Příloha č. 1

Seznam koncepčních materiálů věnujících se prevenci kriminality
a zvyšování bezpečí; seznam použitých pramenů
Seznam materiálů s bezpečnostní a preventivní tematikou
Ministerstvo vnitra
• Národní akční plán boje proti terorismu
• Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR
• Informace o plnění úkolů Akčního plánu boje s nelegální migrací
• Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 – 2011
• Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období 2006 – 2007
• Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na období 2006 –
2008
• Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (na období 2005-2007)
• Koncepce péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu
• Informace o bezpečnostních opatřeních přijímaných v ČR v souvislosti s bojem proti
terorismu
• Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti ČR
• Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti ČR v oblasti ochrany před mimořádnými
událostmi
• Metodika pro efektivní fungování Systému včasné intervence
• Resortní akční plán bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
• Koncepce boje proti organizovanému zločinu
Ministerstvo zdravotnictví
• Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR
• Akční plán zdraví a životního prostředí ČR
• Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017
Ministerstvo spravedlnosti
• Národní metodické standardy Probační a mediační služby pro výkon efektivních
činností v rámci celého trestního řízení
• Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2015
• Materiály metodické povahy:
-

-

-

-

Metodické doporučení ředitelství Probační a mediační služby pro vytváření
multidisciplinárních týmů (týmů pro mládež) k řešení kriminality mládeže
Systém pravidel a kritérií včetně kontrolních mechanizmů pro akreditaci a ověřování
kvality probačních programů (PRP) pro mladistvé pachatele - Akreditační systém
Ministerstva spravedlnosti pro probační programy v rámci zákona č. 218/2003 Sb.
Součinnostní dohoda mezi Vězeňskou službou České republiky a Probační a
mediační službou České republiky v oblasti zajišťování podkladů pro rozhodnutí
soudu o možném podmíněném propuštění s dohledem
Metodické doporučení pro střediska Probační a mediační služby ČR za účelem
sjednocování praxe a spolupráce v rámci zákona č. 218/2003 Sb.s orgány sociálně
právní ochrany
Koncepce součinnosti Probační a mediační služby ČR s orgány policie ČR – společný
metodický dokument

Ministerstvo dopravy
• Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Ministerstvo zahraničních věcí
• Bezpečnostní strategie České republiky
Ministerstvo obrany
• Koncepce prevence sociálně nežádoucích jevů na období 2005 až 2009
• Aktualizovaný resortní protikorupční program
• Program Vojenské policie v oblasti prevence kriminality na období 2008 až 2011
Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Koncepce integrace cizinců v České republice
- Plán integrační politiky Ministerstva práce a sociálních věcí
- Národní koncepce rodinné politiky
- Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006 – 2009
- Národní akční plán sociálního začleňování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
• Program na podporu integrace romské komunity
• Program na podporu romských žáků středních škol
• Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 2005 – 2008
• Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013
• Strategie pro zlepšení vzdělávání romských dětí

Prameny použité při zpracování Strategie
11. kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici (základní dokumenty předložené
delegátům), Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 2006;
Karabec Z., Scheinost M.: Vybrané výsledky výzkumu IKSP v letech 2002 – 2004;
Podklady ke Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2008 – 2011 poskytnuté
Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem zdravotnictví,
Policií ČR;
Prevence městské kriminality a ohrožená mládež (přehled slibných strategií a programů
z celého světa), Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 2006;
Reforma Policie České republiky a související problematiky vnitřní bezpečnosti, Ministerstvo
vnitra 2007;
Strategie prevence kriminality na léta 2004 – 2007, Ministerstvo vnitra 2004;
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007
za rok 2006, Ministerstvo vnitra 2006;
Strategie prevence kriminality na léta 2004 – 2007 včetně zprávy o plnění úkolů vyplývajících
ze Strategie prevence kriminality na rok 2003, Ministerstvo vnitra 2004;
Šimoník P. : PHARE Výzkum veřejného mínění Spokojenost občanů s prací Policie ČR;
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky
v roce 2006 (ve srovnání s rokem 2005), Ministerstvo vnitra 2007;
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v České republice v roce
2005 (ve srovnání s rokem 2004), Ministerstvo vnitra 2006.
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