucemi
a širokou veřejností, čímž zvyšuje pravděpodobnost včasného nalezení
pohřešovaných osob).
Projekt se doplňuje dalšími preventivními aktivitami, jako např. plánovaná
mediální prezentace tzv. „Pomněnkového dne“, mezinárodního dne
pohřešovaných dětí.

Plnění stanovených
indikátorů

V roce 2017 bylo evidováno 30 případů pátrání s příznakem „dítě
v ohrožení“.
Pří pátrání jsou používány všechny dostupné pátrací systémy: PATROS,
potažmo mezinárodní systém SIS II, ICIS.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Úspěšnost pátrání v rámci NKMPPD je vysoká.
Spolupráce s médii je i nadále považována za klíčovou, a taktéž je důležité
zapojení veřejnosti.

Úkol č. 48: Zintenzivnit partnerskou spolupráci mezi NKMPPD a evropskou platformou
AMBER Alert Europe
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných

MV (vč. PČR); Amber Alert Europe
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Aktivně se přispívalo k naplňování cílů a principů Memoranda Evropského
parlamentu a Evropské komise týkající se sjednocení systémů pátrání po
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aktivit)

pohřešovaných dětech v ohrožení.
Podnikly se zásadní kroky v rámci přeshraniční spolupráce a to vytvořením
tzv. pracovní expertní skupiny AA EU - Task Force, jejímž cílem je např.:
výměna osvědčených postupů a praxe mezi zástupci zemí, kde je Amber
Alert systém aktivní, či vytvoření pracovní sítě s kolegy zabývajícími se
problematikou pátrání po pohřešovaných osobách napříč Evropou.
Ve dnech 29.-30. 5. 2017 se v Praze uskutečnilo Mezinárodní odborné
jednání na téma efektivní systém přeshraniční spolupráce při pátrání po
pohřešovaných dětech, kterého se účastnily zástupci 20 evropských států
a které se formou prezentací, diskuzí a workshopu zaměřilo na posílení
spolupráce při přeshraničním pátrání po pohřešovaných dětech a podpory
při zavádění nových či zlepšování existujících pátracích mechanismů
v případech pohřešovaných dětí v ohrožení života.

Naplňování cílů úkolu Aktivity podporují efektivnější pátrání po pohřešovaných dětech, a to
i přeshraniční.

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Pokračování policejní spolupráce se státy přidruženými k Amber Alert
v rámci nastavených kritérií pátrání po pohřešovaných dětech v ohrožení.
Určení kontaktních osob, které budou úzce spolupracovat v případech
přeshraničního pátrání, usnadňuje PČR komunikaci s orgány ostatních
zúčastněných států, urychlí a zefektivní mezinárodní pátrání po dětech.

Úkol č. 49: Zajišťovat gesční dohled nad evropskou krizovou linkou 116 000 pro
pohřešované děti a jejich blízké v ČR včetně realizace dotačního programu pro nestátní
neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111
a 116 006 v ČR
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV
1/2016-12/2020
Plněno průběžně (za rok 2017 splněno)
Dne 29. 9. 2016 byl vyhlášen dotační program pro nestátní neziskové
organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111
a 116 006 v České republice pro rok 2017.
V rámci dotace byly poskytovány finanční prostředky na hrazení
telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelů linek 116 000, 116 111
a 116 006 (dále jako „116 xxx“) v České republice. Jako telekomunikační
služby a poplatky se rozumí: základní telekomunikační poplatky (paušální
poplatek na provoz linky 116 xxx, příchozí a odchozí hovory), další
telekomunikační poplatky (poplatky za internetové připojení související
s poskytovanou službou, provoz záložních telefonů pro případ výpadku
internetového připojení), licenční poplatek Českému telekomunikačnímu
úřadu, údržba a opravy pobočkové ústředny ze strany operátora,
aktualizace technického vybavení nezbytného pro provoz linky 116 xxx.
Byly uvolněny finanční prostředky ve výši 2.000.000 Kč.
Byly poskytovány odborné konzultace a podpora žadatelů o dotace.
Dne 2. 10. 2017 byla vyhlášena výzva na podání žádostí v rámci dotačního
zmíněného programu pro rok 2018.
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Naplňování cílů úkolu Dotačním programem je zabezpečován efektivní a kvalitní provoz
evropských krizových a asistenčních linek v ČR a zajištěno bezplatné volání
dětí v krizi, rodičů a příbuzných, kteří pohřešují své dítě či řeší rodičovské
a jiné konflikty a problémy spjaté s rodinou, a obětí trestných činů
a domácího násilí na zmíněné linky.

Plnění stanovených
indikátorů

Linka 116 000 uskutečnila 1.800 kontaktů. Tento objem zásahů se skládá
z přijatých kontaktů (přijatých a odvedených hovorů po telefonu, přijatých
a odeslaných e-mailů, chatové komunikace) a odchozích kontaktů, pokud
řešený případ vyžadoval další intervenci (OSPOD, PČR, školská zařízení,
atd.).
Linka 116 111 přijala celkem 151.421 hovorů, 2.827 e-mailových dotazů
a 2.017 chatů. Ve více než 31.000 případech byl hovor veden ke
konkrétnímu problému. V 60 řešených situacích byla ve prospěch klienta
kontaktována další instituce (OSPOD, ZZS, HZS a PČR). Z toho ve 13
případech byla přivolána ZZS při přímém ohrožení klienta při započatém
sebevražedném pokusu.
Na lince 116 006 bylo přijato 6.405 hovorů.
V dotačním programu pro NNO provozující evropské krizové či asistenční
linky 116 xxx v ČR pro rok 2017 byly předloženy celkem 3 žádosti. Všechny
žádosti splnily formální požadavky a byly podpořeny. Celková částka
2.000.000 Kč, alokovaná na tento dotační program, byla vyčerpána.
V roce 2017 proběhly 3 schůzky se zástupci linek 116 xxx v ČR za účelem
zvýšení vzájemné informovanosti a spolupráce, a zhodnocení efektivity
dotačního programu, přičemž výše finančních prostředků byla ze strany
provozovatelů linek vyhodnocena jako dostatečná s ohledem
na poskytované služby.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Tento dotační program zajistil kontinuitu služeb poskytovaných
provozovateli evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111
a 116 006 a bezplatné volání dětí v krizi, rodičů a příbuzných, kteří pohřešují
své dítě a obětí trestných činů.
Zajištění bezplatného volání je službou české veřejnosti a je ve veřejném
zájmu. Jedná se tudíž o jednoznačnou garanci státu (zastupovaném MV),
který svým občanům v obtížných životních situacích zajišťuje dostupnost
potřebných služeb.

Úkol č. 50: Posílit práva zvlášť zranitelné oběti trestných činů výslechem ve Speciální
výslechové místnosti (SVM)
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR)
5/2016-7/2017
Splněno
Byla vytvořena metodika a instruktážní film Přístup policie k vybraným
typům zvlášť zranitelných obětí, který je zaměřen na práci se zvlášť
zranitelnou obětí (ZZO) z pohledu psychologie a konkrétních potřeb oběti,
které ji činí zvlášť zranitelnou, s ohledem na povahu a závažnost trestného
činu.
Mluvené slovo krátkého filmu bylo přeloženo do angličtiny a vloženo
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formou titulků.
V rámci projektu byl uspořádán mezinárodní odborný seminář v srpnu 2017
na Spiritce v Praze.

Naplňování cílů úkolu Vytvořena písemná (tištěná) metodika.
Vytvořen instruktážní film.
Uspořádán mezinárodní odborný seminář.
Mluvené slovo filmu přeloženo a převedeno do anglických titulků.

Plnění stanovených
indikátorů

Vytvořená metodika byla poskytnuta do policejního vzdělávání, zejména do
specializačních kurzů pro SKPV. Pro zjištění počtu ZZO vyslechnutých v SVM
budou od roku 2019 zahrnuty do evidenčního listu SVM skupiny ZZO. Tím
bude také zjištěn počet úkonů s ZZO v SVM.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

V roce 2018, nad rámec projektu, bude vytvořen pokyn policejního
prezidenta (PPP) o přístupu policie k obětem, zejména ZZO, kde bude část
věnovaná využívání SVM.
Zpětná vazba bude zjištěna od cílové skupiny od roku 2019, kdy na základě
PPP budou více využívány SVM pro úkony s ZZO.

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

MV (PČR)

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

5/2016-12/2017
Splněno
Realizován projekt „Poučení dětského svědka před započetím výslechu ve
speciální výslechové místnosti“. Projekt si kladl za cíl vytvoření metodiky
poučení dítěte před úkonem v SVM z hlediska biologického věku dítěte
a jeho procesního postavení. Poptávkovým řízením byl vybrán dětský
psycholog, který zpracoval metodiku v písemné podobě. KÚP natočil,
sestříhal a vytvořil krátký instruktážní film s psychologem, státním
zástupcem a soudcem a dále s dětmi různých věkových kategorií přímo
v SVM. Mluvené slovo filmu bylo přeloženo do anglického jazyka a překlad
byl vložen formou titulků.
Překlad byl vyhotoven také pro dříve natočený instruktážní film Metodika
výslechu dítěte v SVM.

Naplňování cílů úkolu Vytvořenou metodikou byl zjednodušen a sjednocen postup policie při
poučení dítěte před úkonem.
Zvýšení kvality poučení dítěte – bude zajištěno prostřednictvím specialistů
po linii trestné činnosti páchané na dětech a dětmi.

Plnění stanovených
indikátorů

Vytvořena metodika poučení dítěte z pohledu věku dítěte a procesu.
Všichni specialisté byli proškoleni z vytvořené metodiky.
Metodika zohlednila jednotlivá dětská období z hlediska věku dítěte a jeho
stupně vývoje.
Kvalita poučení bude předmětem metodických kontrol na KŘP.

Dopady na adresáty

Specialisté po linii trestné činnosti páchané na dětech a dětmi v rámci
Policie ČR byli proškoleni z vytvořené metodiky. Ta byla poskytnuta do
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(cílovou skupinu)

policejního školství.

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

MV; nestátní nezisková organizace jako dodavatel služeb, IOM
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Byla poskytována pomoc pravděpodobným obětem trestného činu
obchodování s lidmi (občanům třetích zemí, ale i občanům EU vč. ČR). Oběti
byly motivovány ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, aby
přispěly k potrestání pachatele tohoto trestného činu.
Pokračovala spolupráce s vybranou neziskovou organizací, se kterou je
uzavřena smlouva za účelem vyhledávání potenciálních obětí a poskytování
pomoci pravděpodobným obětem obchodování s lidmi.
Program průběžně přizpůsobován potřebám klientely a měnícím se
trendům v oblasti obchodování s lidmi.

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

Plnění stanovených
indikátorů

Účel smlouvy je řádně plněn.
V roce 2017 bylo zařazeno celkem 24 pravděpodobných obětí obchodování
s lidmi.
23 pravděpodobných obětí obchodování s lidmi spolupracovalo s orgány
činnými v trestním řízení.
Obětem lze poskytnout 10 druhů služeb a Program dobrovolných návratů
do země původu.
Fakticky vynaložené finanční náklady za rok 2017 byly ve výši 1.188.583 Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

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

MV; dodavatel služeb, IOM
3/2016-12/2016, 12/2020
Splněno (vyhodnoceno za 2016)
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Úkol č. 54: Přijmout Koncepci boje proti extremismu pro rok 2016, aktualizovat Koncepci
v následujících letech
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (vč. PČR); MF, MK, MO, MPSV, MŠMT, ÚV
4/2016-4/2020
Splněno
Dne 22. května 2017 byla vládou České republiky usnesením č. 394
schválena Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2016,
Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2016
a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2017.

Naplňování cílů úkolu Vláda projednala a přijala Zprávu o extremismu na území ČR v roce 2016,
Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2016
a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2017.

Plnění stanovených
indikátorů

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

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

V rámci plnění úkolů Koncepce boje proti extremismu byly v roce 2017
inovovány školící aktivity pro specialisty na extremismus. Nadále byly
školeny Antikonfliktní týmy. Rovněž byly inovovány kurzy pro velitele
opatření. Připraveny byly metodické materiály pro vnější službu, SKPV i
velitele opatření. Byly připraveny systémové změny, které by měly usnadnit
a zpřesnit sběr dat o nenávistných trestných činech. Dále byly připraveny
změny pro policejní internetovou hotline, pro hlášení nenávistného obsahu.
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III. Práce s pachateli trestné činnosti
Strategický cíl 3: Při práci s pachateli se Česká republika zaměřuje na narůstající
problém kriminální recidivy a na účinnější resocializaci pachatelů.
Specifické cíle:
3.1. Práci s pachatelem pojímat jako komplexní a mulitidisciplinární systém opatření, který
začíná ještě před nástupem k výkonu trestu, pokračuje samotným výkonem a po propuštění
nekončí, ale naopak se ještě zintenzivňuje.
3.2. Práci s pachateli zakomponovávat do strategických dokumentů napříč všemi
relevantními oblastmi veřejné správy.
3.3. Na lokální úrovni vytvářet speciální a koordinované multidisciplinární akční týmy, které
se individuálně věnují potřebám propuštěných pachatelů.
3.4. V rámci mulitidisciplinárního systému opatření při práci s pachatelem zjednodušit
a zajistit vhodné a včasné předávání informací.
3.5. Na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností posílit pozice sociálního
kurátora.
3.6. Budovat speciální probační domy, ve kterých budou realizovány programy poradenství,
vzdělávání a asistence při usnadnění návratu propuštěných pachatelů do společnosti.
3.7. Podporovat programy a aktivity ke zvýšení zaměstnanosti a vzdělání vězňů, motivovat
zaměstnavatele k vyššímu zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu.
3.8. Pokračovat v činnosti Aliance proti dluhům a poskytování dluhového poradenství
a zvyšování finanční gramotnosti směrem k cílovým skupinám pachatelů, ale i osob, které
s nimi pracují.
3.9. Trvale sledovat, analyzovat a vyhodnocovat sankční politiku a její efektivitu směrem
k represi i prevenci kriminogenních faktorů a předcházení recidivy.
Úkol č. 55: Zpracovávat průběžně akční plány Koncepce vězeňství ČR do roku 2025 na roční
období a zajistit jejich plnění
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MS (Vězeňská služba)
2/2016-12/2020
Plněno průběžně.
Průběžný akční plán Koncepce vězeňství ČR do roku 2025 na rok 2017
obsahuje 17 strategických cílů.
Strategický cíl č. 1 představuje zvýšení skutečné zaměstnanosti vězněných
osob, kromě řady dílčích úkolů, které byly splněny v rámci tohoto
strategického cíle, byl splněn též prioritní úkol – zvýšit reálnou
zaměstnanost vězněných osob. Dle statistiky zaměstnávání odsouzených
osob bylo v roce 2017 zaměstnáno za úplatu 8.449 odsouzených, což
představuje nárůst oproti prosinci 2016 o 843 odsouzených.
Strategický cíl č. 2 se věnuje zaměstnávání osob propuštěných z výkonu
trestu odnětí svobody.
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Oblasti vzdělávání vězněných osob jsou věnovány úkoly strategického cíle
č. 3, personální politice Vězeňské služby ČR pak strategický cíl č. 4.
Následující strategické cíle č. 5, 6 a 7 se věnují problematice zacházení
s vězněnými osobami, posílení odborného personálu a programům
zacházení. Velmi úspěšně byl splněn prioritní úkol spočívající v realizaci
změny vnější diferenciace věznic k 1. 10. 2017 včetně elektronizace
mechanizmu umisťování a přemisťování odsouzených do stupňů
zabezpečení věznice s ostrahou.
Strategický cíl č. 8 se zabývá problematikou poskytování zdravotních služeb
vězněným osobám a personální a materiálně technické stabilizaci
vězeňského zdravotnictví. V řadě úkolů z tohoto strategického cíle bude
nadále pokračováno i v dalších letech.
Strategické cíle 9 a 10 se věnují problematice zneužívání omamných
a psychotropních látek ve vězeňských zařízeních.
Strategický cíl č. 11 se věnuje zabezpečení vnitřní bezpečnosti ve
vězeňských zařízeních.
Strategické cíle č. 12 a 13 míří do oblasti penitenciární a postpenitenciární
péče, primární snahou je vytvoření propojení na mezirezortní
a multidisciplinární bázi, včetně zohlednění programů prevence kriminality.
Jedním z prioritních cílů je inovativní projekt Otevřená věznice, ve kterém
jsou zapojeny veškeré principy moderního vězeňství s cílem snížení recidivy
trestné činnosti.
Strategické cíle č. 14 a 15 se zabývají zajištěním dostatečných zdrojů
k financování dalšího rozvoje vězeňství, a to jak prostředky ze státního
rozpočtu, tak čerpáním financí z rozličných zahraničních finančních
mechanismů.
Strategický cíl č. 16 cílí na rozšířená provozoven SHČ ve věznicích. V roce
2017 byla provozovna SHČ nově zřízena ve Věznici Plzeň, aktuálně jsou
provozovny SHČ zřízeny v 25 organizačních jednotkách.
Strategický cíl č. 17 má za úkol nastavit stabilní právní rámec pro otázky
vězeňství.

Naplňování cílů úkolu Naplňování cílů úkolů je podrobně provedeno v materiálu, který projedná
na svém zasedání vláda ČR.

Plnění stanovených
indikátorů

K plnění 17 strategických cílů bylo uloženo celkem 100 úkolů, ke dni 31. 12.
2017 bylo 54 úkolů splněno, plnění 44 úkolů bude pokračovat v roce 2018,
2 úkoly byly přesunuty do roku 2018.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Naplňované cíle mají dopady dle původních předpokladů, přičemž
podrobné vyhodnocení těchto je obsahem materiálu předloženého vládě
pod č. j. 167/18.
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Úkol č. 56: Koordinovat a naplňovat Koncepci vězeňství do roku 2025, cíle stanovené v
kapitole Resocializace propouštěných vězňů, návaznost na prevenci a post péči a v kapitole
Zaměstnávání. Spolupracovat na tvorbě akčního plánu Koncepce vězeňství ČR na roční
období a zajištění jeho plnění.
Gesce, spolugesce

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

2/2016-12/2020
Plněno průběžně
Ministr spravedlnosti v souladu s úkolem pod bodem II.1.a) usnesení vlády
ČR č. 79 ze dne 3. 2. 2016, kterým byla schválena Koncepce vězeňství do
roku 2025, předložil vládě ČR informaci o plnění Akčního plánu Koncepce
vězeňství do roku 2025 pro rok 2017.
Akční plán pro rok 2017 byl vládou projednán dne 14. 3. 2017.
Akční plán pro rok 2017 bude dále evaluován pracovní skupinou pro Novou
koncepci vězeňství (NKV), která je trvalým evaluačním mechanismem
naplňování koncepce vězeňství.

Naplňování cílů úkolu Akční plán pro rok 2017 obsahuje 17 strategických cílů, které se rozpadají
do specifických cílů a dále do jednotlivých nástrojů a úkolů. Podrobné
informace o plnění ke všem úkolům obsahuje písemná zpráva o plnění
Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2017 předložená
vládě pro informaci pod č. j. 167/18.

Plnění stanovených
indikátorů

Strategický cíl č. 1 – Zvýšení reálné zaměstnanosti
Prioritní cíl zvýšit reálnou zaměstnanost vězněných osob o dalších 10 % byl
splněn. Dle statistiky zaměstnávání odsouzených bylo v roce 2017
zaměstnáno za úplatu 8.449 odsouzených, což představuje nárůst oproti
prosinci 2016 o 843 odsouzených.
Strategický cíl č. 2 – Podpora zaměstnávání osob propouštěných z výkonu
trestu odnětí svobody
Kromě dílčích úkolů byl splněn i prioritní úkol – podporovat společensky
odpovědné zadávání veřejných zakázek, když dne 25. 1. 2017 bylo vládou
ČR schváleno usnesení č. 75 k využívání institutu společensky odpovědného
zadávání veřejných zakázek ve vztahu k zaměstnávání odsouzených a osob
se záznamem v rejstříku trestů.
Do oblasti penitenciární a postpenitenciární péče míří strategické cíle č. 12
a 13, primární snahou je vytvoření propojení na mezirezortní
a multidisciplinární bázi, včetně zohlednění programů prevence kriminality.
Od listopadu 2017 jsou umístěni odsouzení v prostorách nově vybudované
Otevřené věznice při Věznici Jiřice. Jedná se o nový projekt inspirovaný
zahraničními zkušenostmi, kde se pilotně ověřují metody intenzivního
individuálního zacházení s odsouzenými, a který by měl vést ke snížení
vysoké míry recidivy v ČR. V první fázi je kapacita Otevřené věznice 32
odsouzených s plánovaným navýšením na 100 odsouzených ve 2. fázi.
V rámci plnění úkolů tohoto strategického cíle došlo k posílení spolupráce
mezi Vězeňskou službou ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,
Úřadem práce ČR a sociálními kurátory ve smyslu efektivnějšího sdílení
informací a kontinuální práce s odsouzenými.
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Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Naplňované cíle mají dopady dle původních předpokladů, přičemž
podrobné vyhodnocení těchto je obsahem materiálu předloženého vládě
pod č. j. 167/18.

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

MS (PMS); NNO, samosprávy
4/2016-3/2020
Plněno průběžně
Projekt byl zahájen 1. 5. 2016 a obsahuje i klíčové aktivity vztahující se
k úkolu AP:
1/Činnost Komisí pro podmíněné propuštění v 18 věznicích ČR
V prvním pol. roku 2017 byly personálně obsazeny pozice členů Komisí pro
PP o 65 osob zastupující Vězeňskou službu České republiky a odbornou
veřejnost. Byly uzavřeny smlouvy na pozice supervizorů jejich práce.
Ve dnech 23.-24. 2. 2017 proběhl v Praze workshop, koncipovaný jako
vzdělávací kurz navazující na základní kurz členů Komisí pro podmíněné
propuštění, který proběhl již na podzim 2016 v Praze a Ostravě. Cílem
workshopu bylo s odkazem na absolvované školení prohloubit vědomost o
způsobech řízení parolového slyšení, jemu předcházející přípravě a
následném sepsání Stanoviska Komise pro PP k možnosti podmíněného
propuštění odsouzeného. Důraz byl kladen na předání zkušenosti,
názornost a příklady z praxe.
Členové realizačního týmu, kteří koordinují činnost Komisí pro PP a neměli
v této oblasti zkušenost z předchozího projektu, absolvovali jednání Komisí
pro PP v roli pozorovatelů.
Samotná jednání Komisí pro podmíněné propuštění byla v lednu 2017
obnovena v 9 věznicích - Plzni, Příbrami, Liberci, Rýnovicích, Bělušicích,
Stráži pod Ralskem, Heřmanicích, Opavě a Karviné. V březnu 2017 byla
jednání Komisí pro PP poprvé spuštěna v dalších 9 nově vybraných
věznicích - Znojmo, Břeclav, Rapotice, Pardubice, Hradec Králové, Světlá
nad Sázavou, Horní Slavkov, Všehrdy a Velké Přílepy.
2/Program pro zvýšení odpovědnosti pachatelů vůči obětem (Victim
Impact Training - VIT)
Cílem této aktivity je vývoj a praktické ověření programu zvyšující
odpovědnost pachatele za spáchaný trestný čin a posílení empatie vůči
oběti. V daném období byla sestavena skupina 6 vývojových expertních
pracovníků, kteří pod vedením odborného garanta a ve spolupráci
s expertem (hlavním psychologem VS ČR) a přizvanými odborníky připravili
program tohoto typu. Využili jsme přitom dostupnou zahraniční zkušenost
a vyvinuli verzi takto cíleného programu uzpůsobenou pro potřeby české
praxe. Byla vytvořena struktura programu a definován obsah jednotlivých
lekcí, následně byla zahájena práce na lektorském manuálu, pracovním
sešitu a metodice celého programu. V mezidobí byl program nad rámec
projektu vyzkoušen v rámci vybraných středisek PMS.
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Program bude ve fázi pilotního ověření v praxi vybraných věznic zahájen na
začátku roku 2018. Zapojené budou věznice Horní Slavkov, Liberec, Plzeň,
Pardubice, Světlá n. Sázavou, Rapotice a Heřmanice. Program je rozvržen
do 12 setkání pro skupiny vězněných po 8 – 10 osobách. Program vede
lektorská dvojice složena z experta VS ČR a PMS.
3/ Rozvoj restorativní praxe (RRP)
V souladu se schválenou Koncepcí vězeňství do roku 2025 a s odkazem na
restorativní principy práce PMS byly v daném časovém období obsazeny
pozice členů realizačního projektového týmu, kteří rozvíjí program RRP ve
vybraných lokalitách. Cílem jejich práce je propojení témat vězeňství
s aktuálními tématy života komunity a prohloubení spolupráce
zainteresovaných složek a poskytovatelů služeb pro pachatele a oběti
v dané lokalitě. Základním cílem je zvýšení účinnosti meziresortní
spolupráce a uplatnění komplexní přístupu při řešení problematiky
integrace odsouzených osob zpět do života ve společnosti. Program
záměrně propojuje řešení problematiky pachatelů, komunity a v neposlední
řadě obětí trestné činnosti. Aktivita restorativního pracovníka byla zahájena
v roce 2016 a v průběhu roku 2017 byla nadále prohlubována v lokalitách
věznice Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Bělušice, Příbram, Břeclav a Opava.
Ve sledovaném období byla uskutečněna řada pracovních setkání na místní
úrovni, zejména mezi zástupci věznice, střediska PMS, následně dalších
institucí působících na poli penitenciární a postpenitenciární péče
a zástupci komunity jako takové. Výstupy z těchto setkání a následná
analýza informací umožnily restorativním pracovníkům vytvořit základní
orientační schéma, ve kterém byly definovány specifické potřeby věznice,
obyvatel místní komunity a relevantních složek a subjektů působících na
místní úrovni. Následně byly vytvářeny plány na přípravu a realizaci
konkrétních aktivit posilující vzájemné porozumění a společné soužití
a spolupráci.
Dne 28. 2. 2017 se uskutečnilo pracovní setkání mapující výsledky RRP od
jeho počátku (říjen 2016), na kterém se sešli zástupci vedení PMS,
projektového týmu, restorativní pracovníci a zástupci věznic, kde program
probíhá. Na setkání byly představeny výstupy z analýz potřeb v lokalitách
a pojmenována společná témata (např. využívání dobrovolnictví ve
věznicích, zapojení komunity do aktivit pořádaných ve věznicích, podoba
osvětové činnosti – prezentace problematiky vězeňství v dané komunitě,
zapojení věznice do komunitního plánování, představení práce
s pachatelem široké veřejnosti a vytvoření příležitostí pro zapojení
komunity do přípravy vězněných na návrat na svobodu (zavádění
mentoringu, téma podpory rodin/zázemí pachatele, řešení zadluženosti,
uplatnění na trhu práce, vznik svépomocných aktivit a další). Centrálně je
vývoj aktivit RRP podpořen také navázanou spoluprací s RUBIKON centrem,
Za branou o. s., Mezinárodním vězeňským společenstvím, Vězeňskou
duchovenskou péčí.

Naplňování cílů úkolu Zahájena činnost Komisí pro podmíněné propuštění, zahájen program
Victim Impact Training i nový restorativní program zaměřený na podporu
programu zacházení s vězněnými s cílem připravit je na moment propuštění
na svobodu.

Plnění stanovených
indikátorů

Zasedání Komisí pro podmíněné propuštění bylo zahájeno v lednu 2017 v 9
věznicích. V březnu 2017 byla jednání Komisí spuštěna poprvé v dalších 9,
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nyní je činnost Komisí pro PP realizována ve všech 18 do projektu
zapojených věznicích.
Vytvořen program Victim Impact Training a zahájena příprava na jeho
pilotní ověření ve věznicích.
Zahájena činnost skupiny věnující se rozvoji restorativní praxe, aktivita RRP
byla dosud realizována v lokalitách 6 věznic.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)
Další informace

Pokračuje spolupráce mezi profesionály pracujícími s odsouzenými
a zástupci komunity.

Další aktivity projektu:
Odborná diskuzní platforma
Na základě regionálních setkání odborníků věnujících se oblasti podmíněného propuštění z VTOS
(zástupci věznic, středisek PMS, OČTŘ, projektu a případně dalších subjektů), která byla uskutečněna v
průběhu let 2016 a 2017, byla připravována aktivita – vznik odborné diskusní platformy věnující se
problematice podmíněného propuštění a možnostem zvýšení účinnosti práce s podmíněně
propuštěnými, vč. implementace Komisí pro PP do široké praxe. Činnost platformy bude zahájena v
prvním čtvrtletí 2018 a to s podporou všech relevantních justičních složek.
Monitoring a evaluace projektu
V uplynulém období probíhaly práce na finalizaci zadávací dokumentace veřejných zakázek na
dodavatele služby evaluace a shromažďování informací potřebných k provedení longitudinální studie
(konzultace odborného garanta projektu s experty z FSV ÚK). Ve spolupráci s poskytovatelem dotace
došlo k vydefinování předmětu VZ na dodavatele zakázky evaluace, zpracování logického modelu
projektu a určení klíčových otázek evaluace. Předpokládané zahájení realizace veřejné zakázky je na
začátku následujícího sledovaného období.

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

MPSV - spolupráce: Krajské úřady, MSp (vč. VS, PMS), ÚOOÚ, MV
1/2016-12/2019
Plněno průběžně
V rámci plnění úkolu byly realizovány následující aktivity:
- Vytvořit Doporučený postup I pro sociální pracovníky – sociální kurátory
směřovaný na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.
- Poskytovat podporu pro metodiky sociální prevence na obecních úřadech
obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů.
-Vytvořit ucelený Doporučený postupu II pro sociální pracovníky – sociální
kurátory v oblasti resocializace pachatelů trestné (případně přestupkové)
činnosti a postpenitenciární péče.

Naplňování cílů úkolu Cíle se daří naplňovat
Plnění stanovených
Naplňují se
indikátorů
Dopady na adresáty Pozitivní
(cílovou skupinu)
Další informace:
Doporučený postup vznikl ve spolupráci s krajskými metodiky prevence. Již byl v roce 2016 uveden do
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praxe a je testován ve všech krajích. Koncem roku byl aktualizován a v nejbližší době bude vydán jako
oficiální doporučený postup MPSV. Současně v roce 2017 vznik Doporučený postup pro sociální
kurátory k realizaci besed a účasti na programech zacházení. V návaznosti na jednání MPSV a GŘ VS
ČR je v přípravě Metodická příručka pro sociální pracovníky a další odborné zaměstnance Vězeňské
služby ČR (spolupráce se sociálními kurátory v rámci programu zacházení).
Doplnění z hlediska agendy SPO:
K posílení preventivní role OSPOD OÚ ORP přispěla standardizace výkonu SPO. Součástí soustavy
standardů kvality závazné pro OSPOD, uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., je standard č. 7
Prevence. Na základě kritéria 7a) by měl OSPOD aktivně vyhledávat, monitorovat ohrožené děti
a prokazatelně koordinovat, případně vytvářet podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním
obvodu. V kritériu 7b) je ukotven požadavek, aby OSPOD spolupracoval v rámci preventivních aktivit
s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní
samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení,
s Policií ČR, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních
služeb, případně fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na
péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek.
Standardizace rovněž přispěla ke zvýšení počtu sociálních pracovníků OSPOD, kdy OÚ ORP musí při
plánování personální kapacity OSPOD zohledňovat počet dětí s trvalým pobytem v jeho správním
obvodu (1 prac./800 dětí s trvalým pobytem) a míru ohrožení dětí ve spádové oblasti (zohlednění
vyššího výskytu sociálně patologických jevů, existence vyloučených lokalit, atd.). Dále je stanovena
max. okamžitá kapacita kurátora pro děti a mládež, který v daném okamžiku nesmí pracovat s vyšším
počtem než je 40 rodin. Pozitivním dopadem je výrazný nárůst počtu pracovníků OSPOD, kteří tak
mají možnost se intenzivněji věnovat ohroženým dětem.
Rozvoj preventivních služeb na úrovni OÚ ORP je také dílčí aktivitou KA 1 IP MPSV Podpora a rozvoj
služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Dílčí aktivita vychází z předpokladu, že je v rámci síťování
nezbytná podpora, definice a stabilizace služeb zajišťujících kompletní a podpůrná opatření
preventivního charakteru, tzv. preventivní služby na podporu rodiny. Cílem je ve spolupráci s pilotními
pracovišti OSPOD OÚ ORP a KÚ:


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



vytipovat vhodné preventivní služby na podporu rodiny;



podporovat zavádění těchto služeb na území pilotních krajů.

V roce 2017 se soustředilo MPSV v rámci metodického vedení na seznamování pracovníků OSPOD,
primárně krajských úřadů, s Metodickou příručkou pro kurátory pro děti a mládež, která byla vydána
v roce 2016 a měla by pracovištím OSPOD sloužit jako pomůcka při poskytování SPO dětem
vyžadujícím zvýšenou pozornost.

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

MS (PMS)
10/2015-10/2016
Splněno a vyhodnoceno za 2016
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Úkol č. 60: Realizovat výzkum recidivy (kriminální historie) nebezpečných pachatelů
závažné trestné činnosti
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu
Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

MS (IKSP)
4/2016-3/2019
Plněno průběžně
Proběhl sběr dat ke kriminální historii pachatelů ve výzkumném souboru
(celkem byla získána data k cca 1.600 pachatelů). Nyní probíhá jejich
analýza. Pokračují práce na teoretické části výzkumu.
Úkol je průběžně plněn.
Zatím nelze hodnotit.

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

MS (IKSP)
3/2016-6/2019
Plněno průběžně
Probíhá terénní fáze šetření, pokračuje sběr dat ve věznicích a excerpce
spisů. Byl připraven dotazník k expertnímu šetření mezi pracovníky justice,
PMS a OSPOD.
Úkol je průběžně plněn.
Zatím nelze hodnotit.

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

MS (IKSP)
1/2016-12/2019
Plněno průběžně
V IKSP byl dokončen sběr dat pro kvantitativní analýzu a byl sestaven
záznamový arch. Datový korpus pro kvalitativní analýzu se dále doplňuje
a připravuje se realizace fokusních skupin.
Úkol je průběžně plněn.
Zatím nelze hodnotit.
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IV. Komplexní přístup k prevenci kriminality v rizikových
lokalitách
Strategický cíl 4: Česká republika uplatňuje komplexní přístup k řešení zvýšené
kriminality v lokalitách, kde i její příčiny jsou hluboké a vícezdrojové (typicky sociálně
vyloučené lokality).
Specifické cíle:
4.1. Při řešení bezpečnostní situace a prevence kriminality v rizikových (zejména sociálně
vyloučených) lokalitách uplatňovat komplexní přístup založený na spolupráci odpovědných
partnerů a kombinaci opatření cílených na příčiny problémů.
4.2. Do řešení problémů v SVL co nejvíce aktivně zapojovat samotné obyvatele těchto lokalit,
nabízet jim rovněž uplatnění v rámci subjektů odpovědných za řešení problémů
(samospráva, obecní policie, Policie ČR, ad.).
4.3. Vzdělávat pracovníky odpovědné za řešení problémů v SVL ve specifických
problematikách týkajících se menšin (zejména romské) a SVL.
4.4. Pokračovat v podpoře a rozvoji asistentů prevence kriminality, zajistit jejich vícezdrojové
financování (dotace Ministerstva vnitra, podpora z prostředků evropských fondů, prostředky
Úřadu práce, spolupodíl obce).
4.5. Rozvíjet a podporovat projekt Domovník – preventista, vytvořit potřebnou metodiku
a vzdělávání.
4.6. V rámci Policie ČR podporovat činnost styčných důstojníků pro menšiny a zavádět
policejní specialisty v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v SVL.
4.7. Zaměřit se na boj proti lichvě, nelegálnímu hazardu v SVL a na činnost sběren
druhotných surovin či zastaváren z pohledu legálnosti původu obchodovaného zboží.
Prioritou musí být rovněž boj proti drogové kriminalitě, a to ve všech jejích formách (výroba,
distribuce, prodej konečnému zákazníkovi).
4.8. Podporovat projekty zaměřené na předcházení radikalizaci, extremismu, rasismu
a xenofobii či jiným formám nesnášenlivosti (prevence proti tzv. zločinům z nenávisti – hate
crime).
4.9. Realizovat důslednou kontrolní činnost u subjektů poskytujících ubytování osobám
sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, a to v úzké součinnosti všech ke
kontrole oprávněných subjektů (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, stavební úřady,
živnostenské úřady, hygienické stanice, úřady práce, orgány sociálně právní ochrany dětí,
Probační a mediační služba ad.).
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Úkol č. 63: Zajišťovat vzdělávání v oblasti prevence kriminality se zaměřením na
preventivní působení v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách sociálním vyloučením
ohrožených
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV; ASZ
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Ve dnech 29.-31. 3. 2017 uspořádalo MV ve spolupráci s Úřadem vlády ČR
další pracovní setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti a
styčných důstojníků pro menšiny PČR, kterého se nově zúčastnili i krajští
manažeři prevence kriminality a policisté pracující na krajských odděleních
tisku a prevence. Cílem setkání bylo navázat na předchozí setkání v roce
2016 a rozšířit spolupráci mezi další aktéry. V rámci setkání byly
diskutovány aktuální problémy, zazněly např. příspěvky na dluhovou či
drogovou problematiku, informace ohledně nepojistných soc. dávek. Ze
strany ASZ byla současně představena problematiku hoaxů a mýtů a jejich
vyvracení, které bylo realizováno v rámci projektu „Kampaň proti rasismu a
násilí z nenávisti“. Celkem se zúčastnilo 60 osob.
V rámci projektu „Zavádění policejních specialistů pro oblast policejní práce
s romskou minoritou v sociálně vyloučených lokalitách“, realizovaného za
podpory Norských finančních mechanismů pod reg. č. NF-CZ14-PDP-6-0052014, se ve dnech 11.-13. 4. 2017 uskutečnilo školení zaměřené na
problematiku soc. vyloučení. V rámci školení vystoupili zástupci ASZ,
akademické obce, zástupci odboru pořádkové policie Prezídia Policejního
sboru Slovenské republiky a policejní důstojník z hrabství Cambridgeshire
ve Velké Británii. Celkem se zúčastnilo více jak 70 policistů.
Ve dnech 22. - 24. 5. 2018 MV uspořádalo celorepublikové instrukčně
metodické zaměstnání pro příslušníky Policie ČR, které bylo určené
především policistům a policistkám, kteří slouží v oblastech se zvýšeným
počtem sociálně vyloučených lokalit nebo soc. vyloučením ohrožené.
Zaměstnání se zúčastnilo více jak 80 policistů. Hlavními tématy bylo téma
policejní činnosti ve vztahu k romské menšině, terciální prevence,
interkulturní kompetence apod.
MV ve spolupráci s Policií ČR v průběhu roku 2017 realizovalo proškolení
interních lektorů Policie ČR formou tzv. „interaktivních sebezkušenostních
tréninků“ a nácviku na využití této metody pro potřeby Policie ČR v oblasti
policejní činnosti ve vztahu k menšinám. V rámci školení (4 běhy) byly
rovněž použity metodické instruktážní videospoty, které MV ve spolupráci
s PČR zpracovalo v předchozím období. Návazně budou vyškolení lektoři
zajišťovat realizaci specializovaného vzdělávacího kurzu (od roku 2018),
který bude zaměřený na prohlubování interkulturních kompetencí
příslušníků PČR. Celkem se školení zúčastnilo 60 osob.
Dne 27. 7. 2017 se zástupci MV a PČR zúčastnili workshopu „Bezpečnostní
situace v SVL a možnosti jejího zlepšení“ konaného v Nečtinách (Plzeňský
kraj) v rámci projektu „Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit:
Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality“
(BRIZOLIT) podpořeného Programem bezpečnostního výzkumu ČR v letech
2015–2020 (BV III/1-VS). Celkem se workshopu ze strany MV a PČR
zúčastnilo 9 osob.
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V rámci projektů prevence kriminality podpořených MV (asistent prevence
kriminality, domovní-preventista, školení manažerů prevence kriminality,
vzdělávání strážníků) docházelo rovněž ke zvyšování kompetencí
pracovníků působících v SVL či k předávání zkušeností a příkladů dobré
praxe.
Agentura pro sociální začleňování poskytuje obcím i poradenství s
přípravou projektů podávaných ve specializovaných výzvách pro sociálně
vyloučené lokality. Průběžně je využívána možnost podpořit aktivity a
projekty prevence kriminality samospráv přispívající ke zvýšení pocitu
bezpečí v lokalitách.
V roce 2017 působila Agentura v 60 lokalitách, tj. celkem ve 106 městech
a obcích. Z tohoto počtu bylo 47 lokalit zapojeno do koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a 13 lokalit do vzdálené dílčí
podpory. Na podzim roku 2017 byla započata spolupráce u 6 lokalit (tj. 7
měst a obcí).

Naplňování cílů úkolu Zvyšování kompetence pracovníků subjektů veřejné správy působících v SVL
či v lokalitách sociálním vyloučením ohrožených pokračovalo i v roce 2017
výše uvedenými aktivitami.

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

V rámci PČR a MV bylo uskutečněno více jak 5 vzdělávacích aktivit, kterých
se zúčastnilo více jak 450 osob.
Pozitivní – dochází ke zvyšování kompetencí pracovníků subjektů veřejné
správy působících v SVL či lokalitách soc. vyloučením ohrožených, včetně
Policie ČR.

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

MV; MPSV, úřady práce, obce, kraje
1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Během celého roku 2017 probíhala opětovně konzultační činnost k obsahu,
formě, organizačním a finančním standardům a k pravidlům pro realizaci
a poskytování podpory projektu „Asistent prevence kriminality“ (dále jen
„APK“) v souladu s již schválenou Metodikou výběru a činnosti APK.
Poskytování metodické pomoci při přípravě a realizaci projektů APK
s důrazem na vzdělávání, průběžnou přípravu a supervize APK a jejich
mentorů (včetně šíření výstupů a publicity projektu, zobecnění dobré
praxe).
Finančně byly projekty APK podpořeny z vlastních zdrojů a byly vytvářeny
podmínky pro zajišťování financování i z dalších zdrojů (úřady práce,
podpora z ESF OPZ cestou MPSV, příp. další).
Dále bylo využíváno uzavřené Memorandum o vzájemné spolupráci
Ministerstvem vnitra a Generálním ředitelstvím Úřadu práce, jehož cílem je
zvýšit zaměstnanost, bezpečnost a veřejný pořádek podporou tvorby
pracovních příležitostí v rámci míst asistentů prevence kriminality. Součástí
společně podepsaného memoranda je deklarace, která umožňuje využívat
i v roce 2017 na podporu míst APK také finanční prostředky z Úřadu práce
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ČR.

Naplňování cílů úkolu Stanovené cíle úkolu byly v roce 2017 průběžně naplňovány. Byla
poskytována ze strany MV odborná i metodická podpora. Rozšíření zdrojů
finanční podpory (MV, ESF OPZ, úřady práce) umožnilo zaměstnat dosud
nejvíce APK v historii projektu. Spolupráce MV, Policie ČR, jednotlivých
úřadů práce včetně GŘ ÚP v ČR a MPSV.

Plnění stanovených
indikátorů

Z dotačního titulu MV bylo podpořeno v roce 2017 celkem 92 APK ve 37
obcích v celkové finanční výši 20.928.000,- Kč.
Cestou úřadů práce bylo v roce 2017 celkově podpořeno 335 APK ve 102
obcích.
Celkově ze všech zdrojů (včetně vlastních zdrojů obcí) v roce 2017 působilo
v ČR přes 500 APK.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Sjednocení aplikace Metodiky a dalších standardů.
Rozšíření počtu APK v ČR, a tím zajištění pozitivních dopadů projektu
(zvýšení bezpečnosti, pocitu bezpečí, snížení interetnického napětí ad.) do
dalších lokalit.

Úkol č. 65: Vytvořit a realizovat projekt „Domovník-preventista, účinný nástroj sociálního
začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“
Gesce, spolugesce

MV; obce zapojené do realizace projektu, ASZ

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2016-8/2020
Plněno průběžně
Od 1. 9. 2016 se začal realizovat schválený preventivní projekt podporovaný
z ESF OPZ s názvem „Domovník-preventista, účinný nástroj sociálního
začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“, registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723. Příjemcem podpory je odbor
prevence kriminality MV ČR s rozpočtem ve výši 25.505.307,36 Kč.
Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2016 a bude končit 31. 8. 2020.
Předmětem projektu je vytvoření nových účinných nástrojů pro sociální
začleňování a boj s chudobou:
1.

Nástroj pro sociální začleňování a boj s chudobou - "Metodika
výběru, činnosti a přípravy Domovníků-preventistů"

2.

Nástroje pro hodnotící a kvalifikační standardy nové pracovní
pozice – "Hodnotící a kvalifikační standardy pracovní pozice
Domovníků-preventistů"

3.

Nástroj pro výběr obcí (minimálně 10 obcí v ČR po dobu 24 měsíců)
– "Metodický standard pro výběr obcí zařazených do projektu OP Z
Domovník-preventista". Metodický standard bude vycházet z
obsahu Výzvy č. 29/2015. Zaručí mj. nemožnost kolize financování
se všemi jinými, již vyhlášenými Výzvami (např. KOPSVL).

V roce 2017 bylo vybráno celkem 10 obcí, kde bude projekt dále probíhat.
Ke konci roku 2017 bylo do projektu zapojeno všech 10 obcí a bylo vybráno
celkem 28 ze 30 požadovaných osob na pozice domovníků. Také byla
ukončena VZMR a poté vybrána firma, která zabezpečí vstupní a průběžné
vzdělávání cílové skupiny včetně provedení supervize. Projekt probíhá
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podle schváleného obsahu a harmonogramu.
V rámci dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni MV
v roce 2017 bylo podpořeno celkem 31 Domovníků-preventistů v 11 obcích
celkovou částkou 1.502.000 Kč.
MV poskytovalo v průběhu roku 2017 celoroční metodickou pomoc pro
obce realizující projekt s důrazem na vzdělávání, průběžnou přípravu
a supervize DP (včetně šíření výstupů a publicity projektu, zobecnění dobré
praxe).

Naplňování cílů úkolu V roce 2017 byl naplněn cíl spočívající v realizaci projektu Domovníkpreventista s finanční podporou ESF OPZ. Další cíle související s realizací
projektu budou plněny dle nastaveného harmonogramu v dalších letech.
Domovníci-preventisté byli podporováni i z dotačních prostředků MV, kdy
tato podpora vytváření míst vedla k pomoci osobám dlouhodobě
nezaměstnaným či ztíženě zaměstnatelným ze SVL k získání či obnově
pracovních kompetencí a návyků a pomohla jim v dalším uplatnění na trhu
práce.
Z vyhodnocení projektů Domovník-preventista zaslaných obcemi
realizujícími tento projekt z dotační podpory MV jednoznačně vyplynulo, že
zřízení této pozice vedlo v daných lokalitách ke zvýšení bezpečí a snížení
napětí.

Plnění stanovených
indikátorů

V roce 2017 byl průběžně realizován projekt podporovaný z ESF OPZ
s názvem „Domovník-preventista účinný nástroj sociálního začleňování
a podpory sociálně situační prevence v obci“, registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723.
Kritéria a indikátory pro rok 2017 byly splněny a další indikátory související
s realizací projektu budou plněny dle stanoveného harmonogramu v dalších
letech.
V rámci dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni MV
v roce 2017 bylo podpořeno celkem 31 Domovníků-preventistů v 11 obcích
celkovou částkou 1.502.000 Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Jednotný výklad a realizace projektu v praxi; metodická pomoc pro MPSV,
ASZ, obce.
Z vyhodnocení projektů Domovník-preventista zaslaných obcemi
realizujícími tento projekt z dotační podpory MV jednoznačně vyplynulo, že
zřízení této pozice vedlo v daných lokalitách ke zvýšení bezpečí a snížení
napětí.

Další informace
Spolupráce Agentury na tomto úkolu v roce 2017 spočívala v tom, že Agentura v rámci projektového
poradenství poskytovaného spolupracujícím obcím aktivně doporučovala zřídit pozici domovníka
preventisty v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci speciálních výzev k předkládání žádostí
o podporu z ESF město Štětí v roce 2017 zřídilo 3 pozice domovník-preventista, města Moravský
Beroun a Slaný a obec Obrnice zřídila po 1 pozici domovník-preventista.
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Úkol č. 66: Rozšiřovat zavádění specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní
skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)
Naplňování cílů úkolu

MV (PČR)
11/2016-12/2017
Splněno jinak
V rámci KŘP Moravskoslezského kraje (dále jen KŘP-T) bylo zřízeno 15
tabulkových míst tzv. specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu
k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách.
V roce 2016 působilo 40 policejních specialistů ve 4 pilotních krajích, od
roku 2017 bylo zřízeno dalších 15 tabulkových míst v Moravskoslezském
kraji.

Plnění stanovených
indikátorů

U KŘP-T zřízeno 15 tabulek specialistů. Ze strany dalších KŘP, nebyl v roce
2017 další zájem o zavádění specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu
k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Bude popsáno v následujícím vyhodnocení.

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

MS (IKSP)
4/2016-9/2018
Plněno průběžně
Probíhá analýza pramenů a příprava sestavení výzkumného souboru. Byla
připravována analýza prezentace hate crime v médiích.
Úkol je průběžně plněn.
Zatím nelze hodnotit.

Odbor pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (Agentura):
Odbor pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (Agentura) poskytuje obcím v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám intenzivní komplexní podporu. Ta
se zaměřuje mimo jiné na koordinovaný rozvoj veřejných politik v územích zejména na bázi
komunitního rozvoje a participace místních aktérů. Jednou z oblastí, jimž Agentura věnuje při
spolupráci s obcemi soustavnou pozornost, je i oblast bezpečnosti a prevence kriminality.
V rámci spolupráce poskytuje obcím poradenství s přípravou projektů podávaných ve
specializovaných výzvách pro sociálně vyloučené lokality, které obsahují i v oblasti prevence
kriminality samospráv.
Ke konci listopadu 2017 spolupracovala Agentura celkem s 94 obcemi.
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Agentura se ve dnech 16. a 17. listopadu 2017 zúčastnila dvoudenní odborné konference na
téma „Bezpečné město (obec)“ v Nesuchyni u Rakovníka, která byla součástí projektu
prevence kriminality Středočeského kraje podpořeného z dotace MVČR. Na konferenci byla
představena odborná publikace s názvem „Jak vytvořit bezpečné město (obec)“. Tento
metodický dokument, zpracovaný Středočeským krajem, přibližuje realizaci projektu
Bezpečné město (obec) od jeho počátku, tedy od zahájení spolupráce vedení města (obce),
Policie ČR, městské policie a dalších subjektů až po společná konkrétní opatření ke snížení
kriminality. Mapy kriminality jsou jedním z významných pilířů projektu bezpečné město.
Agentura dále šíří tuto dobrou praxi vytváření koordinačních týmů a komunikace s veřejností
prostřednictvím svých lokálních konzultantů do obcí zapojených v koordinovaném přístupu.

3. Vyhodnocení plnění úkolů | str. 90

V. Nové hrozby a přístupy k prevenci kriminality
Strategický cíl 5: Česká republika reaguje na nové hrozby a trendy v oblasti
bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikuje nové efektivní přístupy k jejich
předcházení.
Specifické cíle:
5.1. Podporovat a realizovat projekty zaměřené na boj proti kriminalitě ve virtuálním
prostředí, zejména na informovanost o existujících rizicích a možnostech ochrany před nimi,
včetně technických opatření, poskytovat pomoc a podporu obětem internetové kriminality.
5.2. Podporovat aktivity v oblasti dluhového poradenství a finanční gramotnosti, a to jak vůči
cílové skupině ohrožených osob, tak pracovníkům orgánů a organizací, které s takovými
osobami pracují.
5.3. Reflektovat demografický vývoj a pokračovat v cílení preventivních aktivit a poskytování
pomoci na cílovou skupinu seniorů.
5.4. Budovat systém ochrany tzv. měkkých cílů, který se zaměří zejména na vzájemnou
spolupráci mezi jejich provozovateli, nevládním sektorem a subjekty veřejné správy za
metodické podpory orgánů státní správy s cílem zvyšovat míru zabezpečení proti závažným
útokům. Zejména může systém prevence kriminality v této oblasti přispět zkušenostmi
a projekty z oblasti situační prevence.
5.5. Pečlivě sledovat vývoj v oblasti migrace a jeho vliv na kriminalitu v ČR (z pohledu
pachatelů i obětí trestné činnosti) a v případě potřeby reagovat vhodnými preventivními
aktivitami a projekty.
5.6. Sledovat a uplatňovat nové přístupy a technologie v situační prevenci, zejména
s ohledem na majetkovou trestnou činnost.
Úkol č. 68: Zastřešit a podporovat tvorbu preventivních projektů a dalších aktivit cílených
na prevenci kybernetické kriminality
Gesce, spolugesce
Harmonogram

MV; členové RVPPK, kraje

Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

Průběžně plněno

1/2016-12/2020


podpora projektů v rámci dotačního titulu PPK 2017; krom jiných
dlouhodobá podpora projektu „Kraje pro bezpečný internet“



projekty v rámci vnitroresortního programu 2017

Naplňování cílů úkolu Zvyšování informovanosti o problematice kyberkriminality (kybergrooming,
sexting, bezpečí na sítích, atd.) u široké veřejnosti, a zejména dětí
a mládeže.

Plnění stanovených
indikátorů

Z dotačního titulu PPK 2017 byly podpořeny 4 projekty, které byly
zaměřeny na problematiku kyberkriminality, a to v hodnotě 704.000 Kč.
Z vnitroresortu 2017 podpořeny 2 projekty v hodnotě 88.000 Kč.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Projekty zaměřeny na širokou veřejnost, děti a mládež.
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Další informace
NCOZ SKPV se v roce 2017 zapojila do projektu www.nomoreransom.org, který si klade za cíl pomoci
obětem ransomwaru získat zpět jejich zašifrovaná data bez nutnosti platit výkupné zločincům.
Umožnila tak vznik webové stránky této iniciativy v českém jazyce, což usnadní orientaci pro české
uživatele, zvýší povědomí o této prudce rostoucí hrozbě a usnadní přístup k preventivním radám
zabraňujícím infikování systému či řešení k dešifrování souborů případným obětem ransomwaru.
Projekt No More Ransom oslavil první výročí své existence a přes jeho krátké trvání již stačil získat
prestižní ocenění odborného časopisu SC MAGAZINE pro rok 2017 za pozitivní vliv v oblasti
bezpečnosti informací. Hlavním záměrem projektu je sdílet znalosti a vzdělávat uživatele
v předcházení útokům ransomwaru. Platforma No More Ransom aktuálně obsahuje více jak 50
dešifrovacích nástrojů. Dešifrovací nástroje jsou na portálu www.nomoreransom.org volně přístupné
každému uživateli, a to bez omezení lokality, ve které se uživatel momentálně nachází.
V roce 2017 se NCOZ SKPV zapojila do celoevropské preventivní kampaně proti internetovému
sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí v online prostředí s názvem #SayNo!, kterou spustil v červnu 2017
Evropský policejní úřad Europol varující před znepokojivým rychlým nárůstem počtu případů
sexuálního nátlaku a vydírání dětí v online prostředí a upozorňující zejména na nebezpečnost online
komunikace. Cílem kampaně je zvýšit informovanost a bojovat proti zvyšujícímu se trendu online
sexuálního nátlaku a vydírání nezletilých osob. Kampaň zahrnuje krátký 12 minutový film dostupný ve
všech jazycích Evropské unie, který pomáhá rozpoznat potenciálně rizikový kontakt, poskytuje online
preventivní rady a upozorňuje na důležitost nahlásit takové závadové jednání kompetentním
orgánům.
Vzhledem k aktuálnosti tématu a vývoje kriminality, kdy lze sledovat nárůst mravnostní trestné
činnosti páchané prostřednictvím sociálních sítí a internetu, se NCOZ SKPV rozhodla dále rozvinout
celoevropské úsilí Europolu, a cíleně na území ČR zahájila v závěru roku 2017 národní kampaň ŘEKNI
NE!, koncipovanou jako plánovaný dlouhodobý preventivní počin s dlouhodobým záměrem
preventivního působení na léta 2017-2019 s celorepublikovým přesahem za účelem zvýšení
bezpečnosti online komunikace a zvýšení důvěry k ohlašování konkrétních případů nejen u primární
cílové skupiny dětí, s cílem co nejvíce zvýšit informovanost o dané problematice, poskytnout odborné
poradenství dětským obětem a potenciálním dětským obětem internetového sexuálního zneužívání
a zvýšit tak mechanismus oznamování a podpory obětem v těchto situacích.

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

MV (vč. PČR)

Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

Prozatím neplněno

7/2016-7/2021
Původně měl být úkol financován z ISF, koncem roku 2017 začala probíhat
jednání, zda by bylo možné úkol financovat z Norských fondů. Plnění úkolu
je závislé na zajištění financování z externích zdrojů a nelze prozatím
stanovit ani jeho další harmonogram.

Naplňování cílů úkolu Zatím nelze hodnotit.
Plnění stanovených
Zatím nelze hodnotit.
indikátorů
Dopady na adresáty Zatím nelze hodnotit.
(cílovou skupinu)
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Úkol č. 70: Zpracovat přehled dostupných projektů a materiálů zaměřených na rizika
virtuální komunikace, užití mobilních telefonů, platebních karet, sociálních sítí a obecně
kyberkriminality, případně jejich vytvoření
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (vč. PČR); NBÚ/NCKB
1/2017-12/2020
Průběžně plněno
V roce 2017 byl zpracován přehled dostupných projektů a materiálů
z oblasti kyberkriminality, na jehož základě byla vytvořena nová sekce
webových stránek www.prevencekriminality.cz zaměřena na oblast
kyberkriminality. Cílem je v přehledné a strukturované formě poskytnout
užitečné informace, doporučení, vzdělávací materiály, projekty, kontakty na
domácí i zahraniční instituce či organizace zabývající se různými aspekty
a oblastmi kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti určené jak
pro širokou či odbornou veřejnost.
Stránky jsou v současné době v testovacím provozu a budou nadále
aktualizovány.
Nadále bude šířena informace o existenci stránek.

Naplňování cílů úkolu Na stránkách www.prevencekriminality.cz vytvořena nová sekce zaměřená
na oblast kyberkriminality sloužící jako přehledný a uživatelsky přívětivý
rozcestník.
Vytvoření nové sekce bylo prezentováno na setkání manažerů prevence
kriminality v listopadu 2017.

Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

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

MS (PMS)
1/2016-12/2017
Splněno a vyhodnoceno za 2016

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

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu

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

Prostřednictvím dotačního titulu Program prevence kriminality 2017 byly
podpořeny projekty krajů, měst a obcí se zaměřením na prevenci trestné
činnosti páchané na seniorech, v jejichž rámci probíhá mimo jiné také
podpora a šíření informací a vzdělávacích materiálů.
V rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“,
tentokrát však se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí
prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi
ve vztazích, v rámci kterého bylo částkou 2 mil. Kč podpořeno 8 NNO
pracujících s násilnými osobami, ve kterých se organizace Život 90, z.ú.
zaměřila na prevenci násilí páchaného v domácím prostředí na seniorech.
Projekt obsahoval kromě přímé podpory neformálních pečujících
v poradenství a podpůrné skupině také edukační program zaměřený na
pracovníky v přímé péči a ostatní pracovníky, kteří se setkávají
s neformálními pečujícími a mohou jim poskytnout podporu a předejít tak
situaci, v níž se z neformálního pečujícího stává agresor páchající domácí
násilí na seniorovi.
O aktuálních nových formách této trestné činnosti jsou senioři často
informováni, jak ze sdělovacích prostředků, tak i ze strany policistů.
Problematice senior je věnována velká mediální i preventivní pozornost.
(2018: reportáže, besedy, díl věnující se této problematice v kampani TV
Óčko, příprava projektu na zabezpečení majetku pro rok 2018 se záměrem
apelovat zejména na seniory apod.).
V rámci policie je podporována tvorba zajímavých informačních materiálů
(např. samolepky – „Víš, kdo je za dveřmi“, kniha povídek „Černá kronika
aneb ze soudních síní“, Preventivní letáky „Slepí vrazi“ a „ParkYourPhone“).

Naplňování cílů úkolu Kvalita úrovně projektů zaměřených na vytváření bezpečného prostoru pro
seniory je dlouhodobě na vysoké úrovni (inovativní prvky, interaktivní
metody práce – př. „Seniorská divadla“, kniha povídek „Černá kronika aneb
ze soudních síní“). V případě potřeby je konzultační činnost zajišťována.
Úkol zvyšování povědomí veřejnosti je plněn velmi častou medializací dané
problematiky, kdy jsou neustále zveřejňovány nové události, které jsou v
rámci této problematiky spáchány. Ve věci probíhají konzultace rovněž
s dalšími pracovníky OČTŘ mimo policii a rovněž i s odbornou veřejností.
V rámci OTP jednotlivých KŘP je navázána úzká spolupráce s krajskými
koordinátory prevence, kterým jsou poskytovány statistické výstupy
v oblasti kriminality páchané na osobách 60+, jsou informování o nových
trendech v této oblasti trestné činnosti. Další preventivní aktivity jsou
vyvíjeny ve spolupráci s domovy důchodců, domovy pro seniory, domovy
s pečovatelskou službou či na akcích pořádaných např. městskými částmi
např. Seniorská akademie. Preventivní pracovníci OTP jsou rovněž členy
komisí prevence kriminality zřízených při obcích a městech, případně
„kulatého stolu seniorů“ při krajských úřadech a společně reagují na
aktuální trendy související s trestnou činností páchanou na seniorech.
Stále probíhá vytváření efektivních informačních materiálů a aktivit.
Neustále platí, že nejlepší informační médium je televize.
K medializaci a informační osvětě dané problematiky jsou dále využívány
webové stránky Policie ČR (www.policie.cz), sdělovací prostředky periodika
(časopis Policista), inzertní plochy v MHD. Pozornost se nově obrací též na
rodinné příslušníky - s cílem dlouhodobě a systematicky působit na „svého
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seniora“ (ovlivňovat jeho informovanost, pozitivní vzorce chování a sociální
zdatnost).
Od roku 2015 do současnosti zabezpečují zástupci OTP PP ČR ve spolupráci
s rádiem Dechovka republikový preventivní projekt, ve kterém jsou v
rozhlasovém pořadu „Možná přijde i podvodník, aneb Policie ČR radí“
prezentována témata na ochranu seniorů (např.: kyberkriminalita; linka
158, domácí násilí páchané na seniorech, zabezpečení domů, bytů a
rekreačních objektů; policejní výslech seniora jako oběti nebo svědka;
senior v dopravě, problematika „Šmejdů“, osobní bezpečnost, podvody na
seniorech; bezpečné chování seniorů v předvánočním a vánočním období;
kriminalita páchaná na hřbitovech, bezpečné chování seniorů v lese, na
výletech).
Častá je spolupráce s Českým rozhlasem (Radioporadna, Jihočeský maják).
Problematika seniorů je nově od roku 2017 prezentována v rámci sociálních
sítí Facebook, You Tube.
K problematice seniorů je zveřejněno osm audiospotů.
Informace pro oběti trestných činů a zasažené mimořádnými událostmi
jsou prezentovány na: http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-obetitrestnych-cinu-a-zasazene-mimoradnymi-udalostmi.aspx
Od roku 2006 iniciovalo KŘP-A „Projekt tísňové linky pro neslyšící - SMS
603 111 158 (mj. i pro handicapované seniory).

Plnění stanovených
indikátorů

Z Programu prevence kriminality 2017 bylo podpořeno 7 projektů
zaměřených na bezpečí seniorů a z Programu prevence sociálně
patologických jevů 1 projekt zaměřený na prevenci násilí páchaného
v domácím prostředí na seniorech.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Senioři jsou na základě preventivního působení informovanější,
obezřetnější, častěji se obracejí s oznámeními na Policii ČR.
Větší zodpovědnost řidičů seniorů a ostatních účastníků v silničním
provozu.
Dokladem efektivního působení na tuto cílovou skupinu (zvlášť zranitelné
oběti) je kladné hodnocení preventivních aktivit policie a s ním související
zvýšený zájem zastupitelů obcí a měst, svazů důchodců, klubů seniorů,
pečovatelských domů a dalších institucí o preventivní působení zástupců
Policie ČR v dané oblasti.

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

MS (IKSP)
6/2016-6/2019
Plněno průběžně
Proběhlo šetření k důvodům exekucí vůči seniorům, na jehož základě byla
zpracována výsledná zpráva, která byla postoupena MS jako výstup k úkolu
82d Národního akčního programu podpory pozitivního stárnutí. Připravuje
se rozsáhlé terénní šetření na reprezentativním vzorku populace seniorů
a analýza spisů k případům seniorů jako pachatelů trestné činnosti.

Naplňování cílů úkolu Úkol je průběžně plněn.
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Plnění stanovených
indikátorů
Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Zatím nelze hodnotit.
Zatím nelze hodnotit.

Úkol č. 74: Rozvíjet projekty Bezpečná lokalita, Bezpečné bydlení, Bezpečná země
zaměřené na situační prevenci kriminality
Gesce, spolugesce

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

Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

1/2016-12/2020
Plněno průběžně
Na základě průběžného mapování bezpečnostní situace a pocitu bezpečí
občanů byly v roce 2017 definovány a realizovány aktuální priority a cíle v
oblasti situační prevence kriminality.
Probíhala součinnost s odbornou a laickou veřejností s důrazem na
posilování osobní zodpovědnosti občanů za svou bezpečnost a ochranu
majetku zejména na všech prezentačních akcích resortu.
V roce 2017 pokračoval rozvoj osvědčených aktivit a spolupráce s partnery,
kteří se též podíleli na odborných seminářích, veletržních a výstavních
aktivitách z oboru ochrany majetku, osob.
Byly připravovány relevantní preventivně-informační výstupy s cílem
informovat širokou odbornou i laickou veřejnost o legálních způsobech
a možnostech ochrany osob a majetku, včetně bezpečnosti tzv. měkkých
cílů (mj. školských či zdravotnických zařízení, prostředků a shromaždišť
veřejné dopravy, kulturních a náboženských objektů ad.).

Naplňování cílů úkolu Cíle úkolu byly v roce 2017 výše uvedenými aktivitami naplňovány.
Realizace celkem 20 seminářů.
Plnění stanovených
indikátorů
Nový katalog doporučených výrobků.
Vydání nové Metodiky aplikace normy ČSN 73 4400 – Prevence kriminality
– řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských
zařízení + příprava doprovodných materiálů.
Účast MV na 3 veletrzích.
Rady a informace sdělované na obou webech MV.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Relevantní a jasná informovanost široké veřejnosti.

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

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

Harmonogram

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

Plněno průběžně
MV se aktivně podílelo na činnosti Technické normalizační komise č. 148
(Prevence kriminality a ochrana obyvatel při ÚNMZ). V roce 2017 byla dvě
zasedání. Navíc proběhlo podzimní mezinárodní jednání evropského
sekretariátu TC 325 a WG 3 s velkým ohlasem. MV zde představilo aplikaci
nové normy na bezpečnost ve školách, která zde získala i mezinárodní
podporu.
MV se aktivně podílelo na činnosti evropské technické normalizační komise
CEN/TC 325 (Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby
a navrhování budov) zadáváním konkrétních termínovaných úkolů.
MV podporovalo (odborně i finančně) předsednictví České republiky a s tím
související zajištění činnosti sekretariátu CEN/TC 325 ve formě vzájemně
uzavřené Smlouvy o spolupráci s ÚNMZ od 1. července 2016. Organizačně
byl připraven ve spolupráci všech dotčených subjektů celostátní seminář
k aplikaci technických norem v praxi (konání v dubnu 2017).

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

Plnění stanovených
indikátorů

V roce 2017 byla vydána metodika k aplikaci nové technické normy v oblasti
prevence kriminality na národní úrovni ČSN 73 4400 – Prevence kriminality
– řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských
zařízení.
V roce 2017 bylo uspořádáno 10 vzdělávacích akcí za účasti cca 600
účastníků z řad zástupců obcí, krajů obecní policie či Policie ČR.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Aplikace technických norem do bezpečnostní praxe.

Úkol č. 76: Podporovat forenzní identifikační značení předmětů, stanovit postup pro
vytvoření národní databáze označených předmětů a realizovat mezinárodní spolupráci
v této oblasti
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV; obce/obecní policie, pojišťovací subjekty, vlastníci značených předmětů
1/2016-3/2018
Plněno průběžně
V roce 2017bylo pokračováno ve finanční, odborné, metodické a informační
podpoře inovativního preventivního nástroje „forenzní identifikační značení
předmětů“ (FIZ).
Byly zahájeny konzultace k přípravě analýzy proveditelnosti vytvoření
a zajištění provozu národní databáze značených předmětů. Bohužel se
nepodařilo tuto analýzu provést zejména pro časovou nedostupnost
k plnění tohoto dílčího úkolu z důvodu jiných, priorizovaných úkolů pro MV
zejména v problematice průmyslových zón a zaměstnávání cizinců v nich.
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V roce 2017 byla prohloubena mezinárodní spolupráce, zejména
v příhraničních oblastech s Polskem a Slovenskem, v oblasti FIZ, tvorby
databáze a spolupráce při pátrání po odcizených předmětech.

Naplňování cílů úkolu I v roce 2017 se dařilo prohlubovat využití FIZ, byla navázána rovněž
mezinárodní spolupráce ve využívání této metody i národního (nyní již
mezinárodního) registru REFIZ.
Příklady z praxe dokazují zefektivnění prevence kriminality pomocí tohoto
nástroje (viz indikátory). FIZ také pomáhá při odhalování konkrétních
případů odcizených předmětů.

Plnění stanovených
indikátorů

Počet obcí, ve kterých je FIZ prostřednictvím obce/obecní policie
zprostředkováváno občanům, je ke konci roku 2017 již 55.
Počet značených předmětů ke konci roku 2017 je přes 14.000 předmětů,
jízdních kol a kompenzačních pomůcek.
Celkový počet odborných akcí/materiálů na podporu a propagaci FIZ v roce
2017 přesáhl počet 10.
Označené předměty jsou ukradeny 5 x méně než předměty neoznačené
a neuvedené v databázi forenzně označených předmětů.
Počet odcizených předmětů, které se podařilo díky FIZ dohledat a vrátit
původnímu majiteli, dosáhl 20 případů.
Byly zahájeny konzultace k přípravě analýzy proveditelnosti vytvoření
a zajištění provozu národní databáze značených předmětů. Bohužel se
nepodařilo tuto analýzu provést zejména pro časovou nedostupnost
k plnění tohoto dílčího úkolu z důvodu jiných, priorizovaných úkolů pro MV
zejména v problematice průmyslových zón a zaměstnávání cizinců v nich.
Na úkolu se pracuje a bude dokončen nejpozději do 12/2019.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Větší zabezpečení značených předmětů.
Snížení počtu krádeží jízdních kol.

Návrh na aktualizaci úkolu
Posun termínu splnění úkolu realizace analýzy proveditelnosti vytvoření a zajištění provozu národní
databáze značených předmětů z 12/2017 do 12/2019.
Posun termínu rozhodnutí o dalším postupu ohledně národní databáze značených předmětů z 3/2018
na nejpozději 6/2020.

Úkol č. 77: Vyhodnotit zavádění prvků moderních technologií v Krajském ředitelství policie
Středočeského kraje a šířit příklady dobré praxe
Gesce, spolugesce
Harmonogram
Celkové plnění úkolu
Popis plnění úkolu
(realizovaných
aktivit)

MV (PČR)
7/2016-12/2020
Plněno průběžně
Rozšířením projektu Bezpečné město (obec) i do dalších lokalit v rámci
jednotlivých územních odborů KŘP Středočeského kraje je zvyšováno
využívání vytvořených nástrojů za využití moderních technologií. V rámci
Středočeského kraje je projekt Bezpečné město realizován již ve více než 30
městech.
Ve dnech 15. a 16. listopadu 2017 byla uspořádána odborná konference
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v Nesuchyni u Rakovníka, během níž byly prezentovány prvky moderních
technologií, jejich využití v praxi a další poznatky z jejich využívání.
Byla zde rovněž prezentována nově vydaná publikace „Jak vytvořit
Bezpečné město (obec)“, která je metodickou příručkou, jak realizovat
v obci projekt Bezpečné město, a obsahuje i celou řadu dalších rad
a doporučení směřujících do oblasti prevence kriminality na místní úrovni.
Publikace je dostupná na: http://bezpecnystredoceskykraj.cz/wpcontent/uploads/2017/11/Jak-vytvo%C5%99it-Bezpe%C4%8Dn%C3%A9m%C4%9Bsto-obec.pdf.
Úkol je plněn průběžně také v rámci projektu Mobilní bezpečné platformy
(MBP).

Naplňování cílů úkolu Příklady dobré praxe byly šířeny prostřednictvím konference a vydané
publikace.
Dochází k optimalizaci běžného výkonu služby policistů včetně usnadnění
prováděných lustrací.
Probíhá testování a využívání nových přístupů a nástrojů, jejich analytické
vyhodnocování, šíření dobré praxe v rámci PČR, ale i samospráv či dalších
orgánů státní správy.

Plnění stanovených
indikátorů

Realizována odborná konference.
Vydána odborná publikace – manuál, shrnující poznatky z analytického
vyhodnocení realizace projektu Bezpečné město.
Šíření inovativních projektů a preventivních aktivit do dalších měst.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

Postupné zavádění ověřených inovativních technologií a postupů pomáhá
v nových lokalitách ke snížení kriminality, zvýšení bezpečí občanů včetně
jejich pocitu bezpečí, ke zlepšení práce orgánů zapojených do prevence
kriminality na místní úrovni i ke zvýšení efektivity jejich činnosti.

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

MV; obce
5/2017-12/2019
Plněno průběžně
V roce 2017 byla MV zahájena realizace dotačního programu „Podpora
bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019“, který
reagoval na zhoršení bezpečnostní situace a zhoršení pocitu bezpečí v
obcích, kde jsou v provozu zařízení Správy uprchlických zařízení MV v
souvislosti s možnou migrační vlnou.
Na program jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 20.000.000 Kč.
Dne 10. 5. 2017 došlo k vyhlášení dotační programu. Stanovené parametry
programu jsou:
a.

kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících)

b.

zabezpečovací a vyhodnocovací soubory

c.

mobilní policejní služebny
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d.

osvětlení rizikových míst.

Lhůta pro podávání žádostí byla stanovena do 31. 8. 2017. MV obdrželo
žádosti od 5 obcí (Bělá pod Bezdězem, Statutární město Havířov, Jaroměř,
Kostelec nad Orlicí a Zastávka u Brna).
Dne 10. 10. 2017 zasedala komise pro výběr projektů a všechny žádosti
schválila. Obce byly informovány o přidělení finančních prostředků na
dotační program. V současné době připravují dotčené obce podklady pro
zahájení investičního procesu.
V průběhu roku 2018 se počítá s vyhlášením druhého kola Výzvy.
V roce 2017 bylo podpořeno celkem 6 dílčích projektů 5 dotčených obcí v
celkové výši 11.974.534 Kč.

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

Plnění stanovených
indikátorů

Realizovaný investiční dotační program prevence kriminality „Podpora
bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019“.
Celkem bylo podpořeno 5 dotčených obcí.
Celkem bylo podpořeno 6 dílčích investičních projektů.
Celkově bylo v roce 2017 poskytnuto 11.974.534 Kč.
Během celého roku 2017 byly realizovány konzultace a podpora všem
žadatelům.

Dopady na adresáty
(cílovou skupinu)

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

Ministerstvo vnitra:
1. Bezpečnostní aspekty zaměstnávání cizinců (zejména v průmyslových zónách a jejich okolí)
V důsledku příznivého hospodářského vývoje a nízké nezaměstnanosti roste v České
republice poptávka po pracovní migraci ze zahraničí, zejména po nízko kvalifikovaných
a nekvalifikovaných profesích. V některých oblastech je však množství cizinců-zaměstnanců
už tak vysoké, že nedostačuje stávající infrastruktura, vznikají konflikty v soužití s místním
obyvatelstvem, zhoršuje se bezpečnost a veřejný pořádek (zejména v rovině přestupků).
Problém představuje zejména (kvazi)agenturní zaměstnávání cizinců a narůstající počet
ubytoven a ubytovávaných cizinců.
MV se problematikou bezpečnostních aspektů zaměstnávání cizinců začalo intenzivně
zabývat od počátku roku 2017, a to zejména v souvislosti se zhoršením bezpečnostní situace
v průmyslových zónách v Královéhradeckém kraji (PZ Kvasiny) a Plzeňském kraji (zejména
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statutární město Plzeň, Tachovsko). Byť zvýšené negativní bezpečnostní dopady aktuálně
sledujeme zejména v těchto dvou lokalitách, jedná se o systémový problém, který se může
dotknout jakékoliv další oblasti, potýkající se s obdobným nárůstem pracovních pozic a s tím
spojenou zvýšenou migraci osob, na niž zejména obecní samospráva, potažmo orgány státní
správy nebudou dostatečně připraveny.
Největší problém představuje chování zaměstnanců zprostředkovaných přes agentury
práce, zejména pak ty, které realizují svou činnost neoprávněně, snaží se obcházet českou
legislativu nabídkou zaměstnanců od polských agentur práce či zastíráním skrze obchodně
právní vztahy.
U problémových cizinců se jedná v naprosté většině o samotné muže, bez rodin, kteří jsou
ubytováni na ubytovnách, mnohdy ve zcela nevhodném prostředí, či v soukromí, a to
i načerno. Počet takových ubytovacích zařízení roste. Velká část těchto cizinců ve volném
čase mezi směnami nemá smysluplné vyžití (a často o něj i přes snahu zaměstnavatele
i samospráv ani nestojí), většinou jen popíjejí alkohol (v hospodách, restauracích
i v soukromí), navštěvují herny, ruší noční klid a veřejný pořádek, objevuje se i prostituce,
problémy s drogami. To je spojeno s výrazným nárůstem počtu protiprávních jednání,
zejména těch páchaných cizinci. V oblasti přestupků se jedná o desítky i stovky procent
(v případě obcí Kvasiny, Solnice a Rychnov nad Kněžnou počet přestupků spáchaných cizinci
mezi lety 2015 a 2016 vzrostl o 419 %).
Pokud přijdou agenturní zaměstnanci o práci, pak se často ocitají také bez ubytování, které je
vázáno na zaměstnání, a stávají se z nich bezdomovci.
Dalším problémem (co do počtu nejčastějším) jsou pak přestupky v dopravě (porušování
dopravních předpisů, špatné parkování) a tvorba dopravních kalamit v okolí průmyslových
zón, zejména při střídání směn.
Je však třeba podotknout, že byť jsou problémy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
na první pohled nejviditelnější, tak nejde o jediný problém, který tyto lokality trápí, ale
jednoznačně až důsledek celé řady dalších problémů.
Těmi nejzásadnějšími jsou problémy s nedostatečnou infrastrukturou a připraveností
daných oblastí na tak velký příliv nových obyvatel, což je navíc umocněno ještě tím, že se
jedná o cizince s jiným jazykem, jinou kulturou a návyky. Jedná se o problémy s kapacitami
v oblasti dopravy, ubytování, zdravotnictví, školství, trávení volného času, odpadového
hospodářství, lidských zdrojů. Další problémy jsou s vymahatelností práva, obtížnou
kontrolou dodržování předpisů, obec jen velmi těžko získává přehled, kdo se na jejím území
zdržuje, problémy jsou zejména u cizinců – občanů EU, nemožnost vybírat poplatky za
odpady za osoby, které v obci nemají hlášený pobyt, ad.
V lednu 2017 vytvořil ministr vnitra Pracovní skupinu pro řešení zaměstnávání cizinců
v průmyslových zónách a s ní spojené proměny bezpečnostní situace v okolí Plzně a Kvasin.
Pracovní skupina byla složená ze zástupců několika resortů, Policie ČR, samospráv,
kontrolních orgánů, zástupců zaměstnanců i zaměstnavatelů a jako hlavní oblasti k řešení
určila 3 oblasti: 1) veřejný pořádek, 2) zaměstnávání cizinců, 3) ubytování cizinců.
Na základě závěrů pracovní skupiny přijala vláda ČR svým usnesením č. 162 ze dne 27. 2.
2017 následující doporučení:



navýšit počty příslušníků Policie ČR a jejich nástupní platy,
zvýšit kontrolní činnost v oblasti zaměstnávání a ubytovávání cizinců,
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vytvořit metodiku pro dotčené obce s návodem, jak postupovat při řešení
konkrétních problematických situací,
vytvořit obecné systémové řešení podpory rozvoje průmyslových zón a jejich okolí,
podniknout kroky k jednání s Polskem o nové mezinárodní smlouvě o policejní
spolupráci,
předložit vládě ČR návrh legislativních řešení souvisejících se zaměstnáváním
a ubytováváním cizinců.

Usnesením vlády č. 388 ze dne 22. 5. 2017 provedla vláda ČR vyhodnocení těchto opatření
s tím, že opatření byla splněna; u úkolu „vytvořit obecné systémové řešení podpory rozvoje
průmyslových zón a jejich okolí“ došlo na žádost MPO jako hlavního gestora k jeho úpravě
s tím, že bude vládě ČR předložena do konce března 2018 Metodika vyhodnocení územních
nároků průmyslových zón, která poskytne obecný návod na snadnou a rychlou identifikaci
možných nároků plánované průmyslové zóny na území včetně přehledu konkrétních
možných řešení těchto nároků tak, aby se předešlo případným negativním důsledkům
rozvoje průmyslové zóny na území a území na ně bylo dostatečně připraveno.
Na základě výše uvedených usnesení vlády dále došlo k přijetí následujících opatření:








byla uzavřena Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra a Plzeňským
krajem (10. dubna 2017) a Královéhradeckým krajem (20. dubna 2017),
na základě těchto memorand se schází expertní pracovní skupina složená ze
zástupců MV, kraje, obcí, pořádkové a cizinecké policie v obou krajích; tato pracovní
skupina také 2 x ročně vyhodnocuje bezpečnostní situaci v průmyslových zónách
těchto krajů,
MV vyhodnocuje a projednává podněty samospráv směřující ke zlepšení (nejen)
bezpečnostní situace související s problematikou zaměstnávání cizinců,
MV zveřejnilo materiál „Metodická příručka pro města a obce sousedící
s průmyslovými zónami“ popisující konkrétní postupy a návody, jak řešit problémy,
které se v praxi v souvislosti se zaměstnáváním a ubytováváním zahraničních
pracovníků a se zajištěním veřejného pořádku na jejich území vyskytují,
Správa uprchlických zařízení MV otevřela dne 19. 6. 2017 v Rychnově nad Kněžnou
Koordinační centrum pro cizince v průmyslové zóně Kvasiny. Činnost tohoto centra
je velmi úspěšná a kladně hodnocená. Pracovníkům centra se podařilo zapojit do
řešení problémů PZ Kvasiny všechny důležité aktéry jak na straně státní správy
a samosprávy, tak i zaměstnavatelů (zejména Škoda Auto a.s. a zástupce agentur
práce). Pracovníci KC vytváří pravidelné měsíční reporty s detailním popisem aktuální
situace (zaměstnanost, bezpečnost), aktivně a iniciativně pomáhají s monitoringem
situace a řešením problémů v oblasti ubytování cizinců, dostupnosti lékařské péče,
podílejí se na objektivním informování veřejnosti ohledně situace v PZ Kvasiny
a pomáhají cizincům s lepší integrací do pracovního i soukromého života.

Na základě usnesení vlády ČR č. 469 ze dne 21. 6. 2017 dále přijalo MV následující opatření:


18. 10. 2017 MV vyhlásilo investiční dotační program Podpora bezpečnosti v obcích
v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny - Rychnov
nad Kněžnou, a to na zřízení městských kamerových systémů a veřejného osvětlení
v celkové možné dotaci 38.400.000,- Kč,
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s účinností k 1. 10. 2017 byl navýšen počet plánovaných systemizovaných služebních
míst („SSM“) u KŘP-H o 36 policistů. Navýšení se konkrétně týkalo: OCP: + 10 SSM,
PEO: + 12 SSM, ÚO NA – DI: + 2 SSM, ÚO RK - DI: + 4 SSM, ÚO RK - OO RK: + 8 SSM.

Policie ČR dne 6. 6. 2017 zřídila v Solnici detašované pracoviště odboru cizinecké policie. Ze
strany Policie ČR byla přijata celá řada dalších, operativních, opatření, mj. navýšení počtu
hlídek, služby nad rámec běžného výkonu služby, mimořádné bezpečnostní akce, spolupráce
s městskou policií, využívání map kriminality a zájmových bodů, pravidelný monitoring,
společné česko-polské hlídky, jednání se všemi aktéry, součinnost s Celním úřadem,
Finančním úřadem, osvětová preventivní činnost, nadstandardní spolupráce s dotčenými
subjekty při provádění kontrol ad.
Řadu aktivit vykonávají rovněž samotné samosprávy, jak kraje, tak i jednotlivé obce. Jejich
zapojení je velmi aktivní a kooperativní. Nadstandardní spolupráce mezi Policií ČR
a samosprávami má nejen konkrétní výsledky, ale je zástupci samospráv i samotnými
obyvateli lokalit velmi pozitivně hodnocena.
MV se dále účastní Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) pro
zaměstnávání zahraničních pracovníků, který byl zřízen v únoru 2017. Na půdě pracovního
týmu probíhá debata o vhodné struktuře pracovní migrace z hlediska cílových států, cílových
skupin pracovníků a objemu migračních toků, typicky v souvislosti s tvorbou a úpravami
migračních projektů (např. tzv. Režim Ukrajina). Diskutuje se minimální výše mezd pro
účastníky migračních projektů s cílem vyhýbat se mzdovému dumpingu. Probírají se otázky
efektivity kontroly dodržování pracovních a mzdových podmínek a pravidel legálního
zaměstnávání cizinců. Zástupci odborů a zaměstnavatelů jsou seznamováni s bezpečnostními
riziky spojenými s migrací a s dopady nově zaváděných opatření (např. bezvízového styku
s Ukrajinou). Problematika agentur práce je projednávána v takto vymezeném kontextu.
Zatímco v zájmové oblasti PZ Kvasiny došlo v r. 2017 ve srovnání s r. 2016 k nárůstu počtu
trestných činů i přestupků (zejména v oblasti BESIP) a rostl i poměr cizinců mezi pachateli
(což však koresponduje s nárůstem počtu cizinců mezi obyvateli lokality), v rámci
průmyslových zón Plzeňského kraje byla bezpečnostní situace stabilizovaná a počet
trestných činů i přestupků klesal.
V důsledku masivního nasazení policejních hlídek ve 2. pololetí roku 2017 docházelo
v obou krajích k významnému zlepšení bezpečnosti a veřejného pořádku, které je
potvrzováno i z vyjádření samospráv.
V oblasti bezpečnosti jsou problémem personální podstavy v řadách Policie ČR a horší
vymahatelnost práva vůči cizincům (i přes opatření, která vedou k jejímu posilování), a to jak
v oblasti přestupkového práva, tak v případě vyhošťování cizinců z území ČR.
V důsledku naplněnosti stávajících ubytovacích kapacit přímo v průmyslových zónách a jejich
bezprostředním okolí se dá bohužel předpokládat, že při stále rostoucím počtu
zahraničních pracovníků se problémy v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti mohou
objevovat i v nových lokalitách.
Opatření, která byla uložena Ministerstvu vnitra (vč. Policie ČR) – mj. posílení počtu
policistů, dotace pro PZ Kvasiny, plnění Memorand o spolupráci s kraji, projednávání
podnětů samospráv ad. - jsou plněna a pomáhají řešit bezpečnostní situaci v dotčených
regionech. Velmi se osvědčilo a je oceňováno zřízení Koordinačního centra pro cizince v PZ
Kvasiny, které významně pomáhá s monitorováním situace a hledáním řešení problémů
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v lokalitě. Stejně tak samosprávy plní celou řadu efektivních opatření k řešení nastalých
problémů. V PZ Kvasiny je třeba také zmínit roli společnosti Škoda Auto, a.s., která se jako
hlavní zaměstnavatel významně podílí na řešení problémů v lokalitě.
Podněty uplatněné samosprávami či dalšími partnery v regionech jsou Ministerstvem
vnitra projednávány. Na základě těchto podnětů jsou poskytovány rady a metodiky k řešení
problémových situací, v případě legislativních podnětů jsou projednávány příslušné návrhy.
Legislativní podněty, které nebyly v minulém období jejich gestory akceptovány, budou opět
s gestory projednány a případně řešena i možná alternativní řešení.
V této souvislosti se navrhuje zařazení nového úkolu Akčního plánu, který zní:
Základní údaje
Číslo úkolu
Název úkolu

Popis úkolu
(realizované aktivity)

č. 79

Monitorovat bezpečnostní situaci související s problematikou
zaměstnávání cizinců a přijímat/iniciovat operativní i
systémová opatření.
V rámci plnění úkolu budou realizovány následující 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.

Odůvodnění úkolu
(návaznosti na priority,
resp. strategické cíle,
a specifické cíle Strategie)

Priorita (strategický cíl): 1, 4, 5

Cíl úkolu



Specifické cíle: 1.3, 1.36, 1.37, 1.38, 1.42, 1.43, 4.1, 4.9, 5.5

Adekvátně reagovat na bezpečnostní rizika související se
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zvýšeným zaměstnáváním cizinců v ČR.

Indikátory plnění

Způsob financování



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.



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.

Rozpočet MV

Subjekty
Odpovědný subjekt

MV

Spolupracující subjekty



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

Koordinační a kontrolní
mechanismus
Adresát (cílová skupina)



Plnění úkolu bude kontrolováno RVPPK.



Obce, kraje zasažené negativními dopady zvýšeného
zaměstnávání cizinců.



Široká veřejnost.

Harmonogram
Termín zahájení

1/2018

Termín dokončení

12/2020

Dále se navrhuje v souvislosti s výše uvedeným doplnit rovněž i samotnou Strategii prevence
kriminality v ČR na léta 2016 až 2020, konkrétně v kapitole Nové hrozby a přístupy, část
Kriminalita páchaná cizinci a na cizincích doplnit na konec stávajícího textu nový odstavec,
který zní:
„V důsledku příznivého hospodářského vývoje a nízké nezaměstnanosti roste v České
republice poptávka po pracovní migraci ze zahraničí, zejména po nízko kvalifikovaných
a nekvalifikovaných profesích. V některých oblastech je však množství cizinců-zaměstnanců
už tak vysoké, že nedostačuje stávající infrastruktura, vznikají konflikty v soužití s místním
obyvatelstvem, zhoršuje se bezpečnost a veřejný pořádek (zejména v rovině přestupků).
Problém představuje zejména (kvazi)agenturní zaměstnávání cizinců a narůstající počet
ubytoven a ubytovávaných cizinců. V této souvislosti je nezbytné průběžně monitorovat
bezpečnostní situaci související s problematikou zaměstnávání cizinců a přijímat/iniciovat
operativní i systémová opatření.“ Zároveň ve specifickém cíli 5.5. se za slova „migrace“
doplňují slova „a negativních aspektů zaměstnávání cizinců“.
2. Boj proti náboženskému extremismu a radikalizaci
S ohledem na možnou hrozbu projevů náboženského extremismu a polarizaci společnosti
řeší Ministerstvo vnitra intenzivně i oblast prevence proti těmto negativním jevům. Přesto,
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že tato problematika nespadá primárně pod Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2016
až 2020 a je/bude řešena specifickými materiály a aktivitami, pak i v kontextu působnosti
Strategie prevence kriminality je možné přispět k řešení této problematiky v oblasti
prevence.
Jde zejména o zapojení preventivních dotačních programů v oblasti prevence radikalizace.
Existující preventivní programy by bylo možné využívat nově i za účelem prevence
radikalizace na místní úrovni. Programy by se mohly zaměřit na prevenci radikalizace nejen
u muslimských komunit, ale také u dalších obyvatel, kteří žijí v blízkosti muslimských komunit
a mohou být díky záměrně šířeným xenofobním náladám ve společnosti více ohroženi
extremistickými idejemi. MV za tímto účelem bude rovněž místním orgánům
zprostředkovávat typové projekty a příklady dobré praxe v této oblasti, stejně jako odbornou
metodickou pomoc tak, aby věděly, jaké projekty jsou na tento typ prevence vhodné a uměly
je i vytvořit a realizovat.
Tuto oblast nového zaměření v oblasti prevence kriminality ve znění dvou výše uvedených
odstavců a doplnění nového specifického cíle je nutné doplnit rovněž do samotné Strategie
prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020, kapitoly Nové hrozby a přístupy v prevenci
kriminality. Toto doplnění umožní potřebné zapojení dotačních programů v oblasti prevence
kriminality do řešení této nové bezpečnostní hrozby.
Vedle toho se odbor prevence kriminality MV bude podílet i na přípravě specialistů zejména
Policie ČR v oblasti odhalování a předcházení náboženského extremismu a související
radikalizace. Mj. se touto problematikou bude zabývat i Strategie pro práci Policie ČR ve
vztahu k menšinám na nové období od roku 2018.
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4. Shrnutí
Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 (dále jen „Vyhodnocení“)
obsahuje popis stavu plnění úkolů Akčního plánu, jednotlivých realizovaných aktivit,
naplňování stanovených cílů a indikátorů a dopady na cílovou skupinu, případně další
relevantní informace tak, jak jsou uvedeny v Akčním plánu, a to formou standardizovaných
tabulek. V některých případech je také uveden návrh na aktualizaci úkolů a jejich
zdůvodnění, dále je navrhováno rozšíření základního systému prevence kriminality o oblast
primární prevence na úseku závislostí.
Úkoly uložené Akčním plánem (celkem se jedná o 78 úkolů) se v roce 2017 podařilo
v naprosté většině plnit dle stanoveného harmonogramu. Splněno (s konečným plněním)
bylo celkem 7 úkolů (v roce 2016 bylo takto splněno 5 úkolů). 59 úkolů bylo plněno průběžně
(sem spadají dlouhodobější úkoly), 4 úkoly byly splněny částečně, 1 úkol byl splněn jinak a 2
úkoly byly prozatím neplněny.
Celkem je navrhována aktualizace 6 úkolů (úkoly č. 7, 9, 15, 20, 39, 76) a vytvoření 2 úkolů
nových (úkoly č. 13A, 79). Zároveň je ve 3 případech navrhována aktualizace i samotné
Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020. Dále bude Akční plán aktualizován
ve smyslu organizačních změn na MV, kdy došlo od 1. 1. 2018 k rozdělení odboru
bezpečnostní politiky a prevence kriminality na samostatné odbory – odbor bezpečnostní
politiky a odbor prevence kriminality.
Na realizaci preventivní politiky se podílely všechny subjekty zapojené v systému prevence
kriminality, počínaje vládou ČR a resorty zastoupenými v Republikovém výboru pro prevenci
kriminality, přes Policii ČR, krajské a obecní samosprávy (včetně obecních policií),
akademická sféra, vědecko-výzkumné organizace, podnikatelské subjekty, neziskové
organizace, dobrovolníci ad. O koordinaci tohoto systému se staral zejména Republikový
výbor pro prevenci kriminality a v rámci něj pak především Ministerstvo vnitra, které
odpovídalo za fungování a rozvoj systému na celorepublikové, krajské i lokální úrovni.
Pokud jde o informaci o množství a způsobu vynaložení finančních prostředků vyčleněných
na prevenci kriminality v rozpočtových kapitolách Ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví,
vnitra, obrany a školství, mládeže a tělovýchovy, pak tyto prostředky jsou vynakládány
zejména prostřednictvím dotačních programů jednotlivých resortů na prevenci kriminality,
v rámci Ministerstva vnitra i na vlastní aktivity resortu (včetně prostředků vyčleňovaných na
prevenci kriminality Policií ČR).
Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu PČR v roce
2017 stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2017 k závažnému
narušení veřejného pořádku. Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2017 charakteristický
pokles registrovaných trestných činů. Jedná se o nejnižší počet registrovaných trestných činů
za posledních minimálně 15 let.
V roce 2017 bylo registrováno celkem 202.303 trestných činů, což je o 15.859, tj. o 7,3 %
méně, než v roce 2016. Z toho bylo objasněno 94.890 (-6.788, -6,7 %). Objasněnost trestné
činnosti mírně stoupla na 46,9 % (+0,3 %). Počet dodatečně objasněných trestných činů klesl
na 13.030 (-1.409, -9,8 %). Počet stíhaných osob se snížil na 87.168 (-6.211, -6,7 %). Škody
způsobené trestnou činností se snížily o cca 4,5 mld. Kč na částku cca 20,3 mld. Kč. Výše
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zajištěných hodnot na místě činu (nejedná se však o výnosy z trestné činnosti, tedy majetek
zajištěný podle trestního řádu) činila cca 29,1 mil. Kč, což představuje snížení o cca 12,4 mil.
Kč.
V rámci státního rozpočtu na rok 2017 kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra byl na prevenci
kriminality (Program sociální prevence a prevence kriminality) schválen rozpočet ve výši
60.000 tis. Kč. Ve skutečném čerpání se promítlo použití nároků z nespotřebovaných výdajů
a skutečno čerpáno pak bylo za celý rok 2017 celkem 55.457 tis. Kč, z toho 53.740 tis. Kč bylo
vyčerpáno Ministerstvem vnitra, 1.533 tis. Kč Policií ČR a 184 tis. Kč resortním policejním
školstvím a Muzeem Policie ČR. Největší část nevyčerpaných prostředků činily vrácené
finanční prostředky z poskytnutých dotací, kdy se příjemcům např. na základě veřejné
zakázky podařilo snížit cenu projektu nebo z různých důvodů nedošlo k realizaci projektu či
jeho části a zbylé finanční prostředky byly vráceny. Finanční prostředky, které oproti
rozpočtu nebyly v rámci dotací či ostatních běžných výdajů rozděleny, či které nebyly
příjemci vyčerpány, byly z větší části převedeny na prevenci kriminality v roce 2018, z části
pak vráceny do státního rozpočtu.
Na dotační Program prevence kriminality na místní úrovni bylo příjemcům poskytnuto
54.100 tis. Kč (skutečně čerpáno pak bylo v roce 2017 48.254 tis. Kč). Na prevenci domácího
násilí na seniorech a prevenci trestné činnosti páchané na seniorech – dotační program
Prevence sociálně patologických jevů – bylo příjemcům poskytnuto 2.000 tis. Kč (stejná
částka byla v roce 2017 i skutečně čerpána). V rámci dotačního programu pro nestátní
neziskové organizace provozující v České republice evropské krizové či asistenční linky
116 000, 116 111 a 116 006 bylo příjemcům poskytnuto 2.000 tis. Kč (stejná částka byla
v roce 2017 i skutečně vyčerpána). Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi
disponoval 1.650 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 1.196 tis. Kč.
Nad rámec dotačních programů vynaložilo Ministerstvo vnitra dalších 290.758 Kč z ukazatele
Program sociální prevence a prevence kriminality na ostatní běžné výdaje. Z toho bylo
financováno například zajištění kurzu sebezkušenostního tréninku pro interní lektory Policie
ČR, vypracování Metodiky pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400 Prevence
kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení do
praxe, pořízení osvětového materiálu souvisejícího s výrobou instruktážního videopořadu
„Bezpečná škola a zabezpečení objektů“, služby související se zajištěním lektorů pro
celorepublikový IMZ styčných důstojníků pro menšiny a členů jejich pracovních skupin,
výroba cen pro soutěž o nejlepší projekt prevence kriminality nebo webhosting
preventivních webových stránek či odměna lektora za přednášku na semináři k sexuálnímu
násilí v rodině.
V rámci výše uvedeného ukazatele došlo v roce 2017 také k financování aktivit na základě
smlouvy mezi MV a ÚNMZ v oblasti technických norem prevence kriminality částkou 260.000
Kč.
V dotačním programu Bezpečnostní dobrovolník, který byl v roce 2017 financován mimo
tento ukazatel, bylo poskytnuto 392.320 Kč, skutečně čerpáno bylo 347.021 Kč.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo v roce 2017 dotační program na
realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování – program prevence
kriminality a program protidrogové prevence. V rámci dotačního řízení byla poskytnuta
podpora projektů ve výši 30.196.173 Kč, z toho na program prevence kriminality byla
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poskytnuta podpora 7.802.046,- Kč, na program protidrogové prevence byla poskytnuta
podpora 11.842.216 Kč a na program Bezpečné klima v českých školách 10.551.911 Kč.
V rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2017 byly vyčleněny finanční
prostředky ve výši 12 mil. Kč na dotační program pro služby obětem trestných činů. K 31.
prosinci 2017 byla poskytnuta služba na služby pro oběti trestných činů částka ve výši
10.415,83 tis. Kč.
Na rok 2017 bylo na „Program sociální prevence a prevence kriminality“ v kapitole 307 –
Ministerstvo obrany vyčleněno celkem 6.671.000 Kč.
Ministerstvo zdravotnictví podpořilo celkovou finanční částkou 137.800 Kč projekty v rámci
dotačního programu Prevence kriminality. Z dotačního programu Národní program zdraví –
projekty podpory zdraví byly celkovou částkou 970.000 Kč podpořeny projekty s prioritou
Prevence užívání tabáku a nadměrné spotřeby alkoholu, částkou 230.000 Kč projekt
Prevence otrav u dětí a dorostu, a částkou 235.000 Kč projekt Prevence úrazů pro mateřské
školy.
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Seznam zkratek
AA EU – Amber Alert Europe
AČR – Armáda České republiky
AP – Akční plán
AP AČR – Agentura personalistiky Armády České republiky
APK – Asistent prevence kriminality
ASZ – Agentura pro sociální začleňování – Odbor pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR
ČR – Česká republika
ČSÚ – Český statistický úřad
ECPA – Evropská cena prevence kriminality
EFUS – Evropské fórum pro bezpečnost ve městech – European Forum for Urban Security
ESF OPZ – Evropský sociální fond Operační program zaměstnanost
ETŘ – Evidence trestního řízení
EU – Evropská unie
EUCPN – Evropská síť prevence kriminality - European Crime Prevention Network
FDV – Fond dalšího vzdělávání
FIZ – Forenzní identifikační značení předmětů
FSV UK - Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
GŘ – Generální ředitelství
GŘ ÚP – Generální ředitelství Úřadu práce České republiky
HZS – Hasičský záchranný sbor ČR
IC – Intervenční centra
IKSP – Institut pro kriminologii a sociální prevenci
IOM – Mezinárodní organizace pro migraci
IS – Informační systém
IVS – Institut pro veřejnou správu Praha
IZS – Integrovaný záchranný systém
JIS – Jednotný informační systém
KA – Klíčová aktivita
KŘP – Krajské ředitelství policie
KÚ – Krajský úřad
MD – Ministerstvo dopravy
MF – Ministerstvo financí
MK – Ministerstvo kultury
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MO – Ministerstvo obrany
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS – Ministerstvo spravedlnosti
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MÚ – Městský úřad
MV – Ministerstvo vnitra
MZd – Ministerstvo zdravotnictví
MZe – Ministerstvo zemědělství
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí
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MŽP – Ministerstvo životního prostředí
NBÚ – Národní bezpečnostní úřad
NCOZ – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
NCKB – Národní centrum kybernetické bezpečnosti
NIDV – Národní institut pro další vzdělávání
NKMPPD – Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech
NKV – Nová koncepce vězeňství
NNO – Nestátní neziskové organizace
NPC – Národní protidrogová centrála SKPV
NRÚ – Národní registr úrazů
NUKIB - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
OBPPK – Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra
OČTŘ – Orgány činné v trestním řízení
OOP – Obvodní oddělení policie
OPK – Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
ORK – Odborný regionální konzultant
OTP PP ČR – Odbor tisku a prevence Policejního prezidia České republiky
OSN – Organizace spojených národů
OSPOD – Orgán sociálně právní ochrany dětí
OÚ ORP – Obecní úřad obce s rozšířenou působností
PA ČR – Policejní akademie České republiky v Praze
P-RCH – Prevence rizikového chování
PČR – Policie České republiky
PK – prevence kriminality
PMS – Probační a mediační služba
PP ČR – Policejní prezidium České republiky
PS PČR – Pyrotechnická služba Police České republiky
PZ – Průmyslová zóna
RCH – Rizikové chování
RK – Resortní komise
RRP – Rozvoj restorativní praxe
RSK – Rodinné skupinové konference
ŘSDP – Ředitelství služby dopravní policie
ŘSPP – Ředitelství služby pořádkové policie
RVPPK – Republikový výbor pro prevenci kriminality
SHČ – Střediska hospodářské činnosti
SKPV – Služba kriminální policie a vyšetřování
SPO – Sociálně právní ochrana
SPOD – Sociálně právní ochrana dětí
SST – Sekce státní tajemníka
SVI – Systém včasné intervence
SVL – Sociálně vyloučená lokalita
SVM – Speciální výslechová místnost
SZÚ – Státní zdravotnický ústav
TČ – Trestná činnost
ÚCP – Útvary Policie ČR s celostátní působností
ÚNMZ – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
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UO – Univerzita obrany v Brně
ÚO – Územní odbory policie
ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů
ÚV – Úřad vlády České republiky
ÚZIS – ústav zdravotnických informací a statistiky
VIT – Victim Impact Training
VP – Vojenská policie
VS ČR – Vězeňská služba České republiky
VSŠ a VOŠ MO – Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové
VTOS – Výkon trestu odnětí svobody
VUT Brno – Vysoké učení technické Brno
VZ – Veřejná zakázka
WHO – Světová zdravotnická organizace
ZZO – Zvlášť zranitelné oběti
ZZS – Zdravotnická záchranná služba
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