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Vyhodnocení Strategie prevence kriminality 

v ČR na léta 2012 až 2015

• Vývoj kriminality a její trendy (pozitivní i negativní)

• Plnění jednotlivých úkolů členy RVPPK a jejich preventivní

aktivity

• Plnění cílů a priorit Strategie

• Realizované dotační programy a jejich čerpání

• Podpořené projekty a jejich vyhodnocení

• Příklady dobré praxe



Vyhodnocení Strategie prevence kriminality 

v ČR na léta 2012 až 2015

Vývoj kriminality a její trendy – celková kriminalita



Vyhodnocení Strategie prevence kriminality 

v ČR na léta 2012 až 2015

Vývoj kriminality a její trendy – majetková kriminalita



Vyhodnocení Strategie prevence kriminality 

v ČR na léta 2012 až 2015

Vývoj kriminality a její trendy

• Klesá kriminalita dětí a mladistvých, ale roste brutalita útoků
a role alkoholu či OPL.

• Nárůst počtu a zastoupení recidivistů mezi pachateli trestné
činnosti.

• Nárůst registrované drogové kriminality.

• Výrazný růst lze sledovat v kriminalitě páchané ve virtuálním
prostředí (též informační kriminalita, kyberkriminalita).



Vyhodnocení Strategie prevence kriminality 

v ČR na léta 2012 až 2015

Vývoj kriminality a její trendy – kriminalita dětí a mladistvých
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Vyhodnocení Strategie prevence kriminality 

v ČR na léta 2012 až 2015

Vývoj kriminality a její trendy - kyberkriminalita
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Vyhodnocení Strategie prevence kriminality 

v ČR na léta 2012 až 2015

Vývoj rizikovosti jednotlivých krajů ČR

1 Ústecký kraj 2 794,0 1 Ústecký kraj 2 780,2 1 Ústecký kraj 2 573,7

2 Moravskoslezský kraj 2 620,9 2 Moravskoslezský kraj 2 623,7 2 Moravskoslezský kraj 2 472,2

3 Karlovarský kraj 2 278,7 3 Karlovarský kraj 2 178,0 3 Karlovarský kraj 2 024,6

4 Olomoucký kraj 2 094,3 4 Olomoucký kraj 2 060,7 4 Olomoucký kraj 1 836,7

5 Liberecký kraj 2 020,4 5 Liberecký kraj 1 980,8 5 Liberecký kraj 1 812,1

6 Jihomoravský kraj 1 804,7 6 Jihomoravský kraj 1 736,3 6 Jihomoravský kraj 1 583,5

7 Zlínský kraj 1 634,7 7 Jihočeský kraj 1 566,5 7 Jihočeský kraj 1 400,3

8 Jihočeský kraj 1 621,5 8 Zlínský kraj 1 559,8 8 Zlínský kraj 1 394,5

9 Pardubický kraj 1 601,2 9 Královéhradecký kraj 1 551,8 9 Královéhradecký kraj 1 384,5

10 Královéhradecký kraj 1 599,3 10 Kraj Vysočina 1 520,8 10 Kraj Vysočina 1 350,3

11 Kraj Vysočina 1 591,0 11 Pardubický kraj 1 505,2 11 Pardubický kraj 1 346,4

12 Praha 1 530,2 12 Praha 1 469,0 12 Praha 1 332,2

13 Plzeňský kraj 1 398,0 13 Středočeský kraj 1 369,6 13 Středočeský kraj 1 213,3

14 Středočeský kraj 1 335,0 14 Plzeňský kraj 1 302,1 14 Plzeňský kraj 1 155,2

Celkem ČR 1 868,0 Celkem ČR 1 817,1 Celkem ČR 1 651,2

2015

kraj 
Součet indexů 

kraje = rizikovost

Součet indexů 

kraje = rizikovost

2014

kraj 
Součet indexů 

kraje - rizikovost

2013

kraj 



Vyhodnocení Strategie prevence kriminality 

v ČR na léta 2012 až 2015

Realizované dotační programy a jejich čerpání

• Program prevence kriminality - nejvýznamnější prostředek RVPPK pro
podporu preventivních aktivit a projektů.

• Příjemci - zejména kraje a obce (široké zaměření preventivních projektů), ale
také nestátní neziskové organizace (práce s oběťmi domácího násilí, z řad
seniorů, obětí obchodování s lidmi).

• V letech 2012 až 2015 poskytnuto celkem 230 787 000 Kč.

• Značná část z těchto prostředků vyčleněna na komplexní přístup v sociálně
vyloučených lokalitách.

• Prostředky nejvíce alokovány do krajů, které jsou nejvíce postiženy
sociálním vyloučením, kriminalitou i celkovou rizikovostí (Ústecký,
Moravskoslezský, dále třeba Liberecký a další).

• Nejvýznamnějším a nejúspěšnějším projektem - Asistent prevence
kriminality (v roce 2015 v rámci Programu už 175 asistentů v 58 městech
ČR, více než 22 mil. Kč).

• Také resorty zastoupené v Republikovém výboru realizovaly vlastní dotační
programy (včetně MV) na prevenci kriminality a dalších soc. rizikových jevů.



Základní východiska a principy politiky 

prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020

Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 - východiska

• Priority dané Programovým prohlášením vlády ČR. 

• Dostupné analýzy a poznatky, zkušenosti a příklady dobré praxe. 

• Vyhodnocení předcházející Strategie prevence kriminality. 

• Inspirace zahraničními strategiemi a pozitivními zkušenostmi (OSN, EUCPN).

• Neopomíjí žádný z důležitých článků či vrcholů trojúhelníku kriminality (pachatel, 

oběť, místo zločinu), ani metod preventivní práce (prevence primární, 

sekundární, terciární, sociální, situační, viktimologická). 

• Zahrnuje všechny subjekty působící v oblasti prevence kriminality - členové 

RVPPK, obecní a krajské samosprávy, NNO, dobrovolníci, vědecko-výzkumné 

organizace, podnikatelské subjekty ad. 

• Proaktivní, koordinovaný, mulitidisciplinární přístup.



Základní východiska a principy politiky 

prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020

Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 neřeší:

• oblasti, které sice s prevencí kriminality úzce souvisejí, ale jsou upraveny
samostatnými vládními strategiemi a koncepcemi, případně se jimi tato Strategie
zabývá pouze ze svého užšího pohledu – např. extremismus, terorismus,
organizovaný zločin, korupce, protidrogová politika, domácí a genderově
podmíněné násilí, obchodování s lidmi, sociální začleňování, romská integrace,
bezdomovectví, ochrana práv dětí, primární prevence rizikového chování dětí
a mládeže, bezpečnost silničního provozu, kybernetická bezpečnosti, integrace
cizinců.

Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 se zaměřuje:

• zejména na kriminalitu obecnou, pouliční, kriminalitu, která lidi ohrožuje

a obtěžuje nejvíce a často utváří jejich pocit vnímání bezpečnosti ve svém okolí

a názor na kriminalitu jako celek a na práci jednotlivých subjektů, které v této

oblasti působí, nově oblast informační kriminality (opět ale zaměření na široké

vrstvy potenciálních obětí, zejména těch zvlášť zranitelných),

• pomoc obětem trestné činnosti, práci s pachateli.



Základní východiska a principy politiky 

prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020

Základní principy preventivní politiky

• Prevence kriminality jako předpoklad pro udržitelný rozvoj a růst společnosti.

• Sdílení kompetencí a odpovědnosti.

• Spolupráce a koordinovaný přístup.

• Sdílení dat a jejich analýza.

• Diferenciace a komplexnost preventivních opatření.

• Přebírání pozitivních příkladů a zkušeností.



Priority/strategické cíle prevence kriminality 

na léta 2016 až 2020

Česká republika:

1. 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.

2. Poskytuje pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na
skupiny zvlášť zranitelných obětí, přičemž se snaží pomoc a poradenství nadále
rozšiřovat a zkvalitňovat.

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

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

5. Reaguje na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikuje
nové efektivní přístupy k jejich předcházení.

Nejedná se o revoluci, ale evoluci.



Specifické cíle prevence kriminality 

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020

Ad 1) Systém prevence kriminality

A) Subjekty zapojené do systému prevence kriminality

• Republikový výbor pro prevenci kriminality, ministerstva a jim podřízené státní organizace,

Policie České republiky, kraje a obce, nestátní neziskové organizace, dobrovolníci,

akademická sféra, vědecko-výzkumné instituce, podnikatelské subjekty.

B) Metody a nástroje preventivní politiky

• Program prevence kriminality.

• Analytický přístup a sdílení dat.

• Odborné vzdělávání.

• Osvěta a informační aktivity.

• Legislativa.

• Mezinárodní spolupráce.

• Věda, výzkum, inovace.



Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020

Analytický přístup a sdílení dat – ukázky Policie ČR (Č. Budějovice, Kolín)

(PČR, Kolín)



Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020

Analytický přístup a sdílení dat – ukázky Policie ČR (Kolín)
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Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020

Analytický přístup a sdílení dat - ukázky zahraničí

Zdroj: Policemag, 2015



Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020

Analytický přístup a sdílení dat – ukázky zahraničí

Zdroj: www.police.uk, 2015

http://www.police.uk/


Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020
Osvěta a informační aktivity – ukázky



Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020

Ad 2) Pomoc obětem trestné činnosti, děti a mládež

• Sociální prevence, prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů.

• Prioritou zvlášť zranitelné oběti trestných činů.

• Prevence primární (MŠMT, MZ), sekundární i terciární (MV, MPSV, MS, PMS).

• Systém včasné intervence, podpora Týmů pro mládež.

• Projekty Ministerstva vnitra – Národní koordinační mechanismus pátrání po

pohřešovaných dětech, evropské krizové a asistenční linky 116 xxx, Speciální

výslechové místnosti, pomoc obětem domácího násilí a obchodování s lidmi.

• Projekty situační prevence – Bezpečná země, Bezpečná lokalita, Bezpečné

bydlení.



Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020
Speciální výslechové místnosti – ukázky



Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020
Situační prevence – Bezpečná země – lokalita - bydlení



Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020

Ad 3) Práce s pachateli trestné činnosti, prevence
recidivy, postpenitenciární péče

• Analýza odsouzeného, jeho okolí, vnitřních i vnějších vlivů  identifikace
příčin patologického jednání  ucelený komplex vzájemně provázaných
a koordinovaných aktivit programu zacházení a další péče pro období
výkonu trestu, i po jeho ukončení  pravidelně vyhodnocovat, aktualizovat.

• Propojení politik a opatření v oblasti vězeňství, probace a mediace,
prevence kriminality, soc. práce, soc. bydlení, boje proti soc. vyloučení atd. –
republiková i místní úroveň – multidisciplinární akční týmy, Probační domy.

• Boj proti recidivě a podpora opatření k účinnější resocializaci pachatelů
trestné činnosti.

• Zvýšení zaměstnanosti vězňů a jejich vzdělávání, zaměstnávání osob se
záznamem v trestním rejstříku.

• Prevence zadlužování.

• Podpora vyhodnocování účinnosti sankční politiky a preference alternativních
trestů.

• Nová Koncepce vězeňství v ČR do roku 2025 – MSp.



Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020

Ad 4) Komplexní přístup k prevenci kriminality
v rizikových lokalitách

• 2006 – 2015 se počet sociálně vyloučených lokalit zdvojnásobil (310 - 606),
počet osob v SVL se zvýšil téměř o polovinu (z odhadovaných 60 až 80 tisíc
na 95 – 115 tisíc), nejvíce kraje MS, KV, ÚL.

• Sociální vyloučení přestalo mít dominantně městský charakter, sociálně
vyloučení se více stěhovali do odlehlých oblastí s málo funkční infrastrukturou.

• Přibývá lokalit, kde Romové netvoří většinu obyvatel (byť takových je stále
menšina), přibývá v SVL seniorů, a to z majoritní populace.

• Enormní nárůst počtu lidí žijících v ubytovnách - 2008 bydlelo v jiné formě
bydlení (vč. ubytoven) 11 027 osob (vč. dětí), v prosinci 2014 už 47 500 lidí,
z toho 27 000, včetně dětí, na ubytovnách; nový trend – bytové domy.

• Lidé v SVL musí čelit nikoli jednotlivým problémům, ale celému komplexu
problémů  zvýšené riziko, že si potřebné zdroje začnou obstarávat nelegální
cestou či se stanou oběťmi trestné činnosti, extremistických útoků.



Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020

Ad 4) Komplexní přístup k prevenci kriminality
v rizikových lokalitách

Komplexní program prevence kriminality a extremismu MV:

• aktivní zapojení samotných obyvatel SVL, spolupráce relevantních partnerů
(samospráva, obecní policie, Policie ČR, neziskový sektor, dobrovolníci, …),
zlepšování veřejného pořádku a bezpečnosti v SVL zejména nerepresivními
prostředky a eliminací kriminálně a sociálně rizikových jevů v lokalitě,
zlepšování vztahů mezi majoritou a obyvateli SVL,

• Asistent prevence kriminality – v roce 2015 již 175 APK v 58 obcích, do
budoucna zajištěno vícezdrojové financování, nejúspěšnější projekt PK v SVL,

• Domovník – preventista – 2015 – 23 domovníků v 11 obcích,

• romský mentor (pomáhá vykonat soudem uložený alternativní trest obecně
prospěšných prací a působit proti jeho přeměně v trest odnětí svobody),
vzdělávání strážníků obecních policií a pracovníků samosprávy a státní správy
působících v lokalitě, projekty sociální prevence, podpora smysluplného
využití volného času dětmi a mládeží, posilování rodinných vztahů, finanční
gramotnosti, projekty situační prevence (kamerové monitorovací systémy,
fotopasti, bezpečnostní dveře či mříže ve společných částech domu ad.).



Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020

Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista



Specifické cíle prevence kriminality 

na léta 2016 až 2020

Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista



Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020

Ad 5) Nové hrozby a přístupy k prevenci kriminality

• Kriminalita ve virtuálním prostředí – osvěta, informovanost o rizicích

a možnostech ochrany, vzdělávání pracovníků, poradenství a pomoc obětem,

technická ochrana a hlášení útoků.

• Zadlužení jako významný kriminogenní faktor - osvěta a vzdělávání v oblasti

finanční gramotnosti a dluhového poradenství.

• Stárnutí populace - projekty zaměřené specificky na ochranu seniorů.

• Bezpečnost měkkých cílů - podílet na preventivních aspektech zajišťování

bezpečnosti těchto míst, zejména prostřednictvím prvků situační prevence.

• Kriminalita páchaná cizinci a na cizincích - hrozba rozrůstání či vzniku

nových SVL, organizovaného zločinu.

• Nové přístupy v boji proti majetkové kriminalitě – např. značení majetku

pomocí forenzního identifikačního značení (syntetická „DNA“).



Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020
Kriminalita ve virtuálním prostředí

http://www.policie.cz/bud-v-bezpeci.aspx


Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020
Prevence kriminality zaměřená na seniory



Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020
Nové přístupy v boji proti majetkové kriminalitě

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL76_U-tbKAhWBfxoKHcb2CeAQjRwIBw&url=http://www.mestokarvina.eu/straznici-budou-po-lonskem-uspechu-i-letos-znacit-jizdni-kola-specialni-dna/&bvm=bv.113034660,d.bGQ&psig=AFQjCNHBURjxIrGjIq7w7dCWnxozzBThHg&ust=1454429065208785


Specifické cíle prevence kriminality               

a Akční plán prevence kriminality

na léta 2016 až 2020



Financování

 Minimálně 300 milionů Kč - dotační program pro obce a kraje, na podporu

zvlášť zranitelných obětí trestné činnosti, evropských krizových a tísňových

linek s preventivním zaměřením 116 xxx, financování aktivit v oblasti

obchodování s lidmi, dlouhodobé ochrany cizinců, zejména obětí trestné

činnosti spolupracujících s orgány činnými v trestním řízení, k podpoře

resortních aktivit a projektů prevence kriminality (včetně Policie ČR) a aktivit

v oblasti vědy, výzkumu a inovací v prevenci kriminality.

 Prostředky v oblasti prevence kriminality budou dle své působnosti

vyčleňovat také jednotlivé resorty, zejména členové Republikového výboru.

 Doporučuje se rovněž obecním a krajským samosprávám vyčleňovat

vlastní prostředky na oblast prevence kriminality.



Děkuji za pozornost!

JUDr. Michal Barbořík
vedoucí oddělení preventivních programů, 

dobrovolnické služby a lidských práv

odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality

Ministerstvo vnitra ČR

michal.barborik@mvcr.cz

www.prevencekriminality.cz
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