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IV. Úkoly Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů

1.

Gestor
Republikový
výbor
prevenci kriminality
Republikový
výbor
prevenci kriminality

2.

Republikový
výbor
prevenci kriminality
3.

Ministerstvo vnitra
4.

Ministerstvo vnitra
5.
6.

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra

7.
8.

Policejní prezidium ČR

Ministerstvo vnitra

Republikový výbor pro Vytvořit akreditovaný vzdělávací kurz pro manažery prevence kriminality
prevenci kriminality
samospráv.
Realizovat reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřeného na postoje
občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů
v bezpečnostní složky.
Vytvořit metodiku vyhodnocování efektivity dopadů preventivních opatření a
stanovení standardů pro jejich realizaci.
Vytvořit metodiky a manuály pro práci s násilnou osobou.
Ministerstvo práce a
Vytvořit vzdělávací program v oblasti prevence kriminality pro odborníky z řad
sociálních věcí,
justice, vězeňské služby, policie a dalších profesí.
Ministerstvo
spravedlnosti
Spolupracovat na realizaci projektu E-Synergie podpořeného z prostředků ESF,
jehož realizátorem je Univerzita Palackého v Olomouci.

Ministerstvo vnitra
10.

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra

13.

Ministerstvo vnitra
14.

Znění úkolu
Zadat analýzu potřebnosti právní úpravy prevence kriminality, posoudit její
výsledky a závěry předložit vládě ČR.
pro
Zpracovat vyčíslení nákladů všech členů výboru vynaložených na prevenci
kriminality a také zhodnocení účinnosti jejich aktivit v oblasti prevence kriminality.
Za odbobí 2012 - 2015
pro Institut pro kriminologii Finančně zajistit realizaci reprezentativního výzkumu veřejného mínění
a sociální prevenci
zaměřeného na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně
důvěry občanů v bezpečnostní složky.
Provést analýzu podmínek pro spuštění projektu „Prevence do každé rodiny“ a
následně ho realizovat.
Do návrhu novely zákona o obcích a novely zákona o hlavním městě Praze
upravující zřízení bezpečnostních výborů (dle usnesení vlády č. 533/2011)
zakomponovat oblast prevence kriminality.
Realizovat projekt www.prevencekriminality.cz.
Vyhodnotit pilotní projekt „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“ a zpracovat
„Metodiku zabezpečení bytových komplexů na sídlištích“, zajistit její publicitu.

Ministerstvo vnitra

9.

11.
12.

Spolupráce

pro

Zpracovat Koncepci prevence kriminality MV a Policie ČR.
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Termín
do 31. března 2014
do 31. března 2016

do 31. prosince 2012

analýza do 31. prosince
2012
do 30. června 2012

do 31. prosince 2012
do 30. června 2013
do 30. června 2012
do 31. prosince 2012
do 31. prosince 2012

do 31. prosince 2012
do 31. prosince 2012
do 31. prosince 2013

do 31. prosince 2014
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Ministerstvo vnitra
15.

Ministerstvo vnitra
16.

Ministerstvo vnitra

Zajistit realizaci projektu Asistent prevence kriminality podpořeného z OPLZZ
včetně aplikace jeho výstupů do praxe.
Zapojit se do mezinárodního projektu „Úspěšná praxe při zvládání komunitních
konfliktů ve středním a východoevropském regionu“ a zajistit publicitu jeho
výstupům.
Indtitut pro kriminologii a Zpracovat metodiku pro tvorbu bezpečnostních analýz a koncepcí prevence
sociální prevenci
kriminality na úrovni krajů, měst a obcí. Včetně způsobu a kritérií stanovování
míry rizikovosti území (indikátory rizikovosti, apod.) ve vztahu k prevenci
kriminality, toto je možné zadat jako výzkumný úkol..

do 31. prosince 2014

Policejní prezidium ČR

31. prosince 2015

17.

Ministerstvo vnitra
18.

Ministerstvo vnitra
19.

Ministerstvo vnitra
20.

Ministerstvo vnitra

21.

Ministerstvo vnitra
22.

Ministerstvo vnitra
23.

Ministerstvo vnitra

Proškolit na základě výše uvedené metodiky vybrané pracovníky policie a obcí v
analytickém rozpracování lokálních bezpečnostních problémů.
Podporovat finančně programy a projekty, které respektují priority a cíle
Strategie.
Zpracovat Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu na Program prevence
kriminality kraje a Program prevence kriminality měst a obcí.
Odbor pro sociální
Pokračovat v realizaci Programu Úsvit v sociálně vyloučených lokalitách, do
začleňování v romských řešení problémů zapojit Policii ČR a spolupracovat s Agenturou pro sociální
lokalitách, Policejní
začleňování v romských lokalitách.
prezidium ČR
Republikový výbor pro Pokračovat v realizaci informačních aktivit zaměřených na veřejnost a zvlášť
prevenci kriminality
zranitelné, ohrožené a rizikové skupiny, a to v rámci programů prevence
kriminality i v rámci specifických projektů.
Republikový výbor pro Zajistit průběžné vzdělávání manažerů prevence kriminality a dalších odborníků
prevenci kriminality
v aktuálních tématech prevence kriminality a rizikových jevů.
Poskytovat metodickou, konzultační a informační podporu manažerům prevence
kriminality krajů při rozvoji krajské a lokální úrovně prevence kriminality.

do 31. prosince 2014

do 30. 6. 2012
(metodika)
do
31.10. 2012 (způsob a
kritéria zjišťování
rizikovosti území)

každoročně
každoročně, vždy do
30. listopadu
průběžně

průběžně

průběžně
průběžně

24.

Ministerstvo vnitra
25.

Každoročně vyhlašovat národní nominace na soutěž o Evropskou cenu prevence průběžně
kriminality a prezentovat vítězný projekt v rámci Best Practice Konference
Evropské sítě prevence kriminality.
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Ministerstvo vnitra

Metodicky vést oblast situační prevence a v rámci Poradního sboru připravovat a průběžně
zpracovávat společné strategie prevence automobilové kriminality, vloupání do
obydlí, prevence kriminality na veřejných prostranstvích a v obchodní síti,
prevence kriminality v rekreačních oblastech, prevence zaměřené k individuální
ochraně osob apod. a reagovat na aktuální bezpečnostní problémy.

Ministerstvo vnitra

Na základě požadavků obecní policie zajišťovat jejich vzdělávání v problematice
prevence kriminality.
Podílet se na realizaci bilaterálních a multilaterálních projektů prevence
kriminality a závěry zveřejňovat odborné veřejnosti v České republice.
Podporovat zřizování nových speciálních výslechových místností podle
doporučeného standardu a v místech, kde je prokázáno zřízení takové místnosti
jako potřebné.
Pokračovat v projektu NKMPPD a získávat další spolupracující subjekty
z mediální oblasti. V rámci projektu zejména zahájit spolupráci s nově
vznikajícími subjekty z podnikatelské sféry poskytujících různá technická opatření
a služby v rámci prevence a případné asistence policii při pátrání po
pohřešovaných dětech. S přispěním těchto podnikatelských subjektů zvyšovat
informovanost o projektu a doplňovat jej o další preventivní aktivity v souvislosti
se zmizením dítěte.
Provedení analýzy efektivního uspořádání finančních toků do oblasti PK
Vyčleňovat finanční prostředky na podporu rozvoje systému prevence kriminality
na celorepublikové, krajské a lokální úrovni a na podporu projektů prevence
kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů.
Nadále zajistit zastoupení České republiky v komisích Organizace spojených
národů zaměřených na prevenci kriminality. Zajišťovat zastoupení České
republiky v Evropské síti prevence kriminality, podílet se na realizaci
transformačního projektu „Prevence a boj proti organizovanému zločinu“, šířit
příklady dobré praxe států EU v oblasti prevence kriminality v České republice a
české příklady v rámci EU.Zajistit administraci komunitárního programu Evropské
komise DAPHNE.
Vyhodnotit Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015
na základě stanovených evaluačních kriterií.

26.
27.

Ministerstvo vnitra
28.

Ministerstvo vnitra
29.

Ministerstvo vnitra

30.
31.

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra

32.

Ministerstvo vnitra

33.

Ministerstvo vnitra

Policejní prezidium ČR

34.
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průběžně
průběžně
průběžně

průběžně

do konce roku 2012
průběžně

průběžně

stanovení kriterií:
březen 2013;
věcné vyhodnocení:
jako součást další
strategie.
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Ministerstvo vnitra
35.

Ministerstvo vnitra

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR

Ministerstvo vnitra

Policejní prezidium ČR

Ministerstvo vnitra

Policejní prezidium ČR

Ministerstvo vnitra

Policejní prezidium ČR

Ministerstvo vnitra

36.
37.

38.
39.

40.
41.

Policejní prezidium ČR
Policejní prezidium ČR

42.
43.
44.

Ministerstvo
práce
a
sociálních věcí
Ministerstvo
práce
a
sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti

45.

Ministerstvo spravedlnosti
46.

Ministerstvo spravedlnosti Probační a mediační služba

Zahájit ostrý provoz zasílání informačních SMS a navázat spolupráci s dalšími
mobilními operátory a zapojit je do projektu NKMPPD.
Zajistit zapracování problematiky prevence kriminality do vzdělávacích programů
Policie ČR na všech úrovních.
Začlenit problematiku prevence negativních jevů ve virtuální komunikaci do
vzdělávacích osnov policistů v rámci základní odborné přípravy.
Inovovat standardy vybavení speciální výslechové místnosti, postup jejich
budování a metodiku využívání. Nastavit systém sledování efektivity využívání
speciálních výslechových místností a jeho pravidelného vyhodnocování.
Připravit a realizovat projekt „Mapy kriminality“, a to v souladu s koncepcí MV a
PČR.
Začlenit problematiku odhalování, objasňování a vyšetřování kriminality páchané
dětmi a na dětských obětech do systému vzdělávání policistů, a to v souladu s
principy uvedenými v kapitole 5.5. Strategie.
Vytvářet specializované týmy pro případy domácího násilí v Policii ČR.
Zapojovat se do činnosti komisí prevence kriminality obcí a měst, do činnosti
Praocvních skupin prevence kriminality v krajích a podílet se na tvorbě programů
prevence kriminality krajů, měst a obcí.
Připravit novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Termín ostrého
provozu zasílání SMS:
do 31. prosince 2015

Podpora a specializované poradenství pro rodiny s dětmi, které se dopustily
trestné činnosti.
Vyčleňovat finanční prostředky na podporu rozvoje systému prevence kriminality
na celorepublikové, krajské a lokální úrovni a na podporu projektů prevence
kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů.
Vytvořit resortní strategické a koncepční materiály upravující oblast prevence
kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů.
Vytvořit a akreditovat probační program pro dospělé pachatele domácího násilí
s cílem celoplošného využití ze strany justice.

průběžně

2013
do 31. prosince 2012

do 31. prosince 2012
do 31. prosince 2013

do 31. prosince 2015
průběžně v letech
2012 - 2015
do 31. prosince 2012

průběžně

průběžně
do 31. prosince 2012

47.

Ministerstvo spravedlnosti Probační a mediační služba
48.

Ministerstvo spravedlnosti Probační a mediační služba
49.

Implementovat vytvořený nástroj hodnocení rizik a potřeb do praxe Probační a
do 31. prosince 2013
mediační služby, a to včetně zajištění potřebného vzdělávání probačních
úředníků a asistentů v této oblasti.
Rozšiřovat nový systémový přístup při přípravě odsouzeného a oběti na moment do 31. prosince 2013
podání žádosti o podmíněné propuštění pachatele prostřednictvím Komisí pro
podmíněné propuštění.
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Ministerstvo spravedlnosti Probační a mediační služba
50.

Ministerstvo spravedlnosti - Ministerstvo vnitra
Probační a mediační služba
51.

Ministerstvo spravedlnosti Probační a mediační služba
52.

Ministerstvo spravedlnosti - Ministerstvo vnitra
Probační a mediační služba

Standardizovat činnost multidisciplinárních týmů pro mládež a uvést ji do souladu
se standardem práce týmu pro děti a mládež tak, jak jej definuje přísklušná
vyhláška MPSV.
V rámci Aliance proti dluhům navrhnout systémovou změnu souvisejících zákonů
s cílem rozšířit možnosti alternativních způsobů oddlužování osob, které se ocitli
v obtížené sociální situaci včetně pachatelů trestné činnosti.
Podporovat osvědčené prvky reintegračních projektů zaměřených na osoby ve
výkonu trestu a po propuštění, projekty zaměřené na prevenci recidivy včetně
projektu Romský mentor.
Podílet se v rámci Aliance proti dluhům na prosazování důležitých systémových
změn, které budou mít vliv na snižování a eliminaci předluženosti osob.

do 31. prosince 2013

do 31. prosince 2015

každoročně

průběžně

53.

Ministerstvo spravedlnosti Probační a mediační služba

Budovat a rozšiřovat systém komplexního a specializovaného poradenství pro
průběžně
oběti trestných činů s novými restorativními přístupy k práci s oběťmi a pachateli
trestných činů; rozšiřovat systém poradenství do praxe dalších soudních okresů.

Ministerstvo spravedlnosti Probační a mediační služba

Podporovat finanční vzdělávání s cílem dosáhnout vyšší finanční gramotnosti u
veřejnosti i odborníků

průběžně

Ministerstvo spravedlnosti Probační a mediační služba

Rozšiřovat již existující probační a resocializační programy, vytvářet a pilotovat
nové programy.

průběžně

Ministerstvo spravedlnosti –
Vězeňská služba ČR

Rozšiřovat již existující resocializační programy cílené na snižování míry rizika
pachatelů zejména násilné trestné činnosti, vytvářet a pilotovat nové programy

průběžně

Ministerstvo spravedlnosti –
Vězeňská služba ČR
Ministerstvo spravedlnosti –
Vězeňská služba ČR

Zajišťovat diferencovaný výkon trestu odnětí svobody ve specializovaných
odděleních na potřebném počtu odsouzených
Zpracovat koncepční materiál o zacházení s mladými vězni respektující
Doporučení CM/Rec (2008)11 Výboru ministrů Rady Evropy a zajistit jejich
realizaci
Realizovat výzkum "Násilné sexuálně motivované kriminální jednání".

Průběžně

Realizovat reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřeného na postoje
občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů
v bezpečnostní složky.
Realizovat výzkum "Kriminální kariéra mladistvých. Nové jevy v kriminalitě
mladistvých, uplatňování Systému včasné intervence."
Realizovat výzkum "Nové jevy v násilné kriminalitě včetně domácího násilí."

do 31. prosince 2012

54.

55.

56.

57.
58.

59.
60.

Institut pro kriminologii
a sociální prevenci
Institut pro kriminologii
a sociální prevenci

61.
62.
63.
64.

Institut pro kriminologii
a sociální prevenci
Institut pro kriminologii
a sociální prevenci
Institut pro kriminologii
a sociální prevenci

Republikový výbor pro
prevenci kriminality finanční zajištění

Zpracování materiálu
31. 10. 2012
Realizace průběžně
do 31. prosince 2015

do 31. prosince 2015
do 31. prosince 2015

Realizovat výzkum "Regionální rozložení a podmíněnost kriminality, problematiky do 31. prosince 2015
a výskyt tzv.hot-spot."
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Institut pro kriminologii
a sociální prevenci
65.
66.

Institut pro kriminologii
a sociální prevenci
Vězeňská služba

67.

68.

69.

70.
71.

Ministerstvo
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
Ministerstvo
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
Ministerstvo
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
Ministerstvo
školství, Ministerstvo vnitra
mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo
školství, Ministerstvo vnitra
mládeže a tělovýchovy

Realizovat výzkum "Současná situace v oblasti extremistických hnutí v ČR
s důrazem na jejich potencionální podporu u mladistvých a na šíření
extremistických ideologických obsahů po Internetu".
Realizovat výzkum "Vývoj kriminality v ČR – každoroční sledování a analýza
včetně sledování trendů, skladby pachatelů, obětí atd."
Rozšiřovat nový systémový přístup při přípravě odsouzeného a oběti na moment
podání žádosti o podmíněné propuštění pachatele prostřednictvím Komisí pro
podmíněné propuštění.
Zpracovat Strategii prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období na léta 2013 –
2018.
Vytvořit standardy specifické primární prevence pro oblast prevence všech forem
rizikového chování, rozšíření procesu certifikací na celou oblast primární
prevence a vytvoření metodických materiálů.
Podporovat projekty primární prevence formou vyhlašovaných dotačních řízení.

do 31. prosince 2015

Zařadit oblast kyberšikany do rámcového vzdělávacího plánu škol jako součást
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Novelizovat metodický pokyn pro učitele a zahrnout do něj problematiku
kyberšikany a spolupráci školy s Policií ČR a s dalšími relevantními institucemi.

do 30. června 2013

Podporovat finančně preventivní projekty na téma kyberšikany.

každoročně

průběžně
do 31. prosince 2013

31. prosince 2012

31. prosince 2012

každoročně

do 31. srpna 2012

72.
73.
74.

Ministerstvo
školství,
mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo
školství,
mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo
školství,
mládeže a tělovýchovy

75.
76.

Ministerstvo
školství,
mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany

77.

Ministerstvo obrany
78.

Vytvořit resortní strategické a koncepční materiály upravující oblast prevence
průběžně
kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů.
Vyčleňovat finanční prostředky na podporu rozvoje systému prevence kriminality průběžně
na celorepublikové, krajské a lokální úrovni a na podporu projektů prevence
kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů.
Vytvořit krajské plány primární prevence kriminality a rizikového chování.
průběžně
Vytvořit resortní strategické a koncepční materiály upravující oblast prevence
kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů.
Začlenit opatření prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů do
rezortního programu zabývajícího se zdokonalením komplexní výchovy
příslušníků ozbrojených sil ČR.
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Vyčleňovat finanční prostředky na podporu rozvoje systému prevence kriminality průběžně
na celorepublikové, krajské a lokální úrovni a na podporu projektů prevence
kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů.
Prohlubovat vzdělání všech zaměstnanců MO v oblasti boje proti extremismu a
průběžně
korupci, ochrany lidských práv a aktuálních kriminálně rizikových jevů.

Ministerstvo obrany
79.

Ministerstvo obrany
80.

Ministerstvo obrany

81.

Ministerstvo obrany
82.

Ministerstvo obrany
83.

Ministerstvo zdravotnictví
84.

Ministerstvo zdravotnictví

85.

Ministerstvo zdravotnictví
86.

Ministerstvo zdravotnictví
87.

Ministerstvo zdravotnictví
88.

Ministerstvo zdravotnictví
89.

Ministerstvo vnitra

Zabezpečit spolupráci Vojenské policie s orgány Policie ČR, obecní policie, Celní
správy, s Vězeňskou službou, obecními a městskými úřady při předávání
konkrétních poznatků o protiprávních jednáních v rezortu MO a jejich následného
šetření.
Realizovat projekt „Efektivní vnitřní kontrola v resortu MO“, financovaný z
prostředků EU - operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Realizovat „Program prevence kriminality“ s důrazem na podporu projektů
určených pro cílové skupiny s vyšší mírou rizikového chování.
Vytvořit resortní strategické a koncepční materiály upravující oblast prevence
kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů.
Zajišťovat snižování úmrtnosti a zdravotního postižení způsobeného nehodami a
násilím páchaného na ohrožených skupinách obyvatelstva.:
a. Podporovat sběr úrazových dat, na základě průběžných analýz těchto dat
navrhovat příslušná nápravná opatření. Ustavit Národní registr úrazů zákonem.
b. Vytvořit síť pracovišť spolupracujících v oblasti prevence úrazů, násilí a
podpory bezpečnosti pro děti. c. Vytvořit a realizovat vzdělávací programy
zaměřené na bezpečné prostředí pro děti – bez úrazů a násilí.
d. Podporovat preventivní programy se zaměřením na bezpečné prostředí pro
děti a zdravý životní styl dětí a mladistvých.
Zajišťovat důslednou implementaci Úmluvy o právech dítěte v resortu
zdravotnictví.
Podporovat projekty a aktivity zaměřené na prevenci všech forem násilí a
podporu bezpečnosti pro děti a jiné ohrožené skupiny obyvatelstva.
Podílet se na péči o děti bez rodinného zázemí a děti ohrožené. Podpora vzniku
a činnosti dětských center a jejich legislativní zakotvení.
Vyčleňovat finanční prostředky na podporu rozvoje systému prevence kriminality
na celorepublikové, krajské a lokální úrovni a na podporu projektů prevence
kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů.
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