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Předkládací zpráva
Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České
republiky za rok 2013 (ve srovnání s rokem 2012) je předkládána Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR na základě usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 345.
Zpráva shrnuje poznatky Ministerstva vnitra a Policie České republiky, resortů
a příslušných institucí v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, podává souhrnnou
informaci o stavu a vývoji kriminality na území ČR, o realizovaných a navrhovaných
opatřeních směřujících k jejímu snižování. Stěžejní část materiálu tvoří informace o činnosti
a opatřeních Ministerstva vnitra a Policie České republiky jako hlavního garanta za oblast
vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Zpráva identifikuje oblasti, na které je zapotřebí
ze strany kompetentních orgánů státní správy zaměřit pozornost. Poslanecké sněmovně je
předkládána již od roku 1993.
V České republice bylo v roce 2013 zjištěno celkem 325 366 trestných činů. Meziročně
došlo k nárůstu o 6,8 %, který se týkal násilné, mravnostní, majetkové, hospodářské i
ostatní kriminality. Svými důsledky se na něm podílela i amnestie prezidenta republiky
vyhlášená k 1. lednu 2013. Počet Policií ČR objasněných trestných činů meziročně vzrostl o
7,5 %.
Zjištěné hmotné škody poklesly o 15,1 %. K pozitivním zprávám patří dosud nejlepší
výsledky Policie ČR při zabavování výnosů z trestné činnosti v průběhu trestního řízení
(bylo zajištěno celkem 8,5 mld. Kč). Na úseku dopravní nehodovosti byl zaznamenán další
rekordně nízký počet usmrcených osob (583): nejnižší od roku 1955. Např. v roce 2003
bylo usmrceno 1319 osob.
Násilná kriminalita vzrostla o 1,8 %. Počet vražd sice poklesl o 3,2 %, ale řada z nich
byla spáchána s mimořádnou brutalitou.
Markantnější byl nárůst majetkové (+7,4 %) a hospodářské kriminality (+9,9 %). Krádeže
vloupáním celkem vzrostly o 12,3 %, z toho do rodinných domků o 21,8 %. V absolutních
počtech nejvíce vzrostly krádeže vloupáním do tzv. ostatních objektů, jako jsou sklepy, garáže
apod. V roce 2013 byl poprvé po deseti letech opět zaznamenán nárůst krádeží motorových
vozidel.
Zjištěná drogová kriminalita meziročně vzrostla téměř o 27 %.
Největší hmotné škody (přes 6,8 mld. Kč) byly způsobeny trestnými činy krácení daně
(zejména spotřební daně a DPH z minerálních olejů).
Pro trestnou činnost bylo stíháno a vyšetřováno 117 682 (+4,1, %) osob, z toho
52,6 % recidivistů. Podíl i počet recidivistů byl v roce 2013 nejvyšší v historii ČR, což
svědčí o nedostatečné účinnosti dosavadních opatření proti recidivě trestné činnosti.
Podíl cizinců na celkovém počtu pachatelů je poměrně stabilní (cca 6,5 %). Výjimku
však tvoří nárůst počtu vietnamských státních příslušníků – pachatelů drogové
kriminality, k jejímuž razantnímu nárůstu dochází – podle policejních statistik – již od roku
2011.
***
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České
republice na léta 2012 až 2015 za rok 2013 (dále jen „Zpráva“) je Poslanecké sněmovně
předkládána na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. dubna 2014 č. 249.
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Materiál je zpracován z podkladů resortů zastoupených v Republikovém výboru pro
prevenci kriminality a nemá negativní dopad na problematiku rovnosti mužů a žen a na
podnikatelské prostředí.
Zpráva informuje o postupném naplňování dlouhodobých strategických cílů
uvedených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 (dále jen
„Strategie“) – tj. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí
občanů, snížení výskytu delikventní činnosti u definovaných cílových skupin, nebo jejich
ochrana, efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality a komplexní přístup v
komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.
V rámci plnění úkolů vyplývajících ze Strategie patřila v roce 2013 mezi priority
problematika ohrožených dětí a jejich rodin, osob ohrožených sociálním vyloučením a obětí
trestné činnosti. K 1. lednu 2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí. Tato novela zavedla řadu mechanismů a systémové změny, které
vedou ke zkvalitnění systému péče o ohrožené děti a rodiny.
Na celostátní úrovni pokračovala metodická a finanční podpora meziresortních
specifických preventivních projektů týkajících se prevence kriminality dětí a mládeže a
pomoci obětem trestné činnosti (např. Národní koordinační mechanismus pátrání po
pohřešovaných dětech, Speciální výslechové místnosti, Program pomoci a podpory obětem
obchodování). Významným tématem byla prevence předluženosti, zejména v sociálně
vyloučených lokalitách, dalšími oblastmi byly prevence domácího násilí a prevence
kriminality páchané elektronickými médii, tzv. kyberšikany.
Na krajské a lokální úrovni pokračovala realizace Programů prevence kriminality.
Celkem bylo v roce 2013 podpořeno 258 projektů z oblasti sociální prevence, situační
prevence a informování občanů, které se realizují ve 14 krajích (ve 118 městech a
obcích). Státní podpora preventivním aktivitám z rozpočtu Ministerstva vnitra v roce 2013
činila 49 946 000 Kč. Mezi priority programů patřily projekty zaměřené na zvyšování bezpečí
a zlepšování situace v rámci sociálně vyčleněných lokalit. Nejúspěšnějším projektem je
Asistent prevence kriminality, který byl v roce 2013 realizován v 46 obcích. V těchto
obcích působilo celkem 140 asistentů zaměstnaných samosprávou. Na realizaci projektu se s
Ministerstvem vnitra podílí samospráva, policie, místní neziskový sektor a aktivně jsou
zapojeni i občané.
V oblasti mezinárodní spolupráce plnila Česká republika úkoly vyplývající z jejího
členství v Evropské unii a z účasti v mezinárodních organizacích.
V roce 2014 budou plněny úkoly vyplývající ze Strategie prevence kriminality v
České republice na léta 2012 až 2015, které jsou aktualizovány a upřesněny v části IV.
materiálu.
Pro rok 2014 se navrhuje na rozvoj prevence kriminality vyčlenit v rozpočtu
Ministerstva vnitra finanční částku 56 250 000 Kč.
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Shrnutí

1. Shrnutí
Zpráva o situaci v oblasti vnit$ní bezpe&nosti
a ve$ejného po$ádku (dále „zpráva“) je
informativním
dokumentem
p$edkládaným
Ministerstvem vnitra (dále MV) s využitím
podklad( úst$edních orgán( státní správy
a dalších kompetentních subjekt(.1
Ú&elem zprávy je zejména:
o podat souhrnný p$ehled o vývoji, struktu$e a
dynamice kriminality, jejích pachatelích a
ob%tech;
o informovat o zjišt%ných i zajišt%ných škodách
a zajišt%ných výnosech trestné &innosti;
o informovat
o
aktivitách
exekutivy
a legislativy v oblasti bezpe&nostní politiky;
o na základ% vyhodnocení úplného spektra
zjišt%né kriminality identifikovat rizika
a oblasti, na které je zapot$ebí soust$edit
pozornost kompetentních orgán( státní
správy.2
Zpráva obsahuje analýzu zjišt%né kriminality
na území !R v roce 2013 v porovnání s rokem
2012 (meziro&ní zm%na v závorkách) a informuje
o základních ukazatelích kriminality za
posledních deset let. Statistické údaje vycházejí
primárn% z údaj( Policie !eské republiky.3
1

Zpráva byla zpracována z podklad( Ú$adu vlády !R,
Ministerstva vnitra (MV), Policie !R, Ministerstva
spravedlnosti (MS), Nejvyššího státního zastupitelství
(NSZ), Ministerstva financí (MF), Ministerstva kultury
(MK), Ministerstva práce a sociálních v%cí (MPSV),
Ministerstva školství, mládeže a t%lovýchovy (MŠMT),
Ministerstva pr(myslu a obchodu (MPO), Ministerstva
dopravy (MD), Ministerstva zahrani&ních v%cí (MZV),
Ministerstva obrany (MO), Ministerstva životního prost$edí
(MŽP), Bezpe&nostní informa&ní služby (BIS), Národního
bezpe&nostního ú$adu, Generální inspekce bezpe&nostních
sbor(, Ú$adu pr(myslového vlastnictví (ÚPV), Svazu m%st
a obcí !eské republiky (SMO) a Institutu pro kriminologii
a sociální prevenci (IKSP).
2
Konkrétní opat$ení jsou detailn% vyhodnocována
v samostatných materiálech, proto se jimi tato zpráva
podrobn% nezabývá a sm%$uje ke shrnutí poznatk(.
Opat$ení p$ijímaná v rámci p%sobnosti Hasi&ského
záchranného sboru "R (dál jen „HZS "R“) jsou
vyhodnocována zejména v dokumentech „Zpráva o stavu
zajiš'ování bezpe&nosti "R“ a „Zpráva o stavu zajišt(ní
bezpe&nosti "R v oblasti ochrany p$ed mimo$ádnými
událostmi“.
3
Terminologie kriminální statistiky P!R má svébytnou
strukturu a nem(že se vždy p$esn% shodovat s terminologií
trestního zákoníku (nap$. trestný &in podle § 205 krádež
trestního zákoníku je v policejních statistikách detailn%
roz&len%n podle druhu krádeže).

Údaje z výro!ních zpráv doporu!ujeme up#es%ovat a
interpretovat s využitím v"decky erudovaných poznatk$
vznikajících ze spolupráce s výzkumnou a akademickou
expertní platformou nebo v jejím rámci.

Situace v oblasti vnit$ní bezpe&nosti
a ve$ejného po$ádku
Stav a vývoj kriminality v roce 20134
V !eské republice bylo v roce 2013 zjišt(no
celkem 325 366 trestných &in%. Meziro&n%
došlo k nár(stu o 20 838 skutk( (+6,8 %).
Došlo tak k obrácení trendu pokles(
kriminality
z
let
2010,
resp.
2012.
V dlouhodobém srovnání se úrove) celkové
zjišt%né kriminality v roce 2013 p$esto nachází
pod pr(m%rem posledních deseti i dvaceti let.5
Po&et objasn(ných trestných &in% vzrostl
na 129 182 (+9 014, +7,5 %). Procentní nár(st
po&tu objasn%ných trestných &in( je tak dokonce
vyšší než nár(st zjišt%né kriminality. Míra
objasn(nosti vzrostla o 0,2 % na 39,7 %.
Zjišt(né škody poklesly o 15,1 % na
hodnotu 29,05 mld. K&.
***
K pozitivním zprávám pat$í nejnižší po&et
usmrcených osob na úseku dopravní
nehodovosti od roku 1955 (583).

Struktura kriminality
Z pohledu teritoriálního &len%ní kriminality
došlo k jejímu nejv%tšímu meziro&nímu nár(stu
v hlavním m%st% Praze a v Ústeckém kraji.
P$epo&et kriminality na 10 tis. obyvatel tradi&n%
ukazuje, že nejvíce jsou zatíženi obyvatelé hl. m.
Prahy, kraje Ústeckého a Moravskoslezského.
Menší &i v%tší nár(st po&tu zjišt%ných
trestných &in( byl evidován u všech základních
souhrnných kategorií kriminality:
Násilná kriminalita vzrostla o 331 skutk(,
tj. +1,8 %. Zjišt%no bylo 18 689 skutk(, z toho
69,1 % bylo objasn%no.
4

Dlouhodobý vývoj jednotlivých druh( kriminality
dokumentuje tabulková &ást této zprávy.
5
Podle stanoviska IKSP nemusí mít z dlouhodobého
hlediska výkyv zjišt%né kriminality mezi léty 2012 a 2013
žádný význam. Podstatný je dlouhodobý trend.
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Shrnutí
Nejvíce vzrostl po&et trestných &in(
porušování domovní svobody (+401) a
nebezpe&né vyhrožování (+126).
Mj. vzrostl po&et trestných &in( násilí proti
ú$ední osob% a orgánu ve$ejné moci. "ada útok(
vedených proti policist(m p$i pouli&ních
demonstracích se vyzna&ovala vysokou mírou
agresivity, která si vyžádala desítky ran%ných.
Mravnostní kriminalita vzrostla o 128
skutk(, tj. +6,5 %. Celkem bylo zjišt%no 2 109
skutk( mravnostní kriminality, z toho 70,8 %
bylo objasn%no. Vzrostl zejména po&et trestných
&in( pohlavní zneužívání.
Po&et znásiln%ní poklesl o 12 %.
Majetková kriminalita6 vzrostla o 14 381
skutk(, tj. +7,4 %. Zjišt%no bylo 209 351 skutk(,
z toho 20,9 % bylo objasn%no.
Došlo k markantnímu nár(stu krádeží
vloupáním i po&tu krádeží prostých.
V absolutních po&tech nejvíce vzrostly tzv.
krádeže vloupáním do ostatních objekt( (+4 433,
+13,6 %), jako jsou sklepy, garáže, dílny,
stodoly, k(lny, dvory, zahrady aj.7 Dramaticky
vzrostly krádeže vloupáním do rodinných domk(
(+1 192, +21,8 %). Vzrostly krádeže vloupáním
do obchod(, restaurací, byt( i chat. V roce 2013
byl poprvé po deseti letech op%t zaznamenán
nár(st krádeží motorových vozidel.
Hospodá$ská kriminalita má nejv%tší podíl
na zjišt%ných hmotných škodách. V roce 2013
vzrostla o 2 743 skutk(, tj. +9,9 %. Zjišt%no bylo
celkem 30 376 skutk(, z toho 52,2 % bylo
objasn%no.
Nejvíce meziro&n% vzrostl po&et zjišt%ných
trestných &in( úv(rový podvod (+1 811,
+58 %).
Nejv%tší podíl na škodách zp(sobených
hospodá$skou kriminalitou – tém%$ 35 % – m%l
trestný &in krácení dan( se zjišt%nou škodou
p$es 6,8 mld. K&.
Tzv. ostatní kriminalita vzrostla zejména
kv(li nár(stu po&tu trestných &in( ma$ení výkonu
ú$edního rozhodnutí a již n%kolikaletému dynamickému nár%stu drogové kriminality.8
6

Dlouhodob% se podílí na celkové kriminalit% páchané na
území !R více než 60 procenty.
7
Policejní klasifikace je v tomto ohledu podrobn%jší než
klasifikace trestního zákoníku, &lení krádeže (§ 205 tr.
zákoníku) podle dalších taktických hledisek.!
8
Na rozdíl od v%tšiny dalších forem trestné &innosti se jedná
o kriminalitu p$evážn% vyhledanou a odhalenou P!R, jejíž
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Pachatelé trestné &innosti
Pro trestnou &innost bylo celkem stíháno a
vyšet$ováno9 117 682 osob, což p$edstavuje
meziro&ní nár%st (+4 656 osob, + 4,1 %).
Po&et evidovaných d%tí mladších 15 let, které
se dopustily &in( jinak trestných, poklesl na
1 251 (-120, -8,8 %), po&et evidovaných
mladistvých pachatel( poklesl na 2 939 (-547,
-15,7 %). Nicmén% stejn% jako v roce 2012 P"R
u mládeže zaznamenává vyšší stupe) brutality
p$i vedených útocích. Výjimkou nejsou útoky
za použití zbran% a zkratkovitá jednání vyús*ující
v nejzávažn%jší zlo&iny.
Recidivist% bylo v roce 2013 stíháno a
vyšet$ováno 61 934 (+5 445, +9,6 %), což je
historicky nejvyšší po&et v "R. Také podíl
recidivist( na celkovém po&tu stíhaných a
vyšet$ovaných osob dlouhodob% stoupá a v roce
v roce 2013 dosáhl v(bec nejvyšší hodnoty
52,6 % (v roce 2012 &inil 50 %, v roce 2011
48,5 %, v roce 2000 29,7 %).
V kontextu t%chto údaj( je zjevná neú&innost
opat$ení státních orgán( zam%$ených na eliminaci
recidivy trestné &innosti.
Cizinc% bylo celkem stíháno a vyšet$ováno
7 470 (+43). Podíl cizinc( na celkovém po&tu
pachatel( &inil v roce 2013 6,3 % a je
dlouhodob% stabilizovaný.
Strmý nár%st po&tu pachatel% drogové
kriminality vietnamské státní p$íslušnosti,
jehož po&átek byl patrný již v roce 2008,10 je
v celkovém obrazu kriminality cizinc( spíše
výjimkou. Doménou zejména organizovaných
zlo&ineckých skupin p(vodem z Vietnamu je
velkoobjemová
výroba
a
distribuce
metamfetaminu
(pervitinu)
a
marihuany
v p$íhrani&í se SRN.

aktivita zde významn% ovliv)uje po&et zjišt%ných trestných
&in(. Více viz kapitola 2.2.7.1 Drogová kriminalita.
9
Pojem „stíhané a vyšet$ované osoby“ se vztahuje ke stádiu
p$ípravného $ízení a zahrnuje osoby, proti kterým bylo
zahájeno trestní stíhání nebo v(&i nimž bylo vedeno
zkrácené p$ípravné $ízení, a osoby, jejichž trestní stíhání je
nep$ípustné nebo neú&elné.
10
V roce 2013 bylo stíháno 199 (+177, +804,5 % oproti
roku 2007) Vietnamc% pro trestný &in nedovolená výroba a
jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a
s jedy (§ 283 TZ).

Shrnutí

Aktuální priority a opat$ení
bezpe&nostní politiky11
Priority vnit$ní bezpe&nostní politiky MV
reflektují dlouhodobá i aktuální hlavní rizika a
hrozby související s trestnou &inností, jako jsou
terorismus, organizovaný zlo&in, extremismus,
korupce, závažná hospodá$ská kriminalita,
informa&ní a drogová kriminalita atd. Zvláštní
pozornost je v%nována od&erpávání výnos(
z trestné &innosti.

Protiteroristická p$ipravenost
Strategie "eské republiky pro boj proti
terorismu od roku 2013 byla schválena
usnesením vlády !R &. 200 ze dne 20. b$ezna
2013. Mj. stanoví opat$ení zam%$ená na
minimalizaci rizik a dopad( potenciálních
teroristických útok( na území !eské republiky.
Na získávání informací vedoucích k odhalení
p$ípadných teroristických aktivit na území !R se
zam%$uje zejména BIS.
Protiteroristická p$ipravenost je systematicky
udržována a zvyšována cvi&eními, realizovanými
za ú&asti subjekt( státní i soukromé sféry.

Boj proti extremismu;12 bezpe&nostní
rizika tzv. sociáln( vylou&ených lokalit
V roce 2013 P!R evidovala celkem 211
trestných &in( s extremistickým podtextem.
Meziro&n% tak došlo k nár(stu o 38 skutk( (tj.
22 %).
Proti extremismu chce nová koali&ní vláda
uplat)ovat koncept tzv. bojovné demokracie
(&áste&n% p$evzatý z N%mecka), který pouze
pasivn% nep$ihlíží demontáži demokracie.
V n%kterých regionech došlo v pr(b%hu roku
2013 ke zvýšení mezietnického nap(tí.
Výsledkem byla $ada protiromských demonstrací, které by se mohly stát výrazn%jším
problémem pro bezpe&nost státu.13

Vláda chce prosadit razantn%jší postih
organizovaného zlo&inu15 a realizuje v této
oblasti protiopat$ení (koncep&ní, organiza&ní,
legislativní aj.) na národní i mezinárodní
platform%.
Základní
rámec
boje
proti
organizovanému zlo&inu na území !R tvo$í
Koncepce boje proti organizovanému zlo&inu
na období let 2011–2014, schválená usnesením
vlády &. 598 ze dne 10. srpna 2011.

Zajiš'ování výnos% z trestné &innosti
Vláda prosazuje zabavování výnos( z trestné
&innosti jako ú&inného nástroje boje proti
kriminalit% v&etn% kriminality organizované.
V roce 2013 zajistila Policie !R v rámci
trestního $ízení dosud nejv(tší objem
majetkových hodnot, celkem 8,5 mld. K&.16

Potírání korupce
Vládním vyjád$ením postupu v oblasti boje
s korupcí je Strategie vlády v boji s korupcí na
období let 2013 a 2014, která byla schválena
usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 &. 39.17

Kybernetická bezpe&nost,
kyberkriminalita
Zvýšení úrovn% bezpe&nosti v kyberprostoru
je jedním ze strategických cíl( EU.
Vláda schválila usnesením &. 2 ze dne
2. 1. 2014 návrh zákona o kybernetické
bezpe&nosti a o zm(n( souvisejících zákon%.
Norma vypracovaná NBÚ má za cíl zefektivnit a
zrychlit reakci na kybernetické hrozby, které by
mohly p$edstavovat nebezpe&í pro zájmy !R.
Zárove) by úprava m%la zajistit spolupráci mezi
soukromým sektorem a ve$ejnou správou p$i
p$edcházení útok(m na informa&ní technologie.
Jde o první komplexní právní úpravu v této
oblasti.

Boj proti organizovanému zlo&inu
Organizovaný zlo&in a jeho doprovodné jevy
jsou v sou&asnosti považovány za nejzávažn%jší
bezpe&nostní nevojenskou hrozbu.14
11

Blíže viz jednotlivé tematické kapitoly.
Viz Zpráva o extremismu a projevech rasismu a
xenofobie na území "eské republiky v roce 2013.
13
Více viz kapitola 2. str . 5
14
Viz nap$. Druhá výro&ní zpráva o implementaci
Strategie EU pro vnit$ní bezpe&nost z dubna 2013.
12

15

Ve všech p$ípadech podez$ení na závažnou hospodá$skou
a finan&ní kriminalitu a organizovaný zlo&in (zejména
da)ové, korup&ní, drogové zlo&iny, obchod s lidmi apod.) by
obvin%ný m%l mít povinnost prokázat p(vod nabytého
majetku. V p$ípad%, že by pachatel nebyl p(vod svého
majetku schopen prokázat, byl by mu takový majetek
zdan%n.
16
Blíže viz kapitola 2.1 str. 9
17
Podrobn%jší informace k problematice korupce, ke
konkrétním úkol(m a dalším souvisejícím aktivitám v této
oblasti jsou uvedeny v kapitole 2.2.3.
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Shrnutí
Podpora ob(tí trestných &in%
Vláda podporuje ú&innou aplikaci právních
p$edpis( k ochran% a odškod)ování ob%tí trestné
&innosti. K 1. srpnu 2013 nabyl ú&innosti ve
všech svých podstatných &ástech zákon
&. 45/2013 Sb., o ob(tech trestných &in% a o
zm(n( n(kterých zákon% (zákon o ob(tech
trestných &in%). 18
Tento zákon je komplexní úpravou právní
ochrany ob%tí, výrazn% posiluje jejich procesní
práva a zvyšuje finan&ní pomoc, o kterou mohou
žádat.

Projekty spolufinancované
ze zahrani&ních zdroj%
V roce 2013 Policie !R kontinuáln%
realizovala aktivity související s p$ípravou a
realizací bezpe&nostn% zam%$ených projekt(,
které jsou spolufinancovány ze zdroj( EU a
jiných forem zahrani&ní pomoci
Celková finan&ní hodnota projekt( spolufinancovaných z integrovaného opera&ního
programu (strukturální fondy EU) dosáhla v roce
2013 v sou&tu tém%$ 1,25 mld. K&, v rámci
programu švýcarsko-&eské spolupráce dosáhla
v úhrnu cca 295,5 mil K&.

18

Ve sbírce zákon( byl zákon vyhlášen 25. února 2013.
V Poslanecké sn%movn% Parlamentu !R byl schválen jako
tisk &. 617 18.12.2012.
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P"R – stabilizace a posílení p$ímého
výkonu služby
Zlepšování vnit$ní bezpe&nosti !eské
republiky chce vláda dosáhnout též zvýšením
po&tu p$íslušník( Policie !R a posilováním
p$ímého výkonu služby.
Primárním úkolem pro rok 2014 je
stabilizace bezpe&nostních sbor%, nábory,
výchova nových odborník( a zastavení odchod(
zkušených profesionál(.
V rámci schválené systemizace pro rok 2013
(38 996 služebních míst) bylo zrušeno 673
velitelských pozic a po&et míst v p$ímém výkonu
služby se k 1. 1. 2003 zvýšil o 606. V rámci této
systemizace probíhaly již v roce 2013 nábory
nových lidí prioritn% do základního výkonu
služby.

Další opat#ení viz jednotlivé kapitoly zprávy.

2. Vývoj jednotlivých druh% trestné &innosti a bezpe&nostních
rizik
Po&et zjišt(ných trestných &in% na území
"R vzrostl v roce 2013 meziro&n( o 6,8 %:
zejména na základ% krádeží, drogových trestných
&in(, úv%rových podvod( atd. Zjišt%ná
kriminalita byla nejvyšší od roku 2010, z(stala
však pod pr(m%rem i mediánem posledních
deseti i dvaceti let.
I p$es nár(st kriminality d%v($uje Policii "R
61 % ob&an%, tedy nejvíce od roku 1993, jak
vyplynulo z šet$ení Centra pro výzkum ve$ejného
mín%ní ze zá$í 2013.
***
Z hlediska bezpe&nostních rizik byl rok 2013
charakteristický dosud nejvyšším po&tem
stíhaných a vyšet$ovaných recidivist( a také
zvýšenou aktivitou extremist(.
Dle „Informace BIS o vývoji na
extremistické scén% ve 2. &tvrtletí roku 2013“
došlo v n%kterých regionech ke zvýšení
mezietnického nap%tí. Výsledkem byla $ada
protiromských
demonstrací
(zejména
v Duchcov%, !eských Bud%jovicích a Ostrav%).

2.1 Základní

údaje

o

B%hem nich docházelo &asto ke st$et(m mezi
pravicovými extremisty, pop$ípad% místní
mládeží a po$ádkovými jednotkami.
Organizátory a hlavními hybateli t%chto akcí
byli pravicoví extremisté, ale ú&astnili se jich
také b%žní ob&ané. BIS konstatovala, že
z dlouhodob%jší perspektivy by se protiromské
nálady &ásti ve$ejnosti mohly stát výrazn%jším
problémem pro bezpe&nost státu než sice
extrémn%jší, ale mén% po&etné a relativn% dob$e
zmapované skupinky pravicových extremist(.
B%žných ob&an( se totiž nejvíce dotýká drobná
nedostate&n% $ešená kriminalita &i narušování
ve$ejného po$ádku v blízkosti jejich obydlí.
Na tento trend reagovala Policie !R
intenzivními bezpe&nostními opat$eními, nejen
ve vztahu k nepokoj(m, ale i samotnému
fungování extremistických skupin.
V zá$í 2013 vypracovalo MV Souhrn
návrh% opat$ení ke snižování bezpe&nostních
rizik v sociáln( vylou&ených lokalitách.

trestné &innosti a o p$estupcích

Zjišt%no trestných &in(
325 366 (+6,8 %, + 20 838)
Objasn%no trestných &in(
129 182 (+7,5 %, +9 014)
Objasn%no dodate&n%
13 025 (-180)
Objasn%nost
39,7 %, (+0,2 %)
Výše zjišt%ných škod
29,05 mld. K& (-5,2 mld. K&)

V roce 2013 bylo zjišt%no celkem 325 366
trestných &in%, P!R $ešila také cca 1,33 mil.
p$estupk%, z toho cca 963 tisíc se týkalo
bezpe&nosti silni&ního provozu.
Po&et zjišt(ných trestných &in% meziro&n(
vzrostl o 20 838 skutk%, tj. 6,8 %, což byl
nejvyšší procentní meziro&ní nár(st od roku
1994.
K analogickým
nár(st(m
celkové
kriminality došlo v letech 1998 (+5,5 %, +22 276
skutk() nebo 2007 (+6,2 %, +20 945 skutk().
Jednou z p$í&in nár(stu kriminality je i amnestie

prezidenta republiky z 1. ledna 2013, vyhlášená
pod &. 1/2013 Sb. Amnestovaní v roce 2013
spáchali 5 294 skutk(, z 6 456 propušt%ných P!R
stíhala 2 471 osob. Lze p$edpokládat i nemalou
míru latence kriminality amnestovaných.
I p$es tento mimo$ádný nár(st se v roce 2013
jednalo o &tvrtou nejnižší hodnotu po&tu
zjišt(ných trestných &in% za posledních 20 let.
Po&et objasn%ných trestných &in( vzrostl
o 7,5 % a jeho nár(st tak m%l v%tší dynamiku než
nár(st zjišt%né trestné &innosti.
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Policie !R objasnila celkem 142 207
trestných &in(, z toho 13 025 tzv. dodate&n%.19
Míra objasn%nosti vzrostla o 0,2 % na 39,7 %.
Nejv%tší podíl (57,8 %) na celkové
kriminalit% m%ly i v roce 2013 krádeže20 (podle
§ 205 TZ). Spolu s trestnými &iny poškození cizí
v(ci (§ 228 TZ), ma$ení výkonu ú$edního
rozhodnutí a vykázání (§ 337 TZ) a zanedbání
povinné výživy (§ 196 TZ) v souhrnu tvo$ily cca
71 % veškeré zjišt%né trestné &innosti.
Zjišt(né hmotné škody meziro&n% poklesly
o 15,1 % na cca 29,05 mld. K&. Nejvyšší škody
byly zp(sobeny trestnými &iny krácení dan%
(6,8 mld.), podvod (3,9 mld.) a porušování
povinností p$i správ% cizího majetku (2,4 mld.).
P$i p$epo&tu zp(sobené škody na jeden p$ípad
p$ipadá nejvyšší pr(m%rná škoda práv% na
porušování povinností p$i správ% cizího majetku
(10,5 mil./skutek).
Zajišt%né škody21 vzrostly o 5,2 %, &inily
63,9 mil. K& (+3,1 mil. K&).
***
Zatímco v roce 2012 byl evidován pokles
po&tu zjišt%ných trestných &in( u všech
základních souhrnných kategorií kriminality, rok
2013 byl v tomto ohledu tém%$ pravým opakem.
Násilná kriminalita vzrostla jen o 331
skutk(, tj. +1,8 %. Zjišt%no bylo 18 689 skutk(, z
toho 69,1 % bylo objasn%no.
Nejvíce vzrostl po&et trestných &in(
porušování domovní svobody (+401, +14,1 %) a
nebezpe&né vyhrožování (+126, +5,7 %).
Vzrostl po&et trestných &in( násilí proti
ú$ední osob% a orgánu ve$ejné moci. "ada útok(
vedených proti policist(m p$i pouli&ních
demonstracích se vyzna&ovala vysokou mírou
agresivity, která si vyžádala desítky ran%ných.
Poklesl po&et spáchaných vražd na 182
skutk( (-6, -3,2 %), objasn%nost tohoto trestného
&inu poklesla na 90,7 % (v roce 2012 93,1 %).
Po&et loupeží, kontinuáln% se snižující od roku
2010, meziro&n% dále poklesl o 9,8 %. Nejvíce
poklesl po&et trestných &in( loupeže na
finan&ních institucích (-32,1 %).
Mravnostní kriminalita vzrostla o 128
skutk(, tj. +6,5 %. Celkem bylo zjišt%no 2 109
skutk( mravnostní kriminality, z toho 70,8 %

bylo objasn%no. Vzrostl zejména po&et trestných
&in( pohlavní zneužívání. Bylo zjišt%no 52
p$ípad( kuplí$ství (+10, +23,8 %).
O 12 % poklesl po&et zjišt%ných znásiln%ní, a
to na 589 skutk(.
Majetková kriminalita22 vzrostla o 14 381
skutk(, tj. +7,4 %. Zjišt%no bylo 209 351 skutk(,
z toho 20,9 % bylo objasn%no.
Došlo k nár(stu po&tu krádeží vloupáním i
krádeží prostých (jako jsou kapesní krádeže,
krádeže jízdních kol &i krádeže v bytech), ale i
krádeží vloupáním. V roce 2013 se dokonce
zastavil dlouhodobý pokles tzv. autokriminality
(krádeže motorových vozidel, v%cí z aut,
sou&ástek motorových vozidel). Poprvé po deseti
letech byl op%t zaznamenán nár(st krádeží
motorových vozidel.
Vzrostly krádeže vloupáním do obchod(,
restaurací, byt( i chat. Dramaticky vzrostly
krádeže vloupáním do rodinných domk( (+1 192,
+21,8 %). A&koliv se jejich objasn%nost pohybuje
pouze kolem 25 %, o vyšším nasazení P!R na
tomto úseku sv%d&í meziro&ní nár(st po&tu
objasn%ných
p$ípad(
(+516,
+46
%).
V absolutních po&tech nejvíce vzrostly tzv.
krádeže vloupáním do ostatních objekt( (+4 433,
+13,6 %)23
V rámci kategorie tzv. ostatních kriminálních
trestných &in( dynamicky nar(stá drogová
kriminalita, z toho nap$.: nedovolená výroba a
jiné nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy (§ 283 TZ) +21 %; p$echovávání
omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284 TZ)
+59,1%; nedovolené p%stování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285)
+16,6 %.
Hospodá$ská kriminalita v roce 2013
vzrostla o 2 743 skutk(, tj. +9,9 %. Zjišt%no bylo
celkem 30 376 skutk(, z toho 52,2 % bylo
objasn%no.
V roce 2013 se hospodá$ská kriminalita
podílela 67,4 % na zjišt%ných škodách celkem
(v roce 2012 70,5 %, v roce 2011 58 %). Nejv%tší
podíl na škodách zp(sobených hospodá$skou
kriminalitou – tém%$ 35 % – m%l trestný &in
zkrácení dan( se zjišt%nou škodou p$es 6,8 mld.
K&.
22

19

Trestné &iny, které byly zjišt%ny již v minulých letech.
V&etn% krádeží vloupáním, jejichž podíl na krádežích
celkem &inil cca 33 %.
21
Tzv. „zajišt%né hodnoty“ (na míst% &inu nebo v &asovém
sledu krátce poté).
20
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Dlouhodob% se podílí na celkové kriminalit% páchané na
území !R více než 60 procenty.
23
Nap$. sklepy, garáže, dílny, stodoly, k(lny, zahradní
altány, dvory a zahrady aj. Policejní klasifikace je v tomto
ohledu podrobn%jší než klasifikace trestního zákoníku, &lení
krádeže dle § 205 tr. zákoníku podle dalších taktických
hledisek.!

Nejvíce meziro&n% vzrostl po&et zjišt%ných
trestných &in( úv(rový podvod (+1 811,
+58 %).

Vybraná opat$ení24
Ve$ejný po$ádek
15. ledna 2013 nabyl ú&innosti zákon
&. 494/2012 Sb., kterým se m(ní zákon
&. 200/1990 Sb., o p$estupcích, ve zn%ní
pozd%jších p$edpis(, zákon &. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve zn%ní zákona &. 306/2009 Sb., a
n%které další zákony. Tímto zákonem byla do
zákona o p$estupcích nov% zavedena sankce
zákazu pobytu (§ 15a zákona o p$estupcích),
která m(že být uložena pachateli bez ohledu na
jeho státní p$íslušnost na dobu až t$í m%síc(.
***
Pro ochranu p$ed narušováním ve$ejného
po$ádku p$edevším u akcí, kterých se zú&ast)uje
velký po&et osob, jsou z$ízeny po$ádkové a
speciální
po$ádkové
jednotky
v rámci
jednotlivých krajských $editelství policie. P$ed
jejich nasazením p(sobí na osoby, proti kterým
má zákrok sm%$ovat, policejní antikonfliktní
týmy (AKT), jejichž snahou je nenásilným
jednáním a p(sobením osoby odradit od páchání
protiprávního jednání.
V roce 2013 byly po$ádkové jednotky P!R
nasazeny celkem v 7 095 p$ípadech (v roce 2012
v 5 348 p$ípadech). K meziro&nímu navýšení
došlo v následujících p$ípadech: shromážd%ní,
demonstrace s ú&astí extremist( (130 nasazení),
technoparty a hudební produkce (97 nasazení),
posilování výkonu služby (5 294 nasazení).
K poklesu
nasazení
došlo
u rizikových
sportovních utkání (708 nasazení), stagnoval
po&et nasazení u ostatních demonstrací
a shromážd%ní.
P$i ochran% železni&ní p$epravy bylo
provedeno pouze 565 (-21 093) doprovod( vlak(
osobní p$epravy.
Celkem bylo policisty služby po$ádkové
policie p$edvedeno 12 535 (-2 424) osob.
Zajišt%no dle § 26 a § 27 zákona o policii bylo
33 120 (+ 781) osob. Zat&eno dle § 69 trestního
$ádu bylo 5 127 (-1 124) osob. Zadrženo
podez$elých osob podle § 76/1 trestního $ádu
bylo 29 116 (-2 021).

24

Blíže viz jednotlivé tematické kapitoly.

V policejní cele bylo dle § 28 zákona
o policii umíst%no 22 463 (-1 664) osob. Do
protialkoholní záchytné stanice bylo dodáno
4 992 (-14) osob. Provedeno bylo 51 803
(-8 561) eskort osob omezených na osobní
svobod%.
***
V roce 2013 bylo zaznamenáno celkem 316
(-33) útok( na policisty, p$i nichž došlo ve 176
(-5) p$ípadech ke zran%ní policist(.

Policejní práce ve vztahu k menšinám a
opat$ení ke snižování bezpe&nostních rizik
v tzv. sociáln( vylou&ených lokalitách25
Problematika menšin v rámci krajských
policejních $editelství P!R spadá do p(sobnosti
pracovních skupin Sty&ných d(stojník( pro
menšiny. !lenové jednotlivých pracovních
skupin p(sobí ve sv%$ených lokalitách a jsou v
p$ímém kontaktu se zástupci menšin. Pracovní
skupiny navrhují preventivní doporu&ení &i
interven&ní opat$ení pro policii a samosprávu v
oblasti problematiky menšin. Zárove) se tyto
skupiny podílejí na $ešení bezpe&nostních rizik v
sociáln% vylou&ených lokalitách.
***
V kv%tnu 2013 schválil ministr vnitra
aktualizovanou Strategii pro práci Policie "R
ve vztahu k menšinám pro období let 2013–
2014, která stanoví nové strategické cíle: rozvoj
systémových opat$ení pro práci s menšinami
25
V posledních letech se situace v obcích s vyšším po&tem
tzv. sociáln% vylou&ených osob významn% zhoršila.
S p$ílivem dalších osob do t%chto lokalit se zvyšuje po&et
p$estupk(, trestných &in(, je narušován ve$ejný po$ádek,
dochází ke zneužívání nestandardní životní situace lidí
žijících
v sociálním
vylou&ení.
Nar(stá
sociální
i interetnické nap%tí. Téma je navíc
zneužíváno
pravicovými extremisty usilujícími o podporu místních
obyvatel. Situace vede ke zvýšeným nárok(m na práci
Policie !R a obecních policií.
Již v roce 2011 v souvislosti se zhoršující se situací
schválila vláda svým usnesením &. 699 Strategii boje proti
sociálnímu vylou&ení na období let 2011 až 2015, kterou
p$ipravila Agentura pro sociální za&le)ování p$i Ú$adu
vlády. V její gesci v roce 2013 p$ipravila Pracovní skupina
pro $ešení sociálních nepokoj( návrh opat$ení pro $ešení
sociálních nepokoj%, který schválila vláda svým usnesením
&. 935. Opat$ení mají pomoci $ešit d(vody, jež v roce 2013
vedly k sérii protiromských nepokoj(, a jsou zam%$ena na
podporu sociální práce a zam%stnanosti v tzv. sociáln%
vylou&ených lokalitách, výkonu ve$ejné služby, oblast
bydlení, kontrolu nelegální práce, reakce na nepravdivé
informace aj.
V lednu 2014 MPSV vlád% p$edložilo ke schválení
Strategii sociálního za&le)ování 2014–2020.
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a vzd%lávání p$íslušník( P!R v problematice
menšin. Pro realizaci t%chto cíl( bylo vyty&eno
8 základních úkol(, nap$.: implementace
„Standard( &innosti P!R na úseku menšin“ a
„Metodiky hodnocení &innosti P!R na úseku
menšin“ do vnit$ní legislativy P!R a praxe,
vydání „Metodiky &innosti P!R na úseku
menšin“, realizace projekt( na z$ízení policejních
specialist( pro práci v sociáln% vylou&ených
lokalitách a projektu „Efektivní rozvoj a posílení
kompetencí lidských zdroj(“.
V &ervenci 2013 svolal ministr vnitra
pracovní skupinu pro snižování bezpe&nostních
hrozeb v sociáln% vylou&ených lokalitách, která
vytvo$ila Souhrn návrh% opat$ení ke snižování
bezpe&nostních rizik v sociáln( vylou&ených
lokalitách. Opat$ení vychází ze dvou pilí$(.
Do 1. pilí$e, kterým jsou preventivn%
interven&ní opat$ení, pat$í navázání spolupráce s
p$íslušným m%stem a realizace komplexního
programu prevence kriminality Úsvit. Ten
zahrnuje nap$.:
zvýšení po&tu asistent( prevence kriminality,
zavád%ní m%stských kamerových dohlížecích
systém(,
o metodická pomoc obcím p$i rizikových
demonstracích.
Do 2. pilí$e, kterým jsou opat$ení ke
stabilizaci bezpe&nostní situace, náleží nap$.:
o cílená intervence neboli d(sledný postih
trestné &innosti s extremistickým podtextem,
o standardizace &innosti policie p$i zvládání
shromážd%ní s vysokým bezpe&nostním
rizikem,
o zlepšení komunikace policie s ve$ejností,
o krátkodobé posilování po&etních stav(
po$ádkových policist( v místech s rizikem
eskalace nap%tí,
o rozší$ení modelu policejního okrská$e, tedy
posílení p%ších hlídek místo autohlídek,
o zavedení policejních specialist( pro práci
v sociáln% vylou&ených lokalitách,
o d(sledné
rozpracování
neonacistických
struktur s d(razem na nov% se etablující
subjekty.
o
o
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Integrace cizinc%
Jeden z prost$edk( p$edcházení nezákonných
postup( p$i p(sobení cizinc( v !R p$edstavuje
dostate&ná informovanost všech zainteresovaných subjekt(. Na webovém portálu
www.cizinci.cz, který je spravován MPSV ve
spolupráci s MV, je možno nalézt $adu
užite&ných informací, nap$. o možnostech
financování projekt( v oblasti podpory integrace
cizinc(, o realizovaných projektech, dále
informa&ní publikace v elektronické podob% atd.
Na
internetových
stránkách
MPSV
www.portal.mpsv.cz.
byly
aktualizovány
informace týkající se podmínek zam%stnávání
cizinc( na území !R.

Kauza Metyl26
V roce 2013 pokra&ovala &innost speciálního
vyšet$ovacího týmu tzv. kauzy Metyl, gradující
v roce 2012.27 Od zá$í 2012 do ledna 2014
zem$elo na následky požití jedovatého alkoholu
49 osob (z toho 39 v roce 2012, 9 osob v roce
2013 a 1 v lednu 2014) a desítky osob byly
hospitalizovány.
Nejvíce škody metylalkohol napáchal v
Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském,
Jihomoravském a St$edo&eském kraji.
K 10. lednu 2014 bylo obžalováno 84 osob,
v%tšina pro ohrožování zdraví závadnými
potravinami a jinými p$edm%ty z nedbalosti, 7
osob pro obecné ohrožení. V roce 2013 byly
vyneseny první rozsudky, které uložily tresty
odn%tí svobody.

26

V návaznosti na „kauzu Metyl“ provedly orgány Celní
správy "R v roce 2013 další dv( mimo$ádné
celorepublikové kontrolní akce (735 – II. &ást a SKLO).
Ob% akce byly zam%$eny na kontroly provozoven
nabízejících, skladujících a prodávajících lihoviny &i
tabákové výrobky. Z &ásti se na akci také podílely další
kontrolní orgány státní správy (Státní zem%d%lská a
potraviná$ská inspekce, !eská obchodní inspekce a orgány
krajských hygienických stanic).
P$i akci „735 – II. &ást“ bylo zkontrolováno 813
provozoven, z toho ve 138 z nich bylo zjišt%no porušení
da)ových p$edpis(. Zajišt%no bylo celkem 6 166 litr(
lihovin, 121 kilogram( tabáku a 16 940 kus( cigaret.
Celková výše úniku na daních byla vy&íslena
na &ástku 846 547 K&.
P$i akci SKLO provedli celníci celkem 871 kontrol
provozoven, z toho 73 na tržnicích, ve 129 p$ípadech zjistili
porušení da)ových p$edpis( a zajistili celkem 4 280 litr(
lihovin, 905 kilogram( tabáku, 235 474 kus( cigaret a 536
litr( piva. Da)ový únik na zajišt%ném zboží p$edstavoval
&ástku 2 673 136 K&.“
27
Její podstata spo&ívala v nedovolené výrob% a ší$ení
alkoholu s vysokým procentem závadného metylalkoholu.

Zabavování výnos% z trestné &innosti28
V roce 2013 Policie !R v rámci trestního
$ízení zajistila dosud nejv(tší objem
majetkových hodnot, celkem 8,5 mld. K&.29
Jedná se o více než 45% nár(st oproti zatím
nejlepšímu výsledku z roku 2012, kdy bylo
zajišt%no 5,8 mld. (v roce 2011 4,3 mld.;
2010 1,28 mld.).
Pozitivní trend zvlášt% ovlivnily následující
faktory:
o kvalitní systém finan&ního šet$ení nastavený
v P!R, který byl doporu&en jako vzorový pro
ostatní &lenské zem% EU již v roce 2012;
o struktura
a
personální
stabilita
specializovaných pracovník( na finan&ní
šet$ení v rámci celé policie;
o d(sledná kontrola a podpora od vedení
policie;
o otázka zajišt%ní výnos( z trestné &innosti a
jejich dohledávání a zajiš*ování se stává
standardní sou&ástí trestního $ízení u kauz,
kde byla zp(sobena majetková škoda nebo
pachatel trestným &inem získal prosp%ch pro
sebe nebo jinou osobu.
Nejv%tší objem zajišt%ného majetku v roce
2013 zajistili policisté útvaru ÚOKFK – celkem
5 398 milion( K&, což je 63 % z celkového
objemu hodnot zajišt%ných P!R.
Ze strany Nejvyššího státního zastupitelství
(NSZ)30 má tato problematika velkou podporu a
28

Oblast vyhledávání a zajiš*ování výnos( z trestné &innosti
je oborem, který se v !R rozvíjí od roku 2010.
29
Nejv%tší množství majetkových hodnot se poda$ilo zajistit
dle ustanovení § 79a trestního $ádu (zajišt%ní pen%žních
prost$edk( na ú&tu u banky), a to ve výši 3 701 milion( K&
(v roce 2012 zajišt%no 555 milion( K&) p$i &etnosti 535
rozhodnutí (v roce 2012 v 416 p$ípadech). V%tší hodnoty
jsou také zajišt%ny dle ustanovení § 79d trestního $ádu
(nemovitosti) ve výši 1 067 milion( K&. Zajišt%ní náhradní
hodnoty dle § 79f trestního $ádu bylo realizováno v 624
p$ípadech a poda$ilo se zajistit celkem 1 354 milion( K&,
což je pokles oproti roku 2012 (v roce 2012 zajišt%n majetek
v hodnot% 2 179 milion( K&). Velmi pozitivním trendem je
skute&nost, že je mnohem &ast%ji využíváno zajišt%ní pro
nárok poškozeného dle ustanovení § 47 trestního $ádu,
celkem zajišt%n majetek ve výši 352 milion( K& (za rok
2012 zajišt%ny hodnoty ve výši 81 milion( K&). K velkému
nár(stu zajišt%ných majetkových hodnot došlo i v rámci
zajišt%ní dle ustanovení § 347 trestního $ádu, celkem 224
milion( K& (v roce 2012 zajišt%no pouze 36 milion( K&) a
zajišt%ní majetku na základ% právní pomoci dle ustanovení
§ 427 trestního $ádu (celkem zajišt%n majetek ve výši 92,5
milion( K&).
30
NSZ jednozna&n% zastává názor, že „zlo&in se nesmí
vyplácet“. Z tohoto d(vodu intenzivn% sleduje výsledky na
úseku odhalování, zajiš*ování a od&erpávání výnos(

státní zástupci se pravideln% ú&astní instruktážn%metodických zam%stnání a porad vedoucích
specializovaných pracoviš* na finan&ní šet$ení
po$ádaných ÚOKFK.

Programy spolufinancované ze zdroj% EU
a jiných forem zahrani&ní pomoci
V roce 2013 P!R kontinuáln% realizovala
projekty spolufinancované &i ur&ené ke
spolufinancování ze strukturálních fond( EU,
komunitárních
program(
EU,
programu
švýcarsko-&eské spolupráce a norských fond(.
Z hlediska finan&ního objemu poskytnutých
prost$edk( EU tradi&n% zaujímají nejv%tší podíl
projekty spolufinancované z integrovaného
opera&ního programu (strukturální fondy EU).
V jeho rámci probíhala:
o záv%re&ná fáze realizace projekt( Kontaktní a
koordina&ní centra II, zam%$ených na
vybudování
celorepublikové
sít%
stejnojmenných center;
o realizace projekt( Lokaliza&ní a záznamová
za$ízení, zam%$ených na po$ízení technologií
do služebních vozidel za ú&elem zajišt%ní
vyšší akceschopnosti;
o integrace opera&ních st$edisek, jejímž
cílem je zefektivn%ní a zvýšení ú&innosti
opera&ního $ízení a nasazování sil a
prost$edk( v&etn% zajišt%ní interoperability na
úrovni kraj(.
Všechny tyto projekty jsou p$edkládány
jednotlivými krajskými $editelstvími policie a
jejich celková finan&ní hodnota dosahuje
v sou&tu tém($ 1,25 mld. K&.
V rámci
programu
švýcarsko-&eské
spolupráce se v roce 2013 poda$ilo docílit
schválení a postupného zahájení realizace
komplexu 11 projekt( r(znorodého obsahového
zam%$ení, jejichž výstupy a výsledky sm%$ují
v obecném rámci k pozitivním efekt(m v oblasti
prevence a $ízení katastrof, boje proti
organizovanému
zlo&inu
a
hospodá$ské
kriminalit% a korupci. Jejich rozpo&ty dosahují
v úhrnu finan&ní hodnoty ve výši cca 295,5 mil.
K&.

z trestné &innosti. S cílem popsat a vyhodnotit st%žejní
aspekty, jakož i zvýšit efektivitu &innosti státních zástupc(,
bylo nejvyšším státním zástupcem rozhodnuto o zpracování
zvláštní zprávy k problém(m souvisejících s odhalováním,
zajiš*ováním a od&erpáváním výnos( z trestné &innosti.
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Vnit$ní kontrola Policie "R
Na všech $ídících úrovních bylo provedeno
562 (-41) kontrolních akcí. Z celkového po&tu
kontrolních akcí byla v 64 (-31) p$ípadech p$ijata
jiná opat$ení k náprav%, v 28 (+2) p$ípadech
p$ijata káze)ská opat$ení atd. V 52 (-13)
p$ípadech bylo provedeno proškolení. Nej&ast%ji
bylo zjišt%no porušení p$edpis( bez následné
škody.

Bezpe&nostní výzkum, vývoj a inovace
MV je gestorem národního bezpe&nostního
výzkumu, vývoje a inovací. Na období 2010 až
2015 vyhlásilo dva programy:
o

o

„Program bezpe&nostního výzkumu !R
v letech 2010–2015“ (UV &. 50/2009)
Program je realizován formou ve$ejné
sout(že. Je zam%$en na zvýšení bezpe&nosti
ob&an( s využitím nejnov%jších technologií,
zkvalitn%ní identifikace hrozeb ohrožující
kritické infrastruktury, zkvalitn%ní krizového
managementu; cílem je rovn%ž stimulovat trh
bezpe&nostních technologií. V sou&asnosti ve
ve$ejné sout%ži financováno celkem 134
projekt% v celkovém objemu 1 878 430 tis.
K&.
Program „Bezpe&nostní výzkum pro pot$eby
státu
v letech
2010
až
2015“
(UV &. 49/2009) je realizován formou
ve$ejných zakázek ve výzkumu a vývoji
s p(vodním celkovým objemem alokovaných
prost$edk( 800 mil. K& (b%hem programu
došlo ke krácení rozpo&tu na 607,9 mil. K&)
na základ% identifikace pot$eb státní správy
v oblastech
souvisejících
s vnit$ní
bezpe&ností
státu,
ochranou
stability
hospodá$ské a finan&ní soustavy státu a
civilním nouzovým plánováním zam%$eným
na $ešení krizových situací a zvládání
p$írodních
pohrom.
V sou&asnosti
je
financováno
celkem
32
projekt%
realizovaných formou ve$ejných zakázek
v objemu 444 271 tis. K&.

P$ehled všech projekt(, v&etn% anotací, je
uveden na
http://www.mvcr.cz/bezpecnostni-vyzkum.aspx.

(Další informace viz kapitola 3.4.1)
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Institut pro kriminologii a sociální
prevenci (IKSP)
IKSP se jako výzkumná organizace resortu
Ministerstva spravedlnosti podílel i v roce 2013
svojí výzkumnou &inností na n%kterých tématech,
která jsou zmi)ována v této zpráv%.
IKSP je výzkumným pracovišt%m resortu
spravedlnosti. Orientuje se na spole&enskov%dní
kriminologický výzkum zam%$ený na vytvá$ení,
udržování a aktualizaci poznatkové základny o
stavu a vývoji trestní politiky, kriminality a
sociáln%
patologických
jev(
v !R,
na
zp$ístup)ování
aktuálních
relevantních
empirických i teoretických poznatk( ze zahrani&í
a na rozvoj oboru kriminologie.
Výzkumné
studie,
odborné
&lánky
i p$eložené odborné texty jsou širší odborné
ve$ejnosti zp$ístupn%ny na webových stránkách
Institutu www.kriminologie.cz.
Hlavním uživatelem výzkum( a &innosti
IKSP jsou p$edevším organizace a instituce
resortu spravedlnosti (Ministerstvo spravedlnosti
!R, justi&ní orgány, V%ze)ská služba, Proba&ní a
media&ní služba), dále resort vnitra, zejména
orgány a služby Policie !R, resorty práce a
sociálních v%cí a školství.
K okruhu významných uživatel( náleží
meziresortní Republikový výbor pro prevenci
kriminality a jeho prost$ednictvím orgány státní
správy a samosprávy na úrovni m%st a obcí
podílejících se na realizaci Strategie prevence
kriminality, Rada vlády pro koordinaci
protidrogové politiky a další.
***
IKSP je zapojen do mezinárodní spolupráce,
kde se podílí na výzkumné &innosti i na
vypracovávání podklad(, informací a zpráv
k vývoji kriminality, k trestní politice apod.,
vyžadovaných od !R orgány OSN, Evropské
Unie a Rady Evropy, p$ípadn% dalšími
evropskými
mezivládními
i
nevládními
organizacemi
***
V roce 2013 $ešil IKSP na základ% výsledk(
ve$ejné sout%že na výzkum a experimentální
vývoj t$i výzkumné úkoly, podpo$ené z
prost$edk%
Programu
bezpe&nostního
výzkumu "eské republiky v letech 2010–2015
(BV II/2 - VS, zadavatel Ministerstvo vnitra !R),
a sice výzkum „Sou&asná situace v oblasti

extremistických hnutí v !R s d(razem na jejich
potenciální podporu u mladistvých a na ší$ení
extremistických ideologických obsah( po
Internetu“, výzkum „Systém v&asné intervence
jako nástroj omezování kriminality“ a výzkum
„Násilná sexuální kriminalita v !R se zam%$ením
na její aktuální formy, na zvyšování ú&innosti
odhalování a postihu jejich pachatel( a na
možnosti ochrany spole&nosti p$ed sexuáln%
motivovaným násilím“. Prvn% jmenovaný
výzkum byl k 31. 12. 2013 úsp%šn% ukon&en,
zbylé dva výzkumy probíhají v souladu s
harmonogramy svých projekt(.
***

Výzkum byl zam%$en na právní úpravu
zkráceného p$ípravného $ízení a zjednodušeného
$ízení p$ed soudem (souhrnn% „zkrácené $ízení“)
a její praktickou aplikaci, ale též na další procesní
instituty, které mají p$ispívat ke zkrácení
a zjednodušení trestního $ízení.
Z justi&ních statistik vyplývá, že ze
zkráceného $ízení se postupn% vyvinula, co do
po&tu v n%m projednávaných v%cí, forma
trestního $ízení zcela rovnocenná $ízení
„standardnímu“. V posledních letech je ve
zkráceném $ízení projednávána nadpolovi&ní
v%tšina všech trestních v%cí a je v n%m odsouzena
více než polovina zjišt%ných pachatel(.

V roce 2013 IKSP ukon&il dvouletý výzkum
s názvem „Zkrácené formy trestního $ízení –
možnosti a limity“.
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2.1.1 Územní rozložení kriminality
Základní údaje "R v roce 2013:
Rozloha v km2: 78 867
Po&et trestných &in( /
10 tis. obyvatel: 309 (+19)

Po p$epo&tu kriminality na 10 tis. obyvatel
(tzv. index kriminality) je dlouhodob% nejvíce
zatíženo hl. m. Praha (658 trestných &in( v roce
2013, 583 v roce 2012).
Mezi kraje s nejvyšším zatížením se jako
v
roce
2012
$adí:
Ústecký
(361),
Moravskoslezský (349) a Liberecký kraj (318).
Obdobn% nejnižší hodnoty vykazuje trojice:
Zlínský kraj (156), Kraj Vyso&ina (171) a
Pardubický kraj (176).
***
K nár%stu zjišt(né kriminality došlo v roce
2013 ve všech 14 krajích. Nejv%tší nár(st byl
zaznamenán v Praze (+13,4 %), následovaly
Ústecký kraj (+8,8 %) a Karlovarský kraj (+8,1
%).
***
31

V Praze bylo v roce 2013 zjišt%no 82 005
(+9 660, +13,4 %) trestných &in(.
Praha zaujímá svojí rozlohou cca 0,6 %
území !R. Do tohoto prostoru je každoro&n%
soust$ed%na cca ¼ celkov% zjišt%ných trestných
31

Praha jako jediné velkom%sto !R je na rozdíl od ostatních
region( charakterizováno zcela specifickými kriminogenní
faktory. Mezi objektivní faktory pat$í zejména vysoká
hustota obyvatelstva, charakter hospodá$ské struktury,
rozsáhlá obchodní sí*, zna&ný po&et soukromých
podnikatel(, intenzivní stavební &innost, velikost a kvalita
infrastruktury, kumulace orgán( státní správy, intenzita
cizineckého ruchu, soust$ed%ní historických památek atd.
K subjektivním p$í&inám lze za$adit anonymitu pachatel(
trestné &innosti, rizikové skupiny &ásti mládeže, množství
p$íležitostí k páchání trestné &innosti, sociální podmínky
n%kterých komunit.
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&in( spáchaných na území !R (v roce 2013
25, 2 %). Podíl Prahy na celkové kriminalit%
meziro&n% vzrostl o 2 %.
Výše uvedené kriminogenní faktory se
v podstat% promítají do všech statisticky
sledovaných druh( trestné &innosti. Nejvýrazn%ji
se však projevují u majetkové pouli&ní
kriminality. V roce 2013 bylo nap$. z celkového
po&tu kapesních krádeží zjišt%ných v !eské
republice 56,9 % evidováno v Praze; z krádeží
jiných na osobách 49,1%, z krádeží sou&ástek
motorových vozidel 49,1 %, u krádeží v%cí z aut
p$edstavuje tento podíl 38,3 % a u krádeží
motorových vozidel 32,8 %.
Recidivisté spáchali 59,9 % z celkem
objasn%ných skutk(. Jejich podíl na objasn%ných
krádežích vloupáním &inil 90,9 %.
V Praze se také koncentruje trestná
&innost cizinc%. V roce 2013 podíl Prahy na
objasn%né trestné &innosti cizinc( v !R &inil
32,3 %. Na celkem objasn%ných trestných &inech
se v Praze cizinci podíleli 15,4 %, zatímco
celostátn% &iní jejich podíl 6,8 %. U násilné
kriminality jim bylo prokázáno 246 trestných
&in( (tj. podíl 17,7 %), z toho 56 loupeží
(18,2 %).
***
Moravskoslezský kraj vykazuje dlouhodob%
druhý nejv%tší podíl (13,2 % v roce 2013) na
celkové kriminalit% v !R. V roce 2013 bylo
zjišt%no 42 853 (+2 230, +5,5 %) trestných &in(.
D(ležitými kriminogenními faktory v tomto
regionu jsou nap$.:

nep$íznivá sociální struktura obyvatel:
vysoká míra nezam%stnanosti,32 vysoký po&et
obyvatel s nízkým právním pov%domím a
nižším vzd%láním,
o mimo$ádn% vysoký podíl recidivist( na
objasn%né trestné &innosti,
o sociáln% vylou&ené romské lokality, aktivní
vystupování pravicových extremist(,
o vysoký podíl násilné kriminality, zvyšující se
brutalita útok(, divácké násilí (i v nižších
fotbalových sout%žích),
o &astá závislost pachatel( na návykových
látkách,
o specifickým kriminogenním faktorem byla
amnestie prezidenta !R v lednu 2013.
V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2013
8 569 pachatel( (+1 301, tj. +17,9 %) vedeno
jako nezam(stnaných &i bez pracovního
za$azení, což p$edstavuje 53,5 % z celkového
po&tu stíhaných osob.
Recidivisté již delší dobu p$edstavují
v Moravskoslezském kraji mimo$ádn% závažný
problém, nejen z hlediska jejich vysokého podílu
na pachatelích a objasn%né trestné &innosti, ale
p$edevším pro jejich znalost policejních postup(
a „kvalifikovanost“ jimi páchané trestné &innosti.
V roce 2013 tvo$ili recidivisté 60,5 % ze všech
stíhaných a vyšet$ovaných osob, p$i&emž
spáchali 67,3 % ze všech objasn%ných trestných
&in(.
Výrazným fenoménem Moravskoslezského
kraje je již n%kolik let násilná kriminalita.
V roce 2013 zde bylo zjišt%no celkem 2 852
násilných trestných &in(, což p$edstavuje 15,3 %
násilné kriminality v !R (na druhém míst% v !R
byl Ústecký kraj, kde bylo zjišt%no 2 070 tr. &.).
Po p$epo&tu na 10 tisíc obyvatel je však
Moravskoslezský kraj až na 3. míst%.
V kraji bylo spácháno 11 (-9, -45,0 %) vražd,
z toho objasn%no 90,2 %. Výrazn% p$evládajícím
zp(sobem vraždy je použití nože, podstatnou
m%rou tuto trestnou &innost ovliv)uje požívání
alkoholu.
V rámci majetkové kriminality byly v roce
2013 v Moravskoslezském kraji zaznamenány
následující významné meziro&ní zm%ny:
o krádeže vloupáním do restaurací a hostinc(:
448 (+119; +36,2 %),
o

32

K 31. 12. 2013 míra nezam%stnanosti v kraji byla
2. nejvyšší v !R a &inila 10,5 %. V okrese Bruntál byla
v(bec nejvyšší v !R – 14,3 %, v okrese Karviná – 12,5 %,
tj. 4. místo v !R.

krádeže vloupáním do byt(: 615 (+81;
+15,2 %),
o krádeže vloupáním do rodinných dom(:
o 824 (+154; +23,0 %),
o krádeže vloupáním do chat: 312 (+79;
+33,9 %).
Meziro&ní nár(st krádeží vloupáním do
restaurací a hostinc( p$ekra&uje pr(m%rný nár(st
v !R více než desetinásobn%, nár(st krádeží
vloupáním do chat p$ekro&il pr(m%r v !R více
než sedminásobn% a nár(st krádeží vloupáním do
byt( p$ekro&il pr(m%rný nár(st v !R více než
trojnásobn%.
U vloupání do rodinných domk%33 byl
nár(st zaznamenán zejména na teritoriu ÚO
Frýdek-Místek (+86 p$ípad(, +67,7 %; již v roce
2012 došlo k nár(stu o 59 %).
V roce 2013 se na území Ostravy objevil
nový fenomén – shromážd%ní a pochody ob&an(,
p$evážn% pravicových extremist(, p$i kterých
dochází k poty&kám mezi radikály a policisty –
nap$. v pr(b%hu opat$ení dne 24. 8. 2013 bylo
zadrženo a zajišt%no 62 osob podez$elých
z r(zných protiprávních jednání. Na n%kolika
místech Ostravy prob%hlo dalších 5 shromážd%ní,
dále 2 ve Vítkov% (okres Opava), v Haví$ov% a
Krnov%.
***
o

Ústecký
kraj
postihují
obdobné
kriminogenními faktory, jejichž ú&inky jsou
patrné v Moravskoslezském kraji. Bezpe&nostní
problémy se vyskytují zejména v tzv. sociáln%
vylou&ených lokalitách34 nebo je lze spojovat s
p$etrvávající zhoršenou ekonomickou situací
v regionu. Již od roku 2011 se stále více
projevuje aktivní zapojování &len% po&etné
vietnamské komunity do drogové kriminality.
V roce 2013 bylo v Ústeckém kraji zjišt%no
29 848 (+2 421, +8,8 %) trestných &in(.
Nej&etn%jším trestným &inem zde byly tzv.

33

V srpnu 2013 byli dopadeni 3 pachatelé majetkové trestné
&innosti, kte$í se v období od $íjna 2012 do srpna 2013
vloupali do 150 rodinných dom(. Jejich trestná &innost byla
prokázána na území 9 kraj( !eské republiky. Zp(sob
provedení spo&íval v p$ekonání otevíracího mechanismu
dve$í nebo oken navrtáním otvoru do rámu za využití
speciálního p$ípravku k p$ekonání tohoto mechanismu.
Celkov% zp(sobená škoda na odcizených v%cech
p$esahovala &ástku 3,5 mil. K& a škoda na poškození
rodinných dom( 1 mil. K&. !
34
M%sto Duchcov se v pr(b%hu roku 2013 stalo d%jišt%m
n%kolika protiromských pochod(.
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krádeže vloupáním do ostatních objekt%.35
Index kriminality u tohoto trestného &inu (57,3
skutk(/ 10 tis. obyvatel) dosahuje tém%$
dvojnásobku celostátního pr(m%ru a meziro&n%
ješt% vzrostl.
Ústecký kraj je typický nejvyšším indexem
násilné kriminality v !R.
***
Z pohledu územních odbor( P!R, které
v%tšinou odpovídají okres(m !R, je po$adí podle
po&tu zjišt%ných trestných &in( následující:
Ostrava, Brno, Karviná, Olomouc, Plze),
Liberec, !eské Bud%jovice, Most, FrýdekMístek, Ústí nad Labem, Teplice, D%&ín, Opava,
Kladno, Mladá Boleslav. Je patrný vysoký podíl
okres% Ústeckého a Moravskoslezského kraje.
Hl. m. Praha má zvláštní status, proto do
tohoto žeb$í&ku není zahrnuta.
***
Z hlediska objasn(nosti byl tradi&n% i v roce
2013 s velkým p$edstihem nejúsp(šn(jší
Karlovarský kraj, kde bylo objasn%no 68,4 %
zjišt%né trestné &innosti. Tato skute!nost je
pozoruhodná a ukazuje – v kontextu relativn"
vysokého indexu kriminality a i významného
meziro!ního nár$stu zjišt"né kriminality – že i
pom"rn" vysoké zatížení kriminalitou nemusí být
provázeno nízkou objasn"ností, jak je jinak
pom"rn" obvyklé.
Více než 50% objasn%nost vykázaly –
obdobn% jako v roce 2012 – i kraje Plze)ský
(53,8 %), Zlínský (54,3 %) a Kraj Vyso&ina
(53, %).
Nejnižší objasn(ností je typické hl. m(sto
Praha, což je rozhodujícím zp(sobem
podmín%no jejími specifickými velkom%stskými
kriminogenními faktory. V roce 2013 bylo
objasn%no 21,6 % zjišt%ných trestných &in(.

Opat$ení
V rámci preventivní &innosti bylo v roce
2013 realizováno krajskými $editelstvími policie
velké množství preventivních akcí, které byly
zam%$eny na priority a bezpe&nostní situaci

35

Nap$. sklepy, garáže, dílny, stodoly a k(lny, zahradní
altány, dvory a zahrady aj. Policejní klasifikace je v tomto
ohledu podrobn%jší než klasifikace trestního zákoníku, &lení
krádeže dle § 205 tr. zákoníku podle dalších taktických
hledisek.
!
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daného teritoria krajského $editelství policie nebo
p$íslušného územního odboru policie.36
Sou&asn% s tím byly realizovány také akce
celorepublikového charakteru.37
(Opat#ení dále viz 2.2.1 Majetková kriminalita,
2.2.10 Informa!ní kriminalita, 2.2.11 Bezpe!nost
silni!ního provozu aj.
Podrobn"jší údaje viz tabulková a grafická !ást
str. 32–36)

36

Nap$.:
Na území hlavního m%sta Prahy byla prevence
zam%$ena na $ešení aktuálních problém(, jako jsou:
kriminalita páchaná na seniorech, hrozba útoku ve
školském za$ízení, vysoká dopravní nehodovost za
ú&asti chodc(, zneužívání linky 158 apod.
B%hem roku 2013 v Praze prob%hlo 588 besed a
p$ednášek pro ohrožené skupiny obyvatelstva, které
byly
v%novány
primární prevenci. V oblasti
zpravodajství pokra&ovala spolupráce s TV Nova, TV
Prima, !eskou televizí, TV Barrandov a TV Metropol.
Nejv%tším p$ínosem byla v roce 2013 spolupráce
s tv(rci po$adu TV Prima „KRIMI zprávy“ atd.
o V Moravskoslezském kraji probíhaly mj. následující
preventivní celorepublikové regionální projekty:
„Bezpe&í ve stá$í“, „Bezpe&n%jší Ostrava“, „Bezpe&né
nakupování a parkování“, „STOP kriminalit% na
Karvinsku“, „Automobil není trezor“ a další.
o V Ústeckém kraji odstartoval v roce 2013 projekt
„Správným sm(rem“, který si klade za cíl zejména
nastavení efektivní spolupráce všech složek
zabývajících se protidrogovou prevencí v daném
regionu a vytvo$ení co nejú&inn%jšího souboru opat$ení,
která budou odrážet konkrétní problémy s drogami
v dané lokalit%. Projekt je finan&n% podporován
hejtmanem Ústeckého kraje, který rovn%ž nad
projektem p$evzal záštitu. Jen v Ústeckém kraji je do
preventivních opat$ení zapojeno již p$es 1900 aktivních
ú&astník(. Prevence rizikového chování v oblasti
návykových látek probíhá zejména formou odborných
seminá$(, p$ednášek a workshop( jak pro ve$ejnost, tak
i pro studenty škol a také v podob% nejr(zn%jších
doprovodných program(. V roce 2014 se projekt
st%huje do Jiho&eského kraje a odtud dále do dalších
region( !eské republiky.
37
Nap$.:
o Obez$etnost se vyplatí. Preventivn% informa&ní
kampa) Policie !R zam%$ená na prevenci proti
kapesním krádežím probíhá dvakrát ro&n% již od
prosince 2011.
o Mediální kampa) „Místo &inu? Domov!“, zahájená již
v roce 2010, je zam%$ena na efektivní informování
ve$ejnosti o problematice domácího násilí, p$edevším o
možnostech jeho $ešení. Kampa) probíhá jak
prost$ednictvím médií, tak distribucí osv%tových
tiskovin a zve$ejn%ním zvukových i obrazových spot(
nebo výukových film(. Tato kampa) v roce 2013
zvít%zila v sout%ži po$ádané &eskou pobo&kou ASIS
International.

o

2.1.2 Pachatelé trestné &innosti
Kriminální statistika
Po&et stíhaných a vyšet$ovaných osob:
117 682 (+4 656, +4,1 %)
z toho: Podíl muž(: 85,8 % (-0,5 %)
Podíl žen: 14,2 % (+0,5 %)
Statistika státních zastupitelství a soud%
Po&et obžalovaných osob:
34 275 (-3 709, -9,8 %)
Po&et osob, na n%ž byl podán návrh na potrestání
ve zkráceném p$ípravném $ízení:
63 759 (+6 554, +11,5 %)
Po&et odsouzených: 77 976 (+6 505, +9,1 %)

V roce 2013 bylo Policií "R vyšet$ováno a
stíháno celkem 117 682 (+4 656, +4,1 %) osob.
Na jednoho pachatele p$ipadalo pr(m%rn% 1,2
z celkem objasn%ných trestných &in(.

&inu porušování domovní svobody (+159,
+11,5 %) a nejvíce osob bylo stíháno pro trestný
&in úmyslné ublížení na zdraví (4 524).
Obžalováno bylo 34 275 osob. NSZ

Podíl žen na celkovém po&tu stíhaných
a vyšet$ovaných osob je trvale nízký, od roku
2008 mírn% roste. V roce 2013 se zvýšil na
14,2 % (+0,5 %).38
Meziro&n% nejvíce vzrostl po&et pachatel(
trestných &in(:
o úv%rový podvod (+1 374, +51,1 %)
o ma$ení výkonu ú$edního rozhodnutí (+1 353,
+12,8 % osob)
o krádeže vloupáním 10 197 (+581, +6 %).
Nejvíce pachatel% bylo stíháno a vyšet$ováno pro trestné &iny:
o krádeže prosté (20 642 osob)
o zanedbání povinné výživy (13 280 osob)
o ma$ení
výkonu
ú$edního
rozhodnutí
a vykázání (11 898 osob)
o krádeže vloupáním 10 197 (osob).
Pachatelé t%chto &ty$ druh( trestných &in(
tvo$ili cca 47,6 % všech osob stíhaných
a vyšet$ovaných P!R.
***
Pro trestný &in vraždy bylo stíháno
a vyšet$ováno 187 osob (-15, -7,4 %).
Za násilnou kriminalitu bylo stíháno celkem
13 133 (-9, -0,1 %) osob. V jejím rámci došlo
k nejv%tšímu nár(stu po&tu pachatel( u trestného
38

Ženy jsou nej&ast%ji stíhány za krádeže, úv%rové podvody,
zanedbání povinné výživy, ma$ení výkonu ú$edního
rozhodnutí, podvody a zpronev%ry.

potvrzuje, že zna&ná &ást kriminality je nov%
$ešena v jednodušší form% $ízení, a to ve
zkráceném p$ípravném $ízení, na n%jž navazuje
zjednodušené $ízení p$ed samosoudcem završené
vydáním trestního p$íkazu.39 Zkrácené p$ípravné
39

NSZ poukazuje na skute&nost, že trestní $ád se po $ad(
nes&etných novelizací stal jen obtížn( aplikovatelný, což
se týká p$edevším standardního p$ípravného $ízení a
p$ípravného $ízení s rozší$eným vyšet$ováním.
Nový trestní zákoník p$inesl nahrazení tzv. materiální
stránky trestného &inu formálním pojetím definice
trestného &inu a zásadou subsidiarity trestní represe
ve smyslu § 12 odst. 2 trestního zákoníku, aniž by byl
významn% posílen princip oportunity v trestním právu
procesním. Aplika&ní praxe orgán% &inných v trestním
$ízení se s takovým novým konceptem potýká a p$iléhavé
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$ízení se postupn% stalo rozhodující formou
p$ípravného $ízení. Celková obžalobnost osciluje
kolem 92 % a podle NSZ nadále platí záv%r,
že jde do zna&né míry o limitní údaj.

Trestná &innost recidivist%42

V roce 2013 bylo vy$ízeno ve zkráceném
p$ípravném $ízení celkem 63 988 osob, v(&i
63 759 osobám byl podán návrh na potrestání.40
***
Po&et d%tí mladších 15 let, které byly
vyšet$ovány pro spáchání &in( jinak trestných,
klesl na historicky nejnižší hodnotu, stejn% tak
jako po&et stíhaných a vyšet$ovaných
mladistvých. (viz kapitola 2.1.2.1)
St$ediska Proba&ní a media&ní služby
(PMS) evidovala celkem 26 044 nových p$ípad(,
což v meziro&ním srovnání p$edstavuje cca 16%
pokles (31 170 v roce 2012).41
P$etrvává vyšší podíl p$ípad( evidovaných
v rámci vykonávacího $ízení (celkem 14 774)
oproti 11 270 p$ípad(m v rámci $ízení
p$ípravného, ale procentuální zastoupení p$ípad(
v p$ípravném $ízení se zvýšilo proti roku 2012
o 3 %, tj. ze 40 % na 43 %.
V rámci agendy p$ípravného $ízení a $ízení
p$ed soudem byla v p$ípadech dosp%lých
pachatel( PMS pov%$ována v nejv%tší mí$e:
o vyhotovením stanoviska k možnosti uložení
trestu obecn% prosp%šných prací (51 %
p$ípad().
o zprost$edkováním
$ešení
konflikt(
a p$ípravou pro možnost odklonu v trestním
$ízení nebo uložení alternativního trestu
a opat$ení (38 % p$ípad().
V rámci vykonávacího $ízení v p$ípadech
dosp%lých pachatel( byla PMS nejvíce vytížena
agendou související s výkonem trestu obecn%
prosp%šných prací (48 % p$ípad() a agendou
související se zajišt%ním výkonu dohledu (33 %
p$ípad().

Po&et stíhaných recidivist% se meziro&n%
zvýšil na 61 93443 (+5 445, +9,6 %), což je
nejvyšší historický po&et v "R.
334 recidivist( bylo ve v%ku 15-18 let.
Také podíl recidivist( na celkovém po&tu
stíhaných a vyšet$ovaných osob dlouhodob%
stoupá a v roce 2013 dosáhl v historii !R
nejvyšší zaznamenané hodnoty 52,6 % (v roce
2012 &inil 50 %, v roce 2011 48,5 %, v roce 2000
29,7 %).
Vzrostl rovn%ž po&et trestných &in(
spáchaných recidivisty. V roce 2013 recidivisté
spáchali 83 894 (+9 079, +12,1 %) trestných
&in%, z toho 77 vražd, 1 086 loupeží, 199
znásiln%ní a 12 398 krádeží vloupáním.
Podíl recidivist( na objasn%né trestné
&innosti má dlouhodobý rostoucí trend a v roce
2013 dosáhl již 59 % (v roce 2012 &inil 56,1 %,
v roce 2011 54,9 %, v roce 2000 35,6 % všech
objasn%ných skutk().
Neú&innost opat$ení k p$edcházení a
potírání recidivy trestné &innosti je evidentní.

42

$ešení se hledá obtížn(, což je ovlivn(no i r%znými
názory v judikatu$e a akademickém diskursu.
40

Údaje poskytuje odbor dohledu MS.
Celkový po&et p$ípad(, jimž se PMS v roce 2013
zabývala, byl však vyšší, protože zahrnuje i p$ípady, se
kterými proba&ní ú$edníci a asistenti pracují již n%kolik let
(jde zejména o podmín%né odsouzení s dohledem,
podmín%né propušt%ní s dohledem).

41
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Recidivistou ve smyslu policejní statistiky je pachatel
úmyslného trestného &inu, který byl již za jiný úmyslný
trestný &in d$íve odsouzen. Výklad pojmu recidivista
v jiných resortních statistikách (nap$. soudní, v%ze)ské) je
odlišný od výkladu Policie !R.
43
Oproti roku 1995 se po&et stíhaných a vyšet$ovaných
recidivist% v roce 2013 zvýšil o 87,5 %, oproti roku 2000 o
60,2 %. V roce 2000 bylo P!R stíháno a vyšet$ováno
38 664 recidivist(, v roce 1995 jich bylo stíháno
a vyšet$ováno 33 035.

Trestná &innost páchaná cizími státními
p$íslušníky

6,3 %.45 Nejvíce odsouzených osob bylo
p$íslušníky Slovenské republiky (2 023, +57,
+2,9 %), dále Ukrajinské republiky (732, -46,
-5,9 %), Vietnamské socialistické republiky
(561, +55, +10,9 %), u nichž byl zaznamenán
pom(rn( výrazný meziro&ní nár%st, Polské
republiky (257, -30, -10,5 %) a Rumunska (169,
+10, +6,3 %).
(Další údaje viz tabulková a grafická !ást
str. 12–15)

Trestná &innost p$íslušník% a ob&anských
zam(stnanc% bezpe&nostních sbor%46

A&koliv cizinci tvo$í cca 0,5 % populace
v !R, v roce 2013 spáchali 9 595 (+270)
trestných &in(, tedy 6,8 % (-0,2 %) ze všech
objasn%ných trestných &in(.
Trestn% stíháno nebo vyšet$ováno bylo 7 470
cizinc%44, což p$edstavuje 6,3 % z celkového
po&tu stíhaných a vyšet$ovaných osob. Oproti
roku 2012 došlo k mírnému poklesu po&tu
stíhaných cizinc( o 43 (-0,6 %).
Již od roku 2008 strm% nar(stá drogová
kriminalita páchaná vietnamskými státními
p$íslušníky. Nap$. pro trestný &in nedovolená
výroba a jiné nakládání s omamnými a
psychotropními látkami a s jedy (§ 283) bylo
v roce 2013 stíháno a vyšet$ováno 199
Vietnamc( (v roce 2007 – 22, v roce 2011 – 139,
v roce 2012 – 194 osob).
Cizinci mají velmi vysoký podíl na
pachatelích
trestné
&innosti
spáchané
v organizované skupin( (29,1 % v roce 2013)
nebo pachatelích vražd (11,8 % v roce 2013,
13,9 % v roce 2012).
Nejvyšší podíly mají cizinci na pachatelích
trestných &in(, jako jsou nap$.: porušování práv k
ochranné známce (podíl 78,5 %) nebo pad%lání a
pozm%)ování ve$ejné listiny.
Z celkového po&tu odsouzených v roce
2012 bylo 4 916 (+7) cizinc%, což p$edstavuje
44

Z toho 75 cizinc( bylo ve v%ku 15-18 let a 36 cizinc( ve
v%ku do 15 let.

V roce 2013 Generální inspekce
bezpe&nostních sbor% (dále inspekce) zadokumentovala protiprávní jednání u 390 (-83) osob
v rámci prošet$ované trestné &innosti spadající do
její pravomoci,47 z toho v jednom p$ípad% se
jednalo o právnickou osobu se sídlem v !eské
republice.
Na základ% analýzy statistických ukazatel( je
možné konstatovat, že došlo k celkovému
poklesu trestné &innosti, která spadá do
kompetence inspekce. Nejv%tší pokles byl
zaznamenán u p$íslušník( P!R.
Zahájení trestního stíhání nebo sd%lení
podez$ení v rámci zkráceného p$ípravného $ízení
bylo realizováno u:
o 153 (-75) p$íslušník( a 11 zam%stnanc( P!R,
o 40(-6) p$íslušník( a 3 zam%stnanc( VS !R,
o 12 (+3) p$íslušník( a 1 zam%stnance CS !R.
Proti jednomu p$íslušníkovi inspekce byl
podán návrh státnímu zástupci k zahájení
trestního stíhání.
45

Podle informací IKSP vyplývá ze srovnání s $adou
evropských stát(, že podíl cizích státních p$íslušník( na
známé a registrované kriminalit% je v !R nadále spíše nižší
(nap$. podíl cizinc( na odsouzených v SRN &inil 22,8 %, v
Rakousku 29,7 %, ve Francii 11,9 % – údaje jsou z roku
2006).
46
Další informace jsou obsaženy ve Zpráv( o &innosti
GIBS, která byla podle ustanovení § 57 odst. 4 zákona
&. 341/2011 Sb. p$edložena vlád% !R, Výboru pro
bezpe&nost Poslanecké sn%movny a Stálé komisi pro
kontrolu GIBS Poslanecké sn%movny. Tato zpráva deklaruje
výsledky z &innosti GIBS na úseku trestního $ízení za rok
2013.
47
Inspekce provádí vyhledávání, odhalování, prov%$ování a
vyšet$ování trestné &innosti p$íslušník( a zam%stnanc(
Policie !eské republiky (dále jen „P!R“), V%ze)ské služby
!eské republiky (dále jen „VS !R“) a Celní správy !eské
republiky (dále jen „CS !R“). Dále prov%$uje a vyšet$uje
trestné &iny civilních osob ve form% spolupachatelství spolu
s pachateli z uvedených bezpe&nostních sbor(.
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Inspekce zahájila trestní stíhání, v&etn%
trestního stíhání právnické osoby, podala návrh
na zahájení trestního stíhání, sd%lila podez$ení
v rámci zkráceného p$ípravného $ízení u 48 (-9)
civilních osob.
Celkem bylo v roce 2013 zahájeno trestní
stíhání, podán návrh na zahájení trestního stíhání
nebo sd%leno podez$ení v rámci zkráceného
p$ípravného $ízení u 269 (-86) osob.
Návrh na podání obžaloby byl inspekcí v
roce 2013 podán na 196 (-23) pachatel%. Z toho
na 126 (-35) p$íslušník( P!R, na 21 (-1)
p$íslušník( VS !R, na 10 (+6) p$íslušník( CS
!R, na 7 (+1) zam%stnanc( P!R, na 2 zam%stnance VS !R, na 1 (+1) zam%stnance CS !R a na
29 (+5) civilních osob.
V roce 2013 inspekce zadokumentovala u
269 (-86) osob spáchání celkem 407 (-60)
trestných &in%, z toho jich 244 (-57) m%l spáchat
p$íslušník P!R, 16 (+1) zam%stnanec P!R, 56
(-3) p$íslušník VS !R, 3 (-1) zam%stnanec VS
!R, 17 (+6) p$íslušník CS !R, 1 (+1) zam%stnanec CS !R, 1 p$íslušník inspekce, 67
(-9) civilní osoba a 2 (+2) právnická osoba.
Nejvíce, tj. 93 trestných &in( se vztahovalo k
hospodá$ské kriminalit%, což &iní cca 23 % z
celkového po&tu trestných &in(.
V roce 2013 inspekce dokumentovala
protiprávní jednání celkem 315 (-81)
p$íslušník% bezpe&nostních sbor%. Nejvíce
osob bylo evidováno s délkou služby do 5 let, a
to celkem 90 (-41), což je více než &tvrtina
pachatel(.
V roce 2013 inspekce ve 46 trestních
spisech provád%la úkony trestního $ízení pro
trestnou &innost vykazující korup&ní jednání.
K zahájení trestního stíhání nebo sd%lení
podez$ení v rámci zkráceného p$ípravného $ízení
konkrétní osob% došlo u celkem 23 (-3)
pachatel(, z toho ve 12 p$ípadech se jednalo o
p$íslušníka P!R.
V oblasti extremismu inspekce provád%la v
roce 2013 úkony trestního $ízení v jednom
p$ípad% (+1). Zahájeno trestní stíhání nebylo
v žádném p$ípad%.
V problematice domácího násilí inspekce
provád%la v roce 2013 úkony trestního $ízení v 18
trestních spisech, proti 9 (+2) pachatel(m bylo
zahájeno trestní stíhání.

V roce 2013 soudy pravomocn% odsoudily 89
(+11, +14,1 %) p$íslušník( Policie !R.48
Nej&ast%ji byli p$íslušníci Policie !R odsouzeni
pro trestný &in zneužívání pravomoci ve$ejného
&initele podle § 158 tr. zák. – 17 pachatel(, dále
pro trestný &in p$ijímání úplatku podle § 160 tr.
zák., kterého se dopustili 4 p$íslušníci Policie
!R. Za zneužití pravomoci ú$ední osoby podle §
329 nového tr. zákoníku bylo odsouzeno 25
p$íslušník( Policie !R.

Trestná &innost voják% v &inné služb(
Situaci v oblasti po$ádku a bezpe&nosti
v Ozbrojených silách !R lze v roce 2013
charakterizovat jako stabilizovanou. Vojenská
policie (dále jen VP) v hodnoceném období
prov%$ovala 879 (-40, -4,4 %) podez$ení ze
spáchání protiprávního jednání. VP šet$ila
celkem 303 podez$ení ze spáchání trestných &in(
(+19, +6,7 %) a 598 p$estupk(, z toho 306
(51,2 %) na úseku dopravy.
Kriminalita v oblasti majetkových trestných
&in( je oproti p$edchozímu roku 2012 vyšší a je
tak potvrzen p$etrvávající vývojový trend
minulých let, kdy výrazn% p$evažuje po&et
šet$ených majetkových trestných &in( nad
vojenskými trestnými &iny.
VP šet$ila mj. podez$ení ze spáchání:
o 237 trestných &in( proti majetku (+33,
+13,8 %),
o 27 trestných &in( obecn% nebezpe&ných,
z toho 11 p$ípad( ohrožení pod vlivem
návykové látky (-3, -11,1%),
o 19 trestných &in( vojenských (-4, -17,4 %),
o 12 trestných &in( proti po$ádku ve v%cech
ve$ejných (-5, - 29,4 %),
o 8 trestných &in( proti životu a zdraví (-8,
-50 %),
o 6 trestných &in( hospodá$ských (-9, -60 %),
o 2 trestné &iny na úseku projev( extremismu.
Z 288 ukon&ených p$ípad( podez$ení ze
spáchání trestného &inu bylo VP objasn%no 88 %.
Celkem 72 podez$elých osob bylo p$edáno
vyšet$ovateli Policie !R &i státnímu zástupci
s návrhem na zahájení úkon( trestního stíhání.
***
Opat$ení p$ijatá VP v posledních letech
k ovlivn%ní bezpe&nostní situace v resortu MO
jednozna&n% prokázala svoji opodstatn%nost.
48
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Zdroj informací: Odbor dohledu MS.

Z tohoto
d(vodu
byla
aplikována
i v hodnoceném období roku 2013. Jednalo se
zejména o p$ijetí preventivních opat$ení na úseku
extremismu a ochrany majetku.
V resortu MO je problematika preventivního
p(sobení realizována jako prevence sociáln(
nežádoucích jev% (dále jen P-SNJ) v programu
prevence kriminality a programu protidrogové
problematiky. Úkoly P-SNJ byly koordinovány
Resortní komisí pro prevenci sociáln%
nežádoucích jev(.
Celkem bylo v resortu MO v roce 2013
realizováno 108 projekt% P-SNJ (82 - program
prevence kriminality, 26 - program protidrogové politiky). Program prevence kriminality
se zabývá rozsáhlou problematikou P-SNJ v
rezortu MO (nap$. extremismem, kriminálním
jednáním, finan&ní gramotností, problematikou
mezi-lidských vztah(, komunikací, agresivitou,
duševní hygienou a zdravím, rizikovým
sexuálním chováním, rodinou a rodinným
zázemím p$i výchov% d%tí v kontextu s prevencí
SNJ, sektami, radikalismem a jeho projevy,
rasovou nesnášenlivostí, terorismem atd.).
V oblasti P-SNJ provedla Vojenská policie v
hodnoceném období celkem 1 005 preventivních
kontrol.
***
V roce 2013 bylo celkem odsouzeno 47
voják( v &inné služb%. Podle nového tr. zák. byli
voják( v &inné služb% odsouzeni nej&ast%ji za
ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274
tr. zák. – 21 osob, výtržnictví podle § 358 tr. zák.
– 7 osob a ublížení na zdraví podle § 146 tr. zák.
– 3 osoby.

Trestná &innost právnických osob
Trestní odpov(dnost právnických osob se
v právním $ádu !eské republiky uplat)uje dva
roky. Došlo ke zm%n% dosavadní koncepce
základ( trestní odpov%dnosti, kdy subjektem
trestného &inu není již toliko jednotlivec.
Ve sledovaných kategoriích je vykazován
evidentní vzestupný trend. Co se tý&e po&tu
trestn% stíhaných právnických osob, bylo v roce
2013 zahájeno trestní stíhání v(&i 51 právnickým
osobám (v roce 2012 tento po&et &inil 18
právnických osob).
Jak uvádí NSZ, jsou právnické osoby stíhány
p$edevším pro trestný &in zkrácení dan%, poplatku
a podobné povinné platby podle § 240 trestního
zákoníku, trestný &in neodvedení dan%,
pojistného na sociální zabezpe&ení a podobné

povinné platby podle § 241 trestního zákoníku a
trestný &in podvodu podle § 209 trestního
zákoníku.

Opat$ení
V roce 2013 bylo soudy !R pravomocn(
odsouzeno 77 976 (+6 505, +9,1 %) osob.
Nejvíce osob odsoudily soudy Severomoravského soudního kraje – 14 489 osob,
následují soudy Severo&eského kraje – 12 404.
O 1 311 osob narostl po&et odsouzených pro
trestný &in krádeže, zvýšení o 363 osob bylo
zaznamenáno u trestného &inu výtržnictví,
zvýšení o 175 osob bylo zaznamenáno u
trestného &inu ublížení na zdraví, o 14 osob se
zvýšil po&et odsouzených pro trestný &in vraždy
(ze 107 v roce 2012 na 121 v roce 2013) a zvýšil
se po&et pravomocn% odsouzených pachatel(
trestného &inu loupeže – o 4 osoby.
Podíl jednotlivých druh% ukládaných
trest% (v&etn( trestních opat$ení pro
mladistvé) z%stává dlouhodob( v podstat(
stejný. Nej&ast%ji byly ukládány tresty odn%tí
svobody s podmín%ným odkladem – 57 465
osobám, což p$edstavuje 74 % z po&tu
odsouzených osob, nepodmín%né tresty odn%tí
svobody byly uloženy 8 579 osobám, tj. 11 %,
trest obecn% prosp%šných prací 6 746 osobám, tj.
8, 7 % a samostatný pen%žitý trest 2 491 osobám,
tj. 3, 2 %.
Nepodmín(né tresty odn%tí svobody byly
nej&ast%ji ukládány ve vým%$e do jednoho roku –
4 694
osobám
(54,7 %
z uložených
nepodmín%ných trest() a dále ve vým%$e od
jednoho roku do p%ti let – 3 332 osobám
(38,9 %). Tresty ve vým%$e od p%ti do patnácti let
byly uloženy – 511 osobám (6 %), výjime&ný
trest od 15 do 25 let byl uložen 42 osobám a trest
na doživotí byl v roce 2013 pravomocn% uložen 2
osobám.
***
Dne 1. 1. 2013 vyhlásil prezident republiky
amnestii.49 Nepodmín%né tresty byly prominuty
cca 20 tis. odsouzených pachatel( trestných &in(.
Bylo propušt%no cca 6 456 v%zn%ných
odsouzených pachatel(.

49

Dle NSZ lze zd(raznit, že vyhlášená amnestie prezidenta
republiky &áste&n% omezila p$epln%nost v%znic, je však
otázkou, zda by uvedený problém nem%l být $ešen spíše
systémovými opat$eními, zejména v trestn% politické oblasti.
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K 31. 12. 2013 bylo v(zn(no 14 303 odsouzených a 2 315 obvin%ných osob (v roce 2012
20 435 odsouzených a 2 178 obvin%ných osob).
Aktivity V%ze)ské služby !R sm%$ovaly ke
zvýrazn%ní
aspektu
prevence
recidivy
kriminálního chování. V porovnání s rokem 2012
došlo v roce 2013 z d(vodu vyhlášení amnestie
k poklesu:
o po&tu odsouzených vykonávajících trest ve
specializovaných odd%leních výkonu trestu
p$i
zachování
kvality
realizovaných
program(,
o po&tu odsouzených ve výstupních odd%leních
v%znic a vazebních v%znic a realizovaných
program(
p$ípravy
odsouzených
na
propušt%ní z výkonu trestu odn%tí svobody,
o po&tu odsouzených vykonávajících trest
v bezdrogových zónách v%znic a vazebních
v%znic,
o po&tu
odsouzených
za$azených
do
vzd%lávacích a rekvalifika&ních program(.
Dle možností byl realizován jako obvykle
standardizovaný program 3Z (Zastav se,
Zamysli se, Zm%) se) zam%$ený na statisticky
nejrozší$en%jší v%ze)skou populaci (dosp%lí muži
25–40 let, 2–3x ve výkonu trestu odn%tí svobody
p$evážn% pro majetkovou trestnou &innost) a
standardizovaný program GREPP pro práci
s pachateli, kte$í byli odsouzeni za trestné &iny
násilí na d%tech (týrání d%tí, komer&ního
sexuálního zneužívání d%tí i sexuálního
zneužívání d%tí bez komer&ního aspektu). Dále
byl pro mladistvé realizován program TP 21
JUNIOR zam%$ený na snižování násilného
chování a pro dosp%lé odsouzené za násilnou
trestnou &innost program KEMP. Pro odsouzené
s problematickým pr(b%hem $idi&ské praxe
probíhal program PARDON.
V oblasti protidrogové politiky byly pro rok
2013 stanoveny nové úkoly, a to Plánem
&innosti V(ze)ské služby v protidrogové
politice na období 2013 až 2015, který
zohled)uje vládní úkoly stanovené Ak&ním
plánem realizace Národní strategie protidrogové
politiky na období 2013 až 2015. V oblasti lé&by
drogových závislostí došlo ke zvýšení celkové
kapacity specializovaných odd%lení tím, že bylo
nov% z$ízeno specializované odd%lení ve V%znici
Ku$im.
V oblasti zdravotních služeb byla nadále
poskytována detoxifikace a substitu&ní lé&ba
závislosti na opiátech a nadále bylo realizováno
soudn% na$ízené ochranné lé&ení proti-
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toxikomanické, protialkoholní a patologického
hrá&ství. Probíhala též intenzivní spolupráce
jednotlivých v%znic s nestátními organizacemi,
které poskytují protidrogové služby.
Projekt „K$ehká šance“
V roce 2013 PMS pokra&ovala v partnerství
s VS !R v realizaci projektu s názvem „K$ehká
šance“, který v rámci Opera&ního programu
lidské zdroje a zam%stnanost (podpora sociální
integrace a sociálních služeb) získal finan&ní
podporu ESF (CZ.1.04/3.1.00/73.00004). Projekt
reaguje na pot$ebu odsouzených s p$edpoklady
pro podmín%né propušt%ní p$ipravit se na život
vn% v%znice a po podmín%ném propušt%ní se
úsp%šn% adaptovat a za&lenit se do spole&nosti.
Projekt zohled)uje požadavek integrovat
propušt%né osoby bezpe&ným zp(sobem, posílit
prevenci dalšího opakování trestné &innosti a
umožnit ob%ti získat informaci o chystaném
podmín%ném propušt%ní pachatele a vyjád$it
v této souvislosti obavy a pot$eby.50
***
V roce 2013 byla dokon&ena metodika práce
Komisí, která byla inovována na základ%
zkušeností z pilotního projektu Komisí pro
podmín%né propušt%ní realizovaného v letech
2009–2012. Prob%hla také pot$ebná školení
pracovník( projektu – koordinátor( projektu ve
v%znici, administrátor( a &len( Komisí. Byl také
vytvo$en seznam spolupracujících asistent( pro
ob%ti. Ve sledovaném roce bylo celkov%
Komisemi projednáno 52 p$ípad( odsouzených.
***
V roce 2013 probíhaly další aktivity v rámci
proškolení proba&ních ú$edník( a asistent(
v oblasti „Práce s riziky – hodnocení rizik a
pot$eb“.51 Na školení navazovaly kasuistické
seminá$e, kde ú&astníci školení reflektovali
vlastní postupy p$i p$ípadové práci s pachateli. V
roce 2013 celkem prob%hlo 7 kasuistických
seminá$(, které absolvovalo 36 zam%stnanc(
PMS.
50

V rámci projektu byl systém práce Komisí pro podmín%né
propušt%ní (dále Komisí) rozší$en do 9 v%znic (Liberec,
Stráž pod Ralskem, Rýnovice, He$manice, Opava, Karviná,
B%lušice, P$íbram, Plze)).
51
Pro rok 2013 byla p$ijata strategie s cílem rozší$ení
kvalifikovaného lektorského týmu o další interní lektory tak,
aby v každém soudním kraji byl k dispozici lektor /
lektorská dvojice, která by školení realizovala dle pot$eb
region(. Bylo proškoleno osm nových lektor( (celkem má
PMS t.&. k dispozici 13 lektor(). Prob%hlo 6 školení „Práce
s riziky – hodnocení rizik a pot$eb“ a bylo proškoleno 72
pracovník( PMS.

SARPO – souhrnná analýza rizik a pot$eb
V pr(b%hu roku 2013 PMS p$ipravovala
tvorbu elektronické podoby nástroje SARPO
(Souhrnná Analýza Rizik a Pot$eb Odsouzených)
a to jako základního p$edpokladu pro realizaci
druhého pilotního projektu v rámci PMS.
Drogové testování
Cílem drogového testování je zkvalitn%ní
práce s riziky, kdy ov%$ení užívání drog u klient(
PMS je zásadní informací pro jejich analýzu ze
strany proba&ních ú$edník( a asistent( a následn%
pak pro orgány &inné v trestním $ízení. Využívání
drogového testování v rámci PMS je pr(b%žn%
monitorováno jak co do po&tu využitých test(,
tak jejich výsledk( a dále je pr(b%žným
proškolováním pracovník( PMS zajišt%na kvalita
provád%ní test(. Dosavadní údaje z r. 2013
ukazují na postupnou stabilizaci v po&tu
využívaných test( na cca 3 500–4 000 test( za
rok. Záchyty omamných a psychotropních látek
dále stejn% jako v minulém období opodstat)ují
provád%né testování. Cca 25 % provedených test(
tyto látky zachytilo. Nejv%tší záchyt byl
zaznamenán u marihuany (58,6 %, 225 záchyt()
a metamphetaminu (47,9 % pozitivních test(, 184
záchyt().
Sanace dluh%
V pr(b%hu roku 2013 navázala Aliance proti
dluh(m (dále jen APD) na dosažené výsledky
p$edchozího roku. Zejména se &innost APD
v rámci projektu „Rozvoj proba&ních a
resocializa&ních program( – posílení prevence a
ochrany spole&nosti p$ed opakováním trestné
&innosti“ zam%$ila na témata alternativních
program( oddlužení a spot$ebitelské úv%ry.

Témata byla $ešena p$i p$íležitosti
pracovních jednání i sch(zek organiza&ního
výboru APD.52 Konkrétním výstupem dosavadní
práce v oblasti projednávání možných alternativ
program( oddlužení je mapa nám%t(, která bude
p$edložena jako stanovisko APD Expertní
skupin% MS !R, jež se bude zabývat návrhem
pro vznik IVA. Mapa nám%t( identifikuje klí&ové
oblasti, kterými je nutné se dále zabývat (nap$.
up$esn%ní a definice pohledávek, jak pracovat
s informacemi o pohledávkách, podoba a
podmínky vzniku sana&ního fondu, možnostmi
finan&ních dohled( (finan&ní kuratela), míra a
úprava sankcí atd.).
APD v roce 2013 také rozší$ila svoji
&lenskou základnu, a to o Czech Credit Bureau
(zahrnující CNCB i CBCB) a o Sociální poradnu
Jirkov. Celkov% již k dnešnímu dni tvo$í &lenskou
základnu tém%$ 30 &len(.
S tématem
zadluženosti
souvisejí
i
vzd%lávací akce v r. 2013 zam%$ené na oblast
práce s p$edluženým klientem (proškoleno 170
proba&ních ú$edník( a asistent().
Systém dalšího vzd(lávání pracovník% PMS
"R
V r. 2013 byl schválen p$edem definovaný
projekt „Systém dalšího, specifického vzd%lávání
pracovník( PMS !R“ (SDV) v rámci Finan&ních
mechanism( Norska.

Další informace viz kapitola 3.2 Prevence
kriminality.
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Byly uspo$ádány 3 kulaté stoly, kterých se zú&astnil i
švýcarský expert na danou problematiku pan Peter Gründler
(VEBO - Sdružení pro rozvoj proba&ních služeb ve st$ední a
východní Evrop%). Tématy byla prezentace dobré praxe
uplat)ované ve Švýcarsku (oddlužování osob) i princip(
zvažovaného Institutu dobrovolného vyrovnání (IVA) a
informace o revizní novele insolven&ního zákona. Kulatých
stol( se mj. ú&astnili zástupci Provident Financial, Poradny
p$i finan&ní tísni, p$íslušných registr( v !R (SOLUS, Czech
Credit Bureau) a $ada NGO aj. Téma alternativních
program( oddlužení v !R bylo projednáno v r. 2013 na
listopadovém kulatém stole a pr(b%žn% bude tématem i
v roce 2014.
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2.1.2.1 Kriminalita mládeže
D%ti – pachatelé &in( jinak trestných
1 251 (-120, -8,8 %)
Po&et &in( jinak trestných spáchaných
d%tmi
1 286 (-177, -12,1 %)
Mladiství – pachatelé trestných &in(
2 939 (-547, -15,7 %)
Po&et trestných &in( spáchaných
mladistvými 3 845(-868, -18,4 %)

Evidovaná kriminalita mládeže v roce 2013
zaznamenala oproti roku 2012 znatelný pokles, a
to jak u d%tí mladších 15 let, tak u mladistvých.
Podle policejních statistik spáchaly d%ti mladší
15 let v roce 2013 celkem 1 251(-8,8 %) skutk(,
mladiství spáchali 3 845 (-18,4 %) skutk(.
Podle názoru NSZ (již z roku 2011) m(že být
jednou z p$í&in nízkého po&tu mladistvých
stíhaných a $ešených ve zkráceném p$ípravném
$ízení (obdobn% d%tí do 15 let v%ku) zast$ení
identity neznámých pachatel% (tedy i v%ku)
trestné &innosti.53
Stejn% jako v roce 2012 P!R zaznamenává
vyšší stupe) brutality p$i vedených útocích.
Výjimkou nejsou útoky za použití zbran% a
zkratkovitá jednání vyús*ující v nejzávažn%jší
zlo&iny.
Mezi 2 939 mladistvými pachateli P!R
evidovala 334 recidivist( a 495 již d$íve
vyšet$ovaných osob.
***
Podle P!R se delikvence mládeže objevuje
již po&átkem školní docházky. U d%tí mladších
15 let p$evládají drobné krádeže nebo šikana.
Závažn%jší delikvence se objevuje kolem 12. roku v%ku.
Protiprávní jednání mládeže podstatn%
ovliv)uje ekonomická a sociální situace rodiny.
Mladiství a nezletilí delikventi &asto pocházejí
z neúplných, nefunk&ních, sociáln% nebo
ekonomicky slabých rodin, nez$ídka se jedná o
kombinaci n%kolika nebo všech faktor(.
Delikventi &asto pocházejí z diagnostických
53

Pro ilustraci uvádíme vybraná data z minulých let, která
by m%la inspirovat k hledání d(vod( nízké evidované
kriminality mládeže:
V roce 1996 bylo zjišt%no 13 392 mladistvých pachatel(
trestné &innosti, tj. 4,5x více než v roce 2013; v letech 1996
až 2001 &inil ro&ní pr(m%r mladistvých pachatel( 10 808, tj.
tém%$ 3x více než v roce 2013 atd.
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ústav(, kde mají na$ízenou ústavní výchovu,
zejména z d(vod( nedostate&né pé&e ze strany
rodi&( a zcela nevyhovujících podmínek
v rodin%. Významný vliv na výskyt trestné
&innosti u mládeže má skladba obyvatel.
Podle P!R se jako problém p$i výchov%
mládeže ukazují tzv. sociáln( vylou&ené lokality
a ubytovny. Rodiny, které se do takového
prost$edí dostanou, si osvojují specifické vzorce
chování
spojené
s výskytem
sociáln%
patologických jev( a nejr(zn%jších závislostí.
Kriminalita a jiné nelegální aktivity nejsou
vnímány negativn%, nýbrž jako b%žný zdroj
obživy. P$ístup d%tí z takovýchto lokalit ke
vzd%lání je v%tšinou negativní. Ve spojení
s demografickým složením obyvatel sociáln%
vylou&ených lokalit jde o výrazný kriminogenní
faktor.
!asto je trestná &innost mládeže páchána pod
vlivem alkoholu &i jiných omamných a
psychotropních látek (OPL). Finan&ní prost$edky
získané touto trestnou &inností v &ásti p$ípad(
slouží pro nákup alkoholu nebo OPL.
***
D(ti mladší 15 let se nej&ast(ji dopoušt(jí
krádeží prostých, jako jsou krádeže v bytech a
rodinných domcích, kapesní krádeže atd. V roce
2013 P!R zjistila celkem 299 krádeží prostých,
ale také 217 skutk( krádeží vloupáním (v&etn% do
rodinných domk( a byt().
V roce 2013 spáchaly d%ti mladší l5 let t$i
vraždy, 90 loupeží a 83 úmyslných ublížení na
zdraví. P!R zaevidovala 55 trestných &in(
vydírání spáchaných pachateli ve v%ku do 15 let.
V oblasti mravnostní kriminality bylo
zjišt%no 78 trestných &in( pohlavní zneužívání.
***
Mladistvými bylo spácháno nejvíce skutk(
(2 052) na úseku majetkové kriminality, z toho:

o

o

897
krádeží
vloupání,
zastoupených
p$edevším krádežemi vloupáním do ostatních
objekt( (453 skutk(), do rodinných domk(
(112 skutk(), víkendových chat (87 skutk(),
do byt( (62 skutk().
1 002 krádeží prostých, zejména se jednalo o
krádeže v jiných objektech (254 skutk(),
krádeže motorových vozidel dvoustopých
(153 skutk(), krádeže v bytech a rodinných
domech (140 skutk().

Násilná kriminalita (677 skutk() je
zastoupena zejména úmyslným ublížením na
zdraví (239 skutk(), loupežemi (212 skutk(),
vydíráním (85 skutk() a porušováním domovní
svobody. V roce 2013 mladiství spáchali 7
vražd a jedno usmrcení z nedbalosti.
U mravnostní kriminality (216 skutk()
p$evládá pohlavní zneužívání ostatní (165
skutk() a znásiln%ní (34 skutk().
Policie !R v roce 2013 zjistila 135 trestných
&in( nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a
s jedy, jejichž pachateli byli mladiství.
Stálým problémem je trestná &innost páchaná
prost$ednictvím internetových a komunika&ních
sítí. Mládež tuto trestnou &innost páchá, ale také
se stává její ob%tí. Dochází ke sd%lování osobních
informací (zejména fotografie a videa se sexuální
tématikou), které jsou následn% zneužívány.
***
(Podrobn"jší údaje viz tabulková a grafická !ást
str. 16 až 17)

Opat$ení54
Podle Strategie prevence kriminality v !eské
republice na léta 2012 až 2015 (Strategie) je
primární nespecifická prevence v gesci MŠMT,
nicmén% i v roce 2013 bylo krajskými
$editelstvími P!R realizováno velké množství
akcí a projekt( zam%$ených na prevenci
kriminality mládeže, nap$.:
o
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preventisté sami nebo se specialisty
jednotlivých policejních služeb navšt%vují
školy a školská za$ízení (mate$ské školky,
základní, st$ední a vysoké školy, ale i

Další opat$ení jsou uvedena ve „Zpráv% o pln%ní úkol(
vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v !eské
republice na léta 2012 až 2015 za rok 2013“, která bude
p$edložena Poslanecké sn%movn% Parlamentu spolu s tímto
materiálem.

speciální školy a diagnostické ústavy, d%tské
domovy apod.).
P$ednáškovou a besední &innost P!R nadále
provádí v masivním rozsahu,55 p$i&emž –
s ohledem na zmín%nou Strategii – je
preferována sekundární prevence ($ešení
konkrétních problém( ve školách a jejich
okolí).
„Postup p$i mimo$ádných událostech ve
školských za$ízeních“ – projekt ur&ený
pedagog(m
o „Hraj si, ale nezahrávej“ – kampa) zam%$ená
na zneužívání tís)ových linek
o „Dny pro d%ti“
o „Den s P!R“
o „Den prevence“
o „Správným sm%rem“, projekt Národní
protidrogové centrály SKPV zam%$ený na
protidrogovou prevenci u žák( u&iliš* a
student( st$edních škol aj.
***
V roce 2013 bylo celkem odsouzeno 1 983
mladistvých osob. Nejvíce mladistvých bylo
odsouzeno soudy Severomoravského kraje – 487,
dále soudy Severo&eského kraje – 368 a soudy
Jihomoravského kraje – 362 osob. Nej&ast%ji byli
mladiství odsouzeni za trestné &iny proti majetku.
o

Mladistvým byly ukládány v p$evážné
v%tšin% trestní opat$ení odn%tí svobody
s podmín%ným odkladem na zkušební dobu –
celkem 990 osobám, trestní opat$ení obecn%
prosp%šné práce – 291 osobám. Nepodmín%ných
trestních opat$ení bylo v roce 2013 uloženo 78.
V p$ípad% 250 mladistvých bylo upušt%no od
potrestání.
V oblasti p$edcházení kriminalit( mládeže
spolupracovalo MV s resorty zastoupenými
v Meziresortní pracovní skupin% k sjednocení a
transformaci systému pé&e o ohrožené d%ti p$i
MPSV. Odbor prevence kriminality MV je
gestorem $ady specifických projekt( a v rámci
dota&ního titulu Program prevence kriminality
realizovaného kraji a obcemi podporuje prioritn%
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Téma besed se odvíjí od rozumových schopností d%tí a
požadavk( za$ízení. Nej&ast%jšími tématy je prevence v
doprav%, šikana, kyberšikana, trestní odpov%dnost
mladistvých, problematika požívání alkoholu a drog, domácí
násilí, sociální inženýrství a prevence násilí na mladých
dívkách.
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projekty sm%$ující k práci s ohroženou a
rizikovou mládeží.
Aktivity proba&ní a media&ní služby (PMS)
PMS se aktivn% podílí na akredita&ním
$ízení Ministerstva spravedlnosti "R ur&eném
pro proba&ní programy pro mladistvé
pachatele.
"ádnou akreditaci pak na základ% rozhodnutí
ministryn% spravedlnosti !R platnou v období
1. 1. 2014 – 31. 12. 2016 získalo 12 proba&ních
program(. Zprávy o realizaci proba&ních
program( jsou pravideln% zve$ej)ovány na
www.pmscr.cz.
***
PMS participuje na dota&ním $ízení pro
proba&ní programy pro mladistvé pachatele
trestných &in%. Dota&ní komise MS p$edložila
Ministerstvu spravedlnosti !R návrh na
konkrétní finan&ní podporu celkem 9 proba&ních
program(. Výše dotace bude zve$ejn%na v únoru
2014.
***
Na pot$ebu praxe rozší$it nabídku proba&ních
program( pro mladistvé pachatele a podpo$it
rozvoj tým( pro mládež reaguje PMS realizací
n%kolika mezinárodních projekt(:
o „Na správnou cestu – Zavedení a rozvoj
nových proba&ních program( a program(
restorativní justice pro mladistvé pachatele
trestných &in( – posílení odborné spolupráce
institucí“ (financováno ESF, Opera&ní
program Lidské zdroje a zam%stnanost a
státním rozpo&tem !R). Cílem projektu je
rozvíjet ú&inné nástroje $ešení kriminality
mládeže u trestných &in( spojených s
násilnými a agresivními projevy chování,
realizovat restorativní program snižující
riziko opakování trestné &innosti, usnadnit
sociální integraci mladistvých pachatel( a
podporovat ú&inné zp(soby spolupráce a
koordinace odborník( a relevantních
institucí. V rámci projektu byla dokon&ena
tvorba dvou nových program( – proba&ního
programu „Proti násilí“ zam%$eného na
snížení
násilných
projev(
v chování
mladistvých
pachatel(
a
programu
restorativní justice „Rodinné skupinové
konference“.
o V rámci
projektu
„Vzd(lávání
pro
systémový rozvoj proba&ních program% a
program% restorativní justice“ (ESF,
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o

Opera&ní program Lidské zdroje a
zam%stnanost) byly vytvo$eny lektorské
manuály t$í nových vzd%lávacích kurz(:
„Týmy pro mládež“, „Proba&ní program
Proti násilí„ a „Program restorativní
justice – Rodinné skupinové konference„ a
vyškoleni pracovníci zajiš*ující realizaci
t%chto aktivit. Kurzy úsp%šn% prošlo 35
ú&astník(.
V rámci projektu „Rozvoj proba&ních `a
resocializa&ních program( – posílení
prevence a ochrany spole&nosti p$ed
opakováním trestné &innosti“ byl v roce 2013
úsp%šn% vybrán realizátor inovovaného
proba&ního
programu
pro
mladistvé
s názvem „PUNKT rodina“, kterým se stala
organizace RUBIKON Centrum. Tento
program je zam%$en na skupinovou a
individuální formu práce s mladistvými
pachateli a na posílení jejich rodin p$i $ešení
následk( spáchaného provin%ní.56 Proba&ní a
media&ní služba vyhlásila v roce 2013 také
ve$ejnou zakázku s názvem „Program pro
dosp%lé pachatele trestné &innosti spojené
s dopravou, zejména $ízení pod vlivem
alkoholu“. Plánovaný program bude zam%$en
na $ešení a usm%r)ování rizikového chování
osob, které jsou stíhány &i odsouzeny za
trestné &iny spojené s dopravou, v&etn% užití
návykové látky p$i $ízení vozidla.

„Romský mentoring“ (d$íve Služba Mentor)
je služba realizovaná RUBIKON Centrem, kterou
PMS dlouhodob% úsp%šn% využívá. Cílem služby
je snížit riziko recidivy a sociálního vylou&ení u
p$íslušník( romského etnika, u kterých PMS
zajiš*uje výkon alternativního trestu, a zvýšit
efektivitu práce PMS s t%mito klienty. V roce
2013
pokra&ovala
realizace
Romského
mentoringu v rámci t$íletého projektu „Romové
pomáhají Rom%m“ (realiza&ní období bylo
prodlouženo do 30. 4. 2014), financovaného
z prost$edk( ESF prost$ednictvím Opera&ního
programu Lidské zdroje a zam%stnanost a
státního rozpo&tu !R, který realizuje RUBIKON
Centrum v partnerství s PMS. V Ostrav%,
v D%&ín% a Most% byl Romský mentoring
podpo$en z dalších zdroj( (Program prevence
kriminality MV !R). Realizace služby romského
mentora probíhala v Jiho&eském, Severo&eském,
56

Program je inovovanou verzí již realizovaného
proba&ního programu U&ební program – mladiství. Byli
proškoleni první lekto$i, kte$í zahájí práci s vybranými
klienty PMS. Do realizace programu jsou zapojena tém%$
všechna st$ediska PMS.

Severomoravském, St$edo&eském, Východo&eském a Západo&eském soudním kraji.
Systém pé&e o ohrožené d(ti
Ministerstvo školství, mládeže a t%lovýchovy
(dále jen „MŠMT“) ve své koncep&ní, metodické
i legislativní &innosti postupuje v souladu s úkoly
a cíli stanovenými v Ak&ním plánu k napln(ní
Národní strategie ochrany práv d(tí na období
2012–2015, jehož koordinátorem je Ministerstvo
práce a sociálních v%cí (dále jen „MPSV“).
V roce 2013 MŠMT vypracovalo Návrh
systémových zm(n v oblasti institucionální
výchovy a preventivn( výchovné pé&e, který
vychází z již d$íve schválených dokument(.57
Jeho hlavním cílem je:
o Vytvo$it moderní, efektivní a dostupný
systém zajiš*ující profesionální pé&i o klienty
(d%ti a jejich rodiny);
o Posilovat ambulantní služby za ú&elem vyšší
prevence;
o Usilovat o návrat d%tí do rodin, je-li to
v nejlepším zájmu dít%te, prost$ednictvím
úzké spolupráce s rodinou (reflektivní
skupiny d%tí a rodi&(, rodinná mediace,
st$ídavé pobyty rodina – ústav, flexibilní
uvol)ování do rodinné pé&e, posilování
odpov%dnosti rodi&( za d%ní v rodin%, apod.).
Systémová zm%na spo&ívá v rozvíjení
preventivních složek tak, aby postupn% docházelo
k zamezení rozvoje rizikového chování d%tí
s cílem vyhnout se na$ízení ústavní výchovy.
Charakteristickým znakem d(tí za$azených do
za$ízení ústavní nebo ochranné výchovy a
preventivn( výchovné pé&e je – dle analýzy
z února 2013 – rizikové chování. Vzhledem
k této charakteristice d%tí p$ijímaných do za$ízení
ústavní nebo ochranné výchovy a preventivn%
výchovné pé&e spo&ívá systémová zm%na
zejména v p$ístupu a filosofii výchovy – od jasn%
behaviorálních p$ístup( k zam%$ení na napln%ní
individuálních pot$eb každého dít%te v jeho
zdravém rozvoji osobnosti. Tato systémová
zm%na p$ístupu vychází z Národní strategie
ochrany práv d%tí.
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Národní ak&ní plán k transformaci a sjednocení systému
pé&e o ohrožené d%ti, Rámcová koncepce MŠMT v oblasti
transformace systému náhradní výchovné pé&e ve školských
za$ízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pro
preventivn% výchovnou pé&i, Národní strategie ochrany práv
d%tí.

MŠMT v roce 2013 p$ipravilo novelu zákona
&. 109/2002 Sb., která reaguje na ustanovení
nového
ob&anského
zákoníku
v oblasti
institucionální pé&e. V sou&asné dob% jsou
pilotn% ov%$ovány standardy kvality pro
preventivn% výchovnou pé&i ve st$ediscích
výchovné pé&e a standardy kvality pro výkon
ústavní a ochranné výchovy ve školských
za$ízeních.
(Bližší informace k aktivitám MŠMT v oblasti
systému pé!e o hrožené d"ti viz www.msmt.cz
sekce Institucionální výchova.)
Problematika rizikového chování je ošet$ena
v t(chto dokumentech MŠMT:
o

o

o

o

Národní
strategie
primární
prevence
rizikového chování d%tí a mládeže na období
2013–2018;
Metodické doporu&ení k primární prevenci
rizikových projev( chování u d%tí, žák( a
student( ve školách a školských za$ízeních;
Metodický pokyn Ministerstva školství,
mládeže a t%lovýchovy k $ešení šikanování
ve školách a školských za$ízeních;
v dalších souvisejících dokumentech a v
právních p$edpisech cílených do oblasti
prevence rizikového chování.58
***

MŠMT v roce 2013 vydalo Národní
strategii prevence rizikových projev% chování
u d(tí a mládeže v p%sobnosti resortu školství,
mládeže a t(lovýchovy na období 2013–2018.
Strategie je zve$ejn%na na webových stránkách
MŠMT. Dále v roce 2013 MŠMT vydalo nový
Metodický pokyn MŠMT k $ešení šikanování ve
školách a školských za$ízeních.
Ve školách a školských za$ízeních je
realizován Minimální preventivní program,
který zahrnuje aktivity prevence rizikového
chování. Program realizuje školní metodik
prevence ve spolupráci s dalšími pedagogy,
58

P$edevším jsou to: zákon &. 561/2004 Sb., o p$edškolním,
základním, st$edním, vyšším odborném a jiném vzd%lávání,
ve zn%ní pozd%jších p$edpis(; zákon &. 109/2002 Sb. o
výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských za$ízeních a o preventivn% výchovné pé&i ve
školských za$ízeních a o zm%n% dalších zákon(, ve zn%ní
pozd%jších p$edpis(; zákon &. 359/1999 Sb., o sociáln%právní ochran% d%tí, ve zn%ní pozd%jších p$edpis(; zákon
&. 379/2005 Sb., o opat$eních k ochran% p$ed škodami
p(sobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o zm%n% souvisejících zákon(, ve
zn%ní pozd%jších p$edpis(.
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školskými za$ízeními, nestátními neziskovými
organizacemi, p$ípadn% dalšími subjekty.
MŠMT každoro&n% v rámci dota&ní politiky
vy&le)uje
ze
svého
rozpo&tu
&ástku
cca 20 mil. K& ur&enou na protidrogovou
prevenci a prevenci kriminality a jiných
rizikových forem chování. MŠMT vydalo novou
Metodiku MŠMT pro poskytování dotací ze
státního rozpo&tu na realizaci aktivit v oblasti
prevence rizikového chování v období 2013–
2018. Na rok 2013 resort vy&lenil ze svého
rozpo&tu 18,5 mil. K&.
V rámci tohoto dota&ního programu byly
podpo$eny zejména programy dlouhodobé
primární prevence rizikových forem chování d%tí
a mládeže, projekty evaluace pot$ebnosti,
dostupnosti a efektivnosti služeb, projekty
zam%$ené na poskytování odborných a ov%$ených
informací a vzd%lávání odborné &i laické
ve$ejnosti. P$íjemci dotací byly školy, školská
za$ízení a nestátní neziskové organizace, které
pracují s d%tmi a mládeží.
MŠMT podporuje sí' preventivních služeb
v rámci systému pé&e o ohrožené dít( (podpora
st$edisek
výchovné
pé&e,
pedagogickopsychologických poraden, školských poradenských pracoviš*).
Pedagogicko-psychologické poradny (dále
jen „PPP“) byly v roce 2013 podpo$eny v rámci
Programu na realizaci aktivit v oblasti prevence
rizikového chování v p(sobnosti resortu MŠMT.
Zárove) byly v roce 2013 podpo$eny v rámci
finan&ní podpory metodik( prevence na PPP
&ástkou cca 5 mil. K&.
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St$ediska výchovné pé&e a sí* preventivních
služeb v systému pé&e o ohrožené dít% byly
posíleny zákonem &. 333/2012 Sb., kterým se
m%ní zákon &. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
za$ízeních a o preventivn% výchovné pé&i ve
školských za$ízeních a o zm%n% dalších zákon(,
ve zn%ní pozd%jších p$edpis(, a další související
zákony.
***
V roce 2013 MŠMT uspo$ádalo 2 celostátní
odborné konference pro krajské školské
koordinátory prevence, metodiky prevence na
PPP, školní metodiky prevence a pracovníky
školských poradenských pracoviš*.
***
V roce 2013 byl spušt%n nový systém
hodnocení
kvality
(certifikací)
pro
poskytovatele program% primární prevence
všech forem rizikového chování. Organizací
certifika&ního procesu byl pov%$en Národní ústav
pro vzd%lávání, kde bylo vytvo$eno Pracovišt%
pro certifikace. Podmínkou k získání dotace pro
rok 2014 je certifikát odborné kvality nebo
podaná žádost o tento certifikát.
(Bližší informace k aktivitám MŠMT v oblasti
prevence rizikového chování viz www.msmt.cz
sekce Speciální vzd"lávání; odkaz Prevence.)

2.1.3 Ob(ti trestné &innosti
Má-li lidské spole&enství trvat jako kulturní a
civilizované, musí proti kriminalit% d(sledn% a
vytrvale bojovat. Viktimologické výzkumy
ukazují, že rozsah kriminality je podstatn% v%tší,
než jaký mohou zachytit policejní statistiky.
Policie !R v roce 2013 evidovala ve statistickém systému kriminality 47 164 ob%tí trestné
&innosti.59 Meziro&n% došlo k nár(stu o 886 osob.
Ob%ti trestné &innosti jsou v oficiální
kriminální statistice60 evidovány pouze alternativn%, jakožto objekty napadení vedle objekt(
obecné a hospodá$ské kriminality apod. Uvád(né
po&ty ob(tí se vztahují pouze k vybraným
druh%m trestné &innosti (jedná se zejména o
násilnou a mravnostní kriminalitu, ublížení na
zdraví z nedbalosti, ohrožování výchovy mládeže
apod.; v rámci majetkové kriminality jsou
evidovány ob%ti kapesních krádeží, krádeží
jiných na osobách a krádeží p$i pohlavním
styku).
Mimo zorné pole oficiálních kriminálních
statistik tak z(stávají poškození (ob%ti)
krádežemi vloupáním, krádežemi motorových
vozidel, v%cí z aut, jízdních kol a &etných dalších
druh( trestné &innosti.
I p$es stávající omezení je kriminální
statistika nadále jedinou statistikou orgán(
&inných v trestním $ízení, která obsahuje širší
údaje o ob%tech trestných &in(.
***
Zvlášt% zavrženíhodnou je trestná &innost na
bezbranných osobách, d%tech a seniorech.
Podle policejních statistik se i v roce 2013
d(ti mladší 15 let61 stávaly nej&ast%ji ob%*mi
mravnostních trestných &in( (886 ob%tí), z toho
op%t nejvíce pohlavního zneužívání (732 ob%tí),
V roce 2013 bylo též zjišt%no 247 trestných &in(
výroba a jiné nakládání s d%tskou pornografií.
559 d%tí mladších 15 let se stalo ob%tí násilné
kriminality (z toho 129 loupeží a 146 úmyslného
ublížení na zdraví).
59

Od pojmu ob(' v&etn( kontextu, v n(mž se zde
používá, se právn( odlišuje širší pojem poškozený, jak jej
definuje § 43 trestního $ádu.
60
Eviden&n%-statistický systém kriminality, jehož ú&elem je
primárn% poskytování statistických informací o trestných
&inech a jejích pachatelích.
61
Rozbor dle v%kových kategorií se zde netýká napadených
skupin, které jsou v%kov% mnohdy smíšené.

Mladiství ve v(ku 15 až 18 let se nej&ast%ji
stávají ob%*mi krádeží (kapesních a ostatních na
osobách) – 1 038 evidovaných ob%tí – a násilné
kriminality (úmyslné ublížení na zdraví a
loupeže). V roce 2013 bylo evidováno 227
mladistvých-ob%tí úmyslného ublížení na zdraví a
145 mladistvých-ob%tí loupeží.
V roce 2013 bylo spácháno 23 vražd na
seniorech ve v%ku 61 a více let. Senio$i se stávají
snadnými a vyhledávanými ob%tmi zejména
v oblasti kapesních krádeží nebo podvodného
vylákání finan&ních prost$edk(. V roce 2013 bylo
mj. evidováno 449 loupeží, 271 úmyslných
ublížení na zdraví a 63 trestných &in( týrání
osoby žijící ve spole&ném obydlí, spáchaných na
seniorech ve v%ku 61 a více let.
***
Významným opat$ením na pomoc ob%tem
domácího násilí je institut vykázání pachatele
domácího násilí. V roce 2013 bylo vykázáno
celkem 1 238 (-9) osob ve vztahu k domácímu
násilí, z toho bylo 1 199 muž( a 39 žen
(Další údaje viz tabulková a grafická !ást
str. 18-20)

Opat$ení (výb%r)
Posílení postavení poškozených v trestním
$ízení
Dne 1. 8. 2013 nabyl v plném rozsahu
ú&innosti zákon &. 45/2013 Sb., o ob%tech
trestných &in( a o zm%n% n%kterých zákon(
(zákon o ob(tech trestných &in%), který
napl)uje t$i základní cíle:
o Vytvá$í komplexní úpravu právní ochrany
ob%tí trestných &in(.
o Rozši$uje práva ob%tí trestných &in( nad
rámec stávající právní úpravy.
o Odstra)uje
nedostatky
dosavadní
implementace práva Evropské unie, které
upravuje postavení ob%tí v trestním $ízení.
Zákon o ob%tech upravuje zejména tato práva
ob%tí:
o právo na poskytnutí odborné pomoci (ze
strany neziskového sektoru, Proba&ní
a media&ní služby a advokát( zapsaných do
registru poskytovatel( služeb), která je v
p$ípad% vybraných skupin ob%tí poskytována
27

bezplatn%; do služeb odborné pomoci se $adí:
psychologické
poradenství,
sociální
poradenství, poskytování právních informací,
právní pomoc a restorativní programy;
o právo na informace, kde je kladen d(raz
p$edevším na srozumitelnost poskytovaných
informací;
o právo na ochranu soukromí;
o právo na ochranu p$ed druhotnou viktimizací
(druhotnou újmou) ze strany orgán( &inných
v trestním $ízení, které spo&ívá p$edevším v
omezení kontaktu s pachatelem, speciálních
pravidlech pro provád%ní výslechu ob%ti
a pro podání vysv%tlení ob%tí;
o prohlášení ob%ti o dopadech trestného &inu na
její život (victim impact statement);
o právo na pen%žitou pomoc (právo ob%ti na
pen%žitou pomoc bylo upraveno i zákonem o
poskytnutí pen%žité pomoci ob%tem trestné
&innosti, nicmén% i v této oblasti p$ináší
zákon o ob%tech trestných &in( zásadní
zm%ny – právo na pen%žitou pomoc má nyní
nov% i ob%* trestného &inu proti lidské
d(stojnosti v sexuální oblasti (znásiln%ní,
sexuální nátlak apod.), zvyšují se také
poskytované &ástky; nárok ob%ti na náhradu
škody &i nemajetkové újmy v(&i pachateli
nov% p$echází na stát, a to v rozsahu
poskytnuté pomoci).
K aplikaci zákona o ob%tech byly v pr(b%hu
roku 2013 vydány dva provád%cí p$edpisy, které
tento zákon p$edpokládá.62
Zákon
o
ob%tech
byl
doprovázen
novelou trestního $ádu, která zavedla do právního
$ádu !eské republiky i tzv. p$edb%žná opat$ení
v trestním $ízení. Jde o institut, jehož ú&elem je
mj. ochrana poškozeného a osob mu blízkých,
zabrán%ní obvin%nému, aby pokra&oval v páchání
trestné &innosti a zajišt%ní ú&inného provedení
trestního $ízení.
***
V IKSP byl zpracován projekt a p$ihlášen do
t$etí ve$ejné sout%že v rámci Programu
bezpe&nostního výzkumu !R v letech 2010-2015

62

Vyhláška &. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory
formulá$( a jazyky &lenských stát( Evropské unie používané
v p$eshrani&ních p$ípadech poskytnutí pen%žité pomoci
ob%tem trestných &in( (ú&inná od 1. 8. 2013) a vyhláška &.
119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb
podle zákona o ob%tech trestných &in( (ú&inná od 5. 6.
2013).
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s názvem „Nové jevy v násilné kriminalit(
v&etn( domácího násilí“.63
V rámci díl&ího úkolu zam%$eného na
domácí násilí bylo provedeno šet$ení u žen-ob%tí
domácího násilí v rámci partnerských vztah(.
Jednalo se o ženy, které zažily domácí násilí ze
strany svého životního partnera a v jeho d(sledku
využily ubytovacích služeb azylových za$ízení na
území celé !R. Výzkumem bylo nap$. zjišt%no,
že:
o 93,3 % respondentek (ze 120 žen) bylo
životním partnerem v období p$ed odchodem
od n%j ze spole&né domácnosti nejmén%
jednou fyzicky napadeno.
o Minimáln% jedno fyzické zran%ní po útocích
svého partnera uvedly více jak &ty$i p%tiny
t%lesn% napadených respondentek (83,9 %).
Polovina z t%chto byla partnerem fyzicky
poran%na n%kolikrát (vícekrát než dvakrát)
atd.

Preventivní &innost P"R
V rámci preventivní &innosti bylo v roce
2013 realizováno krajskými $editelstvími policie
velké množství preventivních akcí, které byly
zam%$eny na priority a bezpe&nostní situaci
daného teritoria krajského $editelství policie nebo
p$íslušného územního odboru policie. Sou&asn%
s tím
byly
realizovány
také
akce
celorepublikového charakteru, nap$. mediální
kampa) Místo &inu? Domov!, která je zam%$ena
na informování ve$ejnosti o problematice
domácího násilí, p$edevším o možnostech jeho
$ešení

"innost policejních psycholog%
I v roce 2013 byl nadále v &innosti systém
psychologické pomoci ob%tem trestné &innosti a
ob%tem dalších mimo$ádných událostí, který byl
zaveden do praxe v roce 2010.

Speciální výslechové místnosti
V sou&asné dob% je P!R využíváno celkem
44 speciálních výslechových místností. V roce
2013 byly v rámci Programu prevence
63
Cílem výzkumu je popis a poznatky o nových jevech v
násilné kriminalit%, charakteristika konkrétních jev( a jejich
pachatel(, v&etn% podrobných kazuistik konkrétních p$ípad(
a jejich zobecn%ní. Budou zhodnoceny zm%ny v mí$e
užívaného násilí – v brutalizaci násilného jednání pachatel(
v(&i ob%tem. Zvláštní pozornost bude v%nována podobám
domácímu násilí, konkrétn% partnerskému vztahovému násilí
a také jeho dopadu na dosp%lé ob%ti a pachatele.

kriminality podpo$eny dv% nové výslechové
místnosti, a to v Litom%$icích a Pelh$imov%.
Pokra&ovala &innost Koordina&ní skupiny k
výslechovým místnostem, ve které jsou zástupci
všech krajských $editelství P!R. Vzhledem k
pot$eb% zvyšování efektivnosti využívání
speciálních výslechových místností bylo minulé
období zam%$eno na p$edávání zkušeností mezi
jednotlivými specialisty P!R pracujícími na
problematice vyšet$ování mravnostní trestné
&innosti na mládeži, ale také s pracovníky
OSPOD, státních zastupitelství a soudními znalci
z p$íslušných obor(. V rámci koordina&ní
skupiny funguje expertní skupina specialist(
SKPV.
***
Problematika odhalování, objas)ování a
vyšet$ování kriminality páchané d(tmi a na
d(tech byla za&len%na do systému vzd%lávání
policist(.

Proba&ní a media&ní služba (PMS)
PMS kontaktuje v rámci $ešených p$ípad(
také ob%ti trestné &innosti.
V roce 2013 bylo evidováno 11 270 (12 661
v roce 2012) p$ípad( v rámci p$ípravného $ízení a
$ízení p$ed soudem. Vzhledem k celkovému
po&tu evidovaných p$ípad( v roce 2013 se
procentuální zastoupení p$ípad( v této fázi $ízení
zvýšilo proti roku 2012 o 3 %, tj. ze 40 % na
43 %.
Pokud jde o kontaktování ob%tí a mediace
mezi ob%tí a pachatelem, podle p$edb%žných
výsledk( jsou po&ty obdobné jako v lo)ském
roce. V roce 2012 došlo ke kontaktování ob%tí ve
více než 4 900 p$ípadech, v roce 2013 bylo
evidováno 4 600 fyzických osob jako ob%ti
v agend% dosp%lých (a dále 1 600 v agend%
mladistvých) a nadále jsou tyto ob%ti z roku 2013
ješt%
kontaktovány.
P$edb%žné
výsledky
z provedených mediací poukazují na tém%$ 1 000
mediací v rámci dosp%lých a více než 200
v rámci mladistvých. Protože jsou ješt% $ešeny
p$ípady z konce roku 2013, lze p$edpokládat
navýšení tohoto &ísla.
Projekt „Pro& zrovna já?“
V roce 2013 dále pokra&ovaly aktivity
v rámci projektu Criminal Justice prost$ednictvím
individuálního projektu s názvem „Pro& zrovna
já“
financovaného
z prost$edk(
ESF
(CZ.1.04/3.1.00/73.00001). V roce 2013 byla

dokon&ena metodická p$íru&ka, která se skládá
z n%kolika &ástí.64
V rámci realizace projektu byla v roce 2013
na místní úrovni posilována spolupráce
p$íslušných subjekt( a osob v regionech a
probíhalo sí*ování a provazování &inností
pot$ebných služeb pro ob%ti trestných &in(. Do
projektu byla zapojena $ada neziskových
organizací p(sobících v jednotlivých regionech
jako dodavatelé služeb pro ob%ti.
Dále bylo pro práci s ob%tí trestného &inu
proškoleno tém%$ 90 proba&ních ú$edník( a
asistent(. V roce 2013 došlo k proškolení
pracovník( PMS k zákonu o ob%tech trestných
&in(. Dále byl aktualizován Pr(vodce pro
poradce ob%tí trestných &in( a rozeslán na
st$ediska PMS a vyv%šen na webových stránkách
PMS.
PMS nadále usiluje o v%tší zapojení ob%tí
trestných &in( do procesu trestního $ízení.
Pracovníci PMS nabízejí informace, které by
mohly vést k tomu, že poškození budou aktivn%ji
participovat na procesu $ešení následk( trestného
&inu a budou se více „zapojovat“ do trestního
$ízení.

Domácí násilí
Ministerstvo vnitra v roce 2013 zpracovalo a
vlád% p$edložilo materiál „Informace o pln(ní
opat$ení pro zavedení interdisciplinárních
tým% spojujících zdravotní, sociální a policejní
pomoc p$i odhalování a stíhání p$ípad%
domácího násilí za rok 2012“. S totožnou
problematikou byla p$edložena v prosinci
„Souhrnná zpráva o pln(ní Národního
ak&ního plánu prevence domácího násilí na
léta 2011 až 2014“.
Další opat#ení viz kapitola 3.2 Prevence
kriminality.

64
Metodika osobního poradenství; Psychologická a
psychoterapeutická podpora ob%ti; Doprovázení; Metodika
organizování a vedení restorativních skupinových
konferencí; Telefonické a internetové poradenství;
Multidisciplinární týmy pro ob%ti a Monitoring problém(
ob%tí.
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2.1.4 Pátrání po osobách a v(cech
V roce 2013 bylo útvary služby kriminální
policie a vyšet$ování vyhlášeno 4 135 (-133)
pátrání po poh$ešovaných osobách. Z
uvedeného po&tu bylo vypátráno 4 010 (-223)
poh$ešovaných. Z celkového po&tu vyhlášených
pátrání bylo pátrání vyhlášeno po 5 054 (-100)
sv%$encích ústav(, kterých bylo doposud
vypátráno 4 826 (-313).
V rámci provozu národního koordina&ního
mechanismu po poh$ešovaných d(tech bylo
v roce 2013 vyhlášeno pátrání po poh$ešovaných
d%tech s p$íznakem dít% v ohrožení ve 28 (+3)
p$ípadech. Všechny d%ti byly vypátrány.
V roce 2013 bylo vyhlášeno celkem 19 765
(-1 449) pátrání po hledaných osobách a
odvoláno bylo 18 962 (-2 476) pátrání.
V oblasti cíleného pátrání bylo v roce 2013
zadrženo na území !R 41 (-14) pachatel( trestné
&innosti. Ve spolupráci s dalšími policejními
sbory byly zadrženy další 4 osoby v zahrani&í.
V%tšinu tvo$ily p$íkazy k dodání do výkonu
trestu odn%tí svobody (16), následovaly evropské
zatýkací rozkazy (9) a mezinárodní zatýkací
rozkazy (4).
V roce 2013 bylo do informa&ního systému
PATROS vloženo 80 (+4) záznam( s p$íznakem
mrtvola nezjišt%né totožnosti, z toho byla v 45
p$ípadech totožnost zjišt%na a pátrání bylo pro
uvedený p$íznak odvoláno. Celkový po&et
nalezených mrtvol nezjišt(né totožnosti v roce
2013 je 153 (-25). V roce 2013 bylo vyhlášeno
pátrání po 4 (-8) osobách neznámé totožnosti a
odvoláno rovn%ž po 4.
V roce 2013 bylo vyhlášeno do pátrání po
motorových
vozidlech
a
registra&ních
zna&kách 12 362 registra&ních zna&ek, 1 057
(+70) jednostopých vozidel a 12 446 (+469)
dvoustopých vozidel. Z tohoto po&tu bylo
odvoláno 1 307 registra&ních zna&ek, 290
jednostopých vozidel a 3 235 dvoustopých
vozidel.
V oblasti pátrání po odcizených v(cech a
pátrání po p%vodu nalezených v(cí bylo za rok
2013 vloženo do informa&ního systému KSU
(Kriminalisticky sledovaná událost) 228 421
záznam( k odcizeným, zajišt%ným a nalezeným
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v%cem a p$edm%t(m zájmu. Z t%chto záznam(
bylo objasn%no 45 828 záznam(.
Informa&ní systém PSEUD (Portál systému
evidence um%leckých d%l) obsahoval ke konci
roku 2013 celkem 20 817 záznam( odcizených a
nalezených um%leckých d%l. Z tohoto celkového
po&tu bylo 39 záznam( odvoláno z d(vodu
navrácení nebo vydání v%ci a ve t$ech p$ípadech
byla um%lecká díla nalezena. Celkový po&et
vložených záznam( do informa&ního systému
PSEUD za rok 2013 &inil 481.
***
V rámci mezinárodního pátrání v EU a
schengenském prostoru $ešil odbor mezinárodní
policejní spolupráce Policejního prezidia !R
celkem 7 173 (-765) pozitivních zásah( (lustrací)
na osoby a v%ci hledané v SIS (Schengenském
informa&ním systému), což je další a tentokrát
výrazný pokles proti p$edchozím let(m, který byl
z$ejm% zp(soben jednak dopady amnestie (nižší
po&et pátraných osob), jednak výpadky
spojenými s p$echodem na SIS II.
V rámci pátrání po hledaných osobách na
podklad% evropského zatýkacího rozkazu (EZR),
pop$ípad% mezinárodního zatýkajícího rozkazu
v rámci Schengenského prostoru, $ešil odbor
mezinárodní policejní spolupráce 249 (-57)
zásah( na území !R na cizí požadavky na pátrání
a 203 (-138) zásah( v cizin% na &eské požadavky,
tj. celkem 452 zásah(.
***
Podle p$edb%žných údaj( MS bylo v roce
2013 &eskými soudy vydáno 322 evropských
zatýkacích rozkaz(, z nichž 34 bylo realizováno.
Soudy jiných &lenských stát( EU zaslaly do !R
201 evropských zatýkacích rozkaz(, z nichž bylo
112 realizováno.
V roce 2013 se poda$ilo Národnímu
památkovému ústavu a externím spolupracovník(m Ministerstva kultury ztotožnit
celkem 38 kulturních statk(, pocházejících z
trestné &innosti zam%$ené na sakrální objekty, z
toho 25 v nabídkách zahrani&ních auk&ních síní
nebo obchod( se starožitnostmi. V tomtéž roce se
k poškozeným vlastník(m navrátilo celkem 14
kulturních statk(.

2.1.5 P$estupky
Policisty služby po$ádkové policie bylo
v roce 2013 zjišt%no celkem 748 476 (+9 186)
p$estupk( dle zákona o p$estupcích. Výrazn%
nejvíce p$estupk( bylo zjišt%no na úseku
bezpe&nosti a plynulosti silni&ního provozu dle
§ 125c zákona &. 361/2000 Sb., o silni&ním
provozu, a to 411 956 (+2 515), což je 55,04 %
ze všech p$estupk(. Dále následují p$estupky
proti majetku dle § 50 zákona o p$estupcích,
kterých bylo zjišt%no 181 956 (+6 844), a na
úseku ve$ejného po$ádku a ob&anského soužití
dle § 47 až § 49 zákona o p$estupcích, kterých
bylo 112 780 (-831). Ostatních p$estupk( bylo
zjišt%no 21 783 (-2 275). P$estupk( na úseku
ochrany
p$ed
alkoholismem
a
jinými
toxikomaniemi dle § 30 zákona o p$estupcích
bylo zjišt%no 19 501 (+1 983).
V blokovém $ízení bylo $ešeno 440 990
(-8 656) p$estupk(, p$i&emž byla na pokutách
uložena &ástka ve výši 150 092 950 (-22 377 350)
K&. Oznámeno nebo odevzdáno dle § 58 odst. 1
a odst. 3 písm. a) zákona o p$estupcích k projednání bylo 167 067 (+16 464) p$estupk(, z toho
po šet$ení policie dle § 58 odst. 2 celkem 17 646
(+1 001) p$estupk(.
Odloženo dle § 58 odst. 3 písm. b) zákona o
p$estupcích bylo 123 032 (-365) p$estupk(,
z toho z d(vodu nezjišt%ní pachatele p$estupku
110 443 (-816), což je 89,8 % z p$estupk(
$ešených jiným zp(sobem než blokovým $ízením.
V roce 2013 bylo policisty služby dopravní
policie zjišt%no celkem 531 782 (-38 892)
p$estupk( $idi&( motorových vozidel a 19 747
(-1 405)
dopravních
p$estupk(
ostatních
ú&astník( silni&ního provozu. Na míst% bylo
v blokovém $ízení vy$ízeno 490 619 (-15 810)
p$estupk( $idi&( motorových vozidel, za které
byly v blokovém $ízení uloženy pokuty v celkové
výši 259,9 (-28,6) mil. K&, 41 163 (-26 082)
p$estupk( bylo oznámeno správním orgán(m.
U $idi&( motorových vozidel tvo$í nejv%tší
skupinu obdobn% jako v roce 2012 p$estupky
spo&ívající v p$ekro&ení stanovené rychlosti jízdy
v po&tu 175 956, tj. 33,1 % z celkového po&tu
zjišt%ných p$estupk(. Na druhém míst% jsou
p$estupky spo&ívající v použití motorového
vozidla nespl)ujícího technické podmínky pro
provoz na pozemních komunikacích v po&tu

88 137, tj. 16,6 % a na t$etím míst% jsou
p$estupky spo&ívající v nesprávném zp(sobu
jízdy v po&tu 59 211, tj. 11,1 %.
V rámci dohledu na bezpe&nost a plynulost
silni&ního provozu bylo v roce 2013 u $idi&(
motorových vozidel zjišt%no požití alkoholických
nápoj( v 10 274 (-763) p$ípadech a požití
návykových látek ve 2 914 (+719) p$ípadech.
V roce 2013 bylo na úseku zbraní a
bezpe&nostního materiálu zjišt%no celkem
2 909 (-388) p$estupk(, z toho bylo vy$ízeno
1 657 (+8) p$estupk( v blokovém $ízení a
ud%leny blokové pokuty ve výši 656 300 K&
(+154 800 K&), 773 (-337) p$estupk( bylo
oznámeno správním orgán(m a 54 (-10) p$edáno
orgán(m &inným v trestním $ízení.
***
V oblasti p$estupk( a správních delikt( podle
zákona &. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc(, které
byly zjišt%ny policisty odbor% cizinecké policie
krajských $editelství policie a #editelstvím
služby cizinecké policie, došlo v roce 2013
k drobnému meziro&nímu poklesu.
V roce 2013 bylo do informa&ních systém(
CIS a ET" zaevidováno útvary Policie !R
27 438 (-1 576, 5,4 %) p$estupk( a správních
delikt( dle zákona &. 326/1999 Sb.
Byly uloženy blokové pokuty v celkové
&ástce 16,6 mil. (-1,1 mil., -6,2 %) K&.
Dle státních p$íslušností bylo nejvíce
p$estupk( a správních delikt( evidováno
u ob&an( ze t$etích zemí (57,8 %), a to p$edevším
u ob&an( Ukrajiny (5 652 p$estupk(, tj. 35,6 %
z celkového po&tu p$estupk( ob&an( 3. zemí),
dále následovali ob&ané Vietnamu (1 739, tj.
10,9 %) a Ruska (1 641, tj. 10,3 %).
(Další informace následující kapitola 2.1.5.1
Obecní policie a dále tabulková a grafická !ást
str. 11)
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2.1.5.1 Obecní policie
Obce v samostatné p(sobnosti ve svém
územním obvodu a s ohledem na místní
p$edpoklady a zvyklosti vytvá$ejí v souladu
s právním $ádem !R podmínky pro uspokojování
pot$eb ob&an(, v&etn% ochrany ve$ejného
po$ádku,
respektive
místních
záležitostí
ve$ejného po$ádku, k jehož zabezpe&ení si mohou
z$izovat obecní (m%stskou) policii.
Z informací dostupných MV, které obecní
policie nez$izuje ani je ne$ídí (viz níže), bylo
v !R k 31. prosinci 2013 z$ízeno 358 obecních
(m%stských) policií (dále OP), ve kterých bylo
za$azeno p$ibližn% 9 500 zam%stnanc(.
OP je orgánem obce. Jejím hlavním úkolem
je zabezpe&ování místních záležitostí ve$ejného
po$ádku v rámci p(sobnosti obce podle zákona
o obecní policii nebo zvláštního zákona.65
Dohled nad &inností obecních policií
vykonává p$edevším MV a další orgány
za využití samostatných právních nástroj(. Jde
p$edevším o periodické ov%$ování spln%ní
podmínek odborné zp(sobilosti strážník( komisí
MV, a to v t$íletých cyklech. MV plní na úseku
obecních policií další úkoly – odnímá strážníkovi
osv%d&ení (dokument oprav)ující jej práci
strážníka
vykonávat)
v p$ípadech
ztráty
bezúhonnosti, spolehlivosti &i odborné a
zdravotní zp(sobilosti, ukládá pokuty za správní
delikt obce a m(že vykonat kontrolu obecní
policie v mezích kontroly samostatné p(sobnosti
obce dle zákona o obcích. Spadá-li ur&itá &ást
&innosti obecní policie do p$enesené p(sobnosti
obce (typicky p$estupková agenda), je
k provedení kontroly p$íslušný krajský ú$ad.
V trestn%právní rovin% pak sice strážníci obecní
policie nepodléhají pravomoci Generální
inspekce bezpe&nostních sbor(, ale jejich
p$ípadná protiprávní jednání analogicky $eší
zcela standardní cestou Policie !eské republiky.
V neposlední $ad% pak obecní policie podléhají
65

Rozlišujeme OP, které jsou z$izovány obcemi, a m%stské
policie, které jsou z$izovány m%stysy a m%sty. Z hlediska
pravomocí však není mezi obecní a m%stskou policií žádný
rozdíl.
Strážníci se významnou m%rou podílejí na ochran%
ve$ejného po$ádku. P$ítomností a schopností adekvátní
reakce preventivn% p(sobí i proti potencionálním
pachatel(m protiprávních jednání s vyšší spole&enskou
nebezpe&ností. Za tímto ú&elem strážníci disponují
podobnými povinnostmi a oprávn%ními jako p$íslušníci
Policie !R – viz zákon &. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
zn%ní pozd%jších p$edpis(.
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samosprávné
kontrole
v rámci
obce
(zastupitelstvo obce, kontrolní výbor.
***
Podle Svazu m(st a obcí "R (dále SMO) se
stav ve$ejného po$ádku v m%stech a obcích
dynamicky m%ní p(sobením mnoha faktor(. Na
nár(st delikvence (roste po&et p$estupk% na
úseku ochrany p$ed alkoholismem, ob&anského soužití a v oblasti majetkové) má nap$.
vliv vysoký po&et restaura&ních za$ízení v dané
lokalit%, stav jejího osídlení ekonomicky slabými
ob&any a jejich migrace, vznik ubytoven, kde
jsou ubytovány zadlužené osoby bez zam%stnání.
Nadále p$etrvává i problém $ešení
p$estupk% u osob pobírajících sociální dávky a
osob bez domova. Možnost ukládat pouze
finan&ní sankce je neú&inná. Tímto vzniká
skupina osob, která je fakticky p$estupkovým
právem nepostižitelná. Podle SMO by bylo
vhodné navrhnout i alternativní tresty (nap$.
oprava poškozeného ve$ejného za$ízení) a
upravit legislativn( úhradu uložené blokové
pokuty ze sociálních dávek.
V obcích také dochází k stále &ast%jšímu
odcizování kov( a jeho následnému prodeji ve
sb%rnách.
P$estože
problematika
výkupu
kradených kovových p$edm%t( je &áste&n%
ošet$ena zákonem &. 383/2008, zm%na zákona o
odpadech a n%kterých souvisejících zákon(, je
tato právní úprava nedosta&ující.
V poslední dob% také nar(stá po&et p$ípad(
drogové závislosti.
***
Jako zásadní negativní vliv na zajišt%ní
bezpe&nosti vnímá SMO i snižování personálního
stavu policist( v p$ímém výkonu služby.

Opat$ení
15. ledna 2013 nabyl ú&innosti zákon
&. 494/2012 Sb., kterým se m(ní zákon
&. 200/1990 Sb., o p$estupcích, ve zn(ní
pozd(jších p$edpis%, zákon &. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve zn(ní zákona &. 306/2009
Sb., a n(které další zákony.
Novela mj. zavádí do zákona o p$estupcích
sankci zákazu pobytu (§ 15a zákona o
p$estupcích).

V roce 2013 projednávala Poslanecká
sn%movna vládní návrh novely zákona
&. 553/1991 Sb., o obecní policii66, a dalších
souvisejících zákon(. Tento návrh zpracovalo
MV na základ% analytického materiálu „Analýza
možného
zefektivn%ní
systému
ochrany
ve$ejného po$ádku a bezpe&nosti na místní úrovni
a vzájemného vztahu Policie !R a místní
samosprávy“, schváleného v &ervenci 2011
vládou. Zm%ny, které m%la novela p$inést,
spo&ívaly zejména v up$esn%ní stávajících
institut( zákona o obecní policii a rovn%ž
reagovaly na pot$eby praxe. Mimo jiné šlo nap$.
o rozší$ení možnosti uzavírat v oblasti obecní
policie ve$ejnoprávní smlouvy, p$esn%jší definice
postavení ur&eného strážníka a vymezení
n%kterých
oprávn%ní strážníka,
zp$ísn%ní
podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti a sankcí
za správní delikty podle zákona o obecní policii.
Rovn%ž se nov% navrhovalo vymezit okruhy
p$estupk(, které je obecní policie oprávn%na
projednávat v blokovém $ízení, a konkretizovat
a posílit institut koordina&ní dohody podle
zákona o Policii !R.

o

o
o

Jako p$ínosná pro zajišt%ní bezpe&nosti
ve m%stech a obcích ozna&uje SMO
následující opat$ení:
realizace projekt( prevence kriminality MV:
zejména nasazování asistent( prevence
kriminality, jejichž p$íslušníci mají blízko k
sociáln% vylou&eným osobám;
m%stské kamerové dohlížecí systémy, které
p$ispívají k odhalování mnoha p$estupk(;
novela zákona o p$estupcích, zavád%jící
možnost vykázat, za stanovených podmínek,
osoby páchající p$estupky na území obce
mimo její hranice, a to v p$ípad% opakování
stejného p$estupku.
(Viz též tabulková a grafická !ást str. 11)
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Návrh novely zákona o obecní policii a dalších
souvisejících zákon( byl s ohledem na zna&nou nejednotnost
regulatorních požadavk( &len( dolní komory Parlamentu !R
vládou stažen z projednávání ve druhém &tení. Podle
vyjád$ení &len( výboru po bezpe&nost Poslanecké sn%movny
bylo možné o&ekávat, že k návrhu bude v pr(b%hu jeho
plenárního projednávání uplatn%no velké množství
pozm%)ovacích návrh(, jejichž vzájemný soulad by nebylo
možné p$edem zajistit a které by výrazn% p$ekra&ovaly
rámec p(vodního návrhu a potenciáln% i komplikovaly
realizaci
stávajících
koncep&ních
p$ístup(
MV
k problematice zajiš*ování bezpe&nosti a ve$ejného po$ádku
na lokální úrovni.
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2.2 Vývoj jednotlivých druh% trestné &innosti, rozbor jednotlivých
problematik v oblasti vnit$ní bezpe&nosti a ve$ejného po$ádku
2.2.1 Majetková kriminalita
Zjišt%no trestných &in(:
209 351 (+14 381, +7,4 %)
Objasn%no trestných &in(:
43 765 (+3 466, +8,6 %)
Objasn%nost: 20,9 % (+0,2 %)
Po&et stíhaných a vyšet$ovaných osob:
36 384 (+839, +2,4 %)

V roce 2013 bylo zjišt%no 209 351 (+14 381,
+7,4 %) majetkových trestných &in(, z nichž bylo
objasn%no 43 765 (+3 466, +8,6 %). Díky zna&nému nár(stu po&tu objasn%ných trestných &in(
se objasn%nost udržela nad hranicí 20 % a byla
druhá nejvyšší za posledních deset let. V letech
1995 až 2001 však dosahovala nejmén% 26 %.
K
meziro&nímu
nár(stu
majetkové
kriminality došlo poprvé od roku 2008, obdobn%
jako u kriminality celkové, na níž se majetková
kriminalita podílí dlouhodob% více než 60
procenty. Zejména nár(st majetkové kriminality
byl ovlivn%n již zmín%nou amnestií prezidenta
republiky.
***
Nejvyšší po&et majetkových trestných &in(
v p$epo&tu na 10 tis. obyvatel byl op%t evidován
v hl. m. Praze (500), v Moravskoslezském (231)
a Ústeckém kraji (222), nejnižší tradi&n% ve
Zlínském kraji (82).
***
V roce 2013 došlo meziro&n% k nár(stu
zjišt%ných krádeží vloupáním celkem (+12,3 %)
i krádeží prostých celkem (+5,2%).
Vzrostly zvlášt% krádeže vloupáním do
obchod( (+16,3 %)67 a rodinných domk(
(+21,8 %). U krádeží vloupáním do rodinných
dom( v okrajových &ástech m%st (satelitní m%sta)
byla v roce 2013 evidována obdobná trestná
&innost, ke které docházelo od roku 2009:
pachatelé se dopoušt%li krádeží zejména finan&ní
67

V roce 2013 se P!R poda$ilo objasnit o 33,1 % více
krádeží vloupáním do obchod( než v roce 2012.
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hotovosti, šperk(, obraz(, starožitných p$edm%t(,
spot$ební a výpo&etní elektroniky. Ve 3. &tvrtletí
2013 se Policii !R poda$ilo tento druh
kriminality utlumit zadržením jejích pachatel(.
Pokra&ujícím trendem bylo odcizení osobních
motorových vozidel majitel(m napadených
nemovitostí.
Meziro&n% vzrostly i krádeže vloupáním do
restaurací, byt(, chat, bankomat(. V absolutních
po&tech nejvíce vzrostly krádeže vloupáním do
tzv. ostatních objekt%.68 Tento druh kriminality
je nebezpe&ný i p$es její zdánlivou
nevýznamnost, nebo* její velký rozsah
v kombinaci s pom%rn% nízkou objasn%ností
m(že p$ípadn% fungovat jako katalyzátor
sociálního nap%tí.
V kategorii krádeží prostých se nejvíce zvýšil
po&et krádeží jízdních kol (+25 %) a krádeží
sou&ástek motorových vozidel.
V roce 2013 se zastavil dlouhodobý pokles
krádeží motorových vozidel a poprvé od roku
2003 došlo k jejich meziro&nímu nár(stu
(+3,2 %). Podle ÚOOZ p$etrvává v zahrani&í
negativní obraz !eské republiky jako „pra&ky
odcizených vozidel“.69

68

Nap$. sklepy, garáže, dílny, stodoly a k(lny, zahradní
altány, dvory a zahrady aj.
69
Na p$elomu roku 2012 a roku 2013 byla zahájena (na
základ% mezinárodní Dohody o vzniku spole&ného
vyšet$ovacího týmu ve smyslu § 442 trestního $ádu) &innost
mezinárodní vyšet$ovací skupiny (JIT), v níž jsou zástupci
!R, Rakouska a Spolkové republiky N%mecko. Tým
pokra&uje v &innosti, rozpracoval p$ípady krádeží luxusních
vozidel v západní Evrop% a jejich následné legalizace v !R.

Po&et krádeží v(cí z aut meziro&n% vzrostl
o 7,5 %, zatímco mezi lety 2007 a 2012 se snížil
o 44,2 %.
V oblasti krádeží kov% došlo k meziro&nímu
nár(stu po&tu skutk( i zp(sobené škody nejen
v !R, ale i v okolních státech a v celé EU.
Nejzávažn%jší jsou krádeže kovových sou&ástí a
celých za$ízení železnice, silnic a dálnic,
p$enosových
soustav
energetické
a
telekomunika&ní sít% a majetku kraj(, m%st a
obcí. P$i této trestné &innosti se pachatelé krádeží
mohou také dopustit trestného &inu obecného
ohrožení nebo poškození a ohrožení provozu
obecn% prosp%šného za$ízení. Jejich &innost m(že
mít tragické následky zejména p$i poškození
zabezpe&ovacího
signaliza&ního
za$ízení
železnice. 70
***
V roce 2013 došlo k poklesu trestné &innosti
p$i kamionové p$eprav% zboží s mezinárodním
prvkem, kdy se pachatelé vydávají za p$epravní
spole&nosti a náklad ur&ený k p$eprav% nedodají
na místo ur&ení.

Opat$ení (výb%r)
D%sledné operativní rozpracování sériové
majetkové trestné &innosti Policií !R vedlo k
nár(stu po&tu objasn%ných trestných &in(. V roce
2013 bylo odhaleno n%kolik skupin pachatel(,
kte$í páchali trestnou &innost na celém území
!R.71
Pokra&oval program prevence kriminality
Bezpe&ná lokalita72, který ob&an(m nabízí

Podez$elé osoby, p$edevším bulharské a ukrajinské
národnosti, operují z území !eské republiky.
70
Nejv%tší podíl na krádežích kov( na železnici p$edstavují
dlouhodob% barevné kovy, mezi nimiž z pohledu &etnosti
dominují zejména r(zné druhy kabel(, propojek,
transformátor( a sou&ásti elektrických oh$ev( výhybek.
Pachatelé se zam%$ují také na materiál železni&ního svršku,
jako jsou kolejnice, pražce apod.
71
Nap$.:
Byla odhalena skupina slovenských pachatel(, kte$í se
specializovali na vloupání do domov( d(chodc( a ústav(
sociální pé&e. Jejich zájmem byly zejména finan&ní
prost$edky uložené v trezorech a pokladnách.
Vzhledem k celorepublikové akci GOLD došlo k ur&itému
oslabení &innosti pachatel( páchajících krádeže vloupání do
zlatnictví.
72
Na základ% zkušeností z realizace projektu zpracoval
odbor prevence kriminality MV v roce 2013 manuál
projektu „Bezpe&né bydlení – Bezpe&ná lokalita“. K jejímu
schválení dojde na 15. zasedání Poradního sboru pro
situa&ní prevenci kriminality ministra vnitra v lednu 2014,
následn% v únoru 2014 na jednání Republikového výboru a

ucelené informace k zabezpe&ení majetku,
ochran% osob a zásadám bezpe&ného chování.
Poskytuje kontakty na policejní preventivní
pracovišt% a policejní poradenská centra, v&etn%
informací o certifikované technice a službách
zabezpe&ovacích a bezpe&nostních firem $ídících
se etickým kodexem a evropskými normami.
V rámci programu se spojují zkušenosti expert( z
MV
a
P!R,
Asociace
technických
bezpe&nostních služeb Grémium Alarm, !eské
asociace pojiš*oven, obecních a m%stských
policií a dalších subjekt(, které se zabývají
oblastí ochrany osob a majetku. Jeho cílem je
zlepšení bezpe&nosti v rizikových lokalitách na
sídlištích a v mnohabytových objektech.
Obsahem
projektu
je
také
integrace
bezpe&nostních standard( do projektování
nových budov a p$i revitalizaci stávajících
obytných lokalit. Napl)ování hlavního cíle
projektu obecn% zvyšuje bezpe&í a pozitivn%
p$ispívá ke spolupráci mezi ve$ejností, policií,
samosprávou a vlastníky bytových dom(.
***
Od 1. ledna 2014 nabyl ú&innosti zákon
&. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní $ád).
D(slednými kontrolami by se mohlo poda$it
omezit nelegální výkup kov(, v d(sledku toho i
krádeže kov( samotné.
***
Ministerstvo kultury pokra&ovalo v realizaci
programu
Integrovaný systém ochrany
movitého kulturního d(dictví. Na zabezpe&ení
objekt(, ve kterých jsou uloženy p$edm%ty
movitého kulturního d%dictví ve vlastnictví státu,
kraj(, obcí a církevních subjekt(, bylo uvoln%no
celkem 15 328 967,- K&, za které se poda$ilo
zabezpe&it celkem 70 objekt(.
Ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem
realizuje
Ministerstvo
kultury
monitoring nelegálního vývozu a pohybu našich
kulturních statk( v zahrani&í.
(Viz též tabulková a grafická !ást str. 21, další
opat#ení viz kapitola 3.2 Oblast prevence
kriminality)

poté bude distribuována cestou webových stránek k využití
pro ve$ejnost.
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2.2.2 Hospodá$ská kriminalita
Zjišt%no trestných &in(:
30 376 (+2 743, +9,9 %)
Objasn%no trestných &in(:
15 857 (+2 610, +19,70 %)
Objasn%nost: 52,20 % (+4,27 %).
Po&et stíhaných a vyšet$ovaných osob:
15 247 (+2 037, +15,4 %)
Zjišt%né škody: 19,6 mld. K& (-4,6 mld.
K&)

Hospodá$ská kriminalita v roce 2013
pom(rn( výrazn( vzrostla (+9,9 %), ješt%
markantn%jší byl nár(st po&tu jejích odhalených
pachatel( (+15,4 %).
Obdobn% jako kriminalita majetková se
hospodá$ská kriminalita koncentruje ve velkých
m%stech, zejména v hl. m%st% Praze, kde bylo
v roce
2013
spácháno
24,5 %
všech
hospodá$ských trestných &in( v !R.
***
A&koliv hospodá$ská kriminalita p$edstavuje
dlouhodob% p$ibližn% desetinu všech zjišt%ných
trestných &in(, má rozhodující podíl na
celkových hmotných škodách: v roce 2013
67,4 %, v roce 2012 &inil tento podíl 70,5 %.
Celková výše zp%sobené škody v oblasti
hospodá$ské trestné &innosti v roce 2013 &inila
19,6 mld. K& (-4,6 mld. K&, -18,9 %). Nejv%tší
podíl na škodách p$ipadá na trestné &iny:
o krácení dan( (6,8 mld. K& – 34,9% podíl na
škodách zp(sobených hospodá$skou trestnou
&inností),
o podvod (3,9 mld. K& – 20% podíl na škodách)
o porušování povinností p$i správ% cizího
majetku (2,4 mld. K& – 12,4% podíl na
škodách)
***
V roce 2013 bylo v oblasti hospodá$ské
kriminality zjišt%no 30 376 (+2 743, +9,9 %)
trestných &in( a p$ímo objasn%no 15 857 (+2 610,
+19,7 %) trestných &in(. Objasn%nost oproti roku
2012 vzrostla na 52,2 % (+4,3 %).
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Ve struktu$e hospodá$ské trestné &innosti
zaujímají z pohledu kvantitativních ukazatel(
dominantní postavení, vyjma neoprávn%ného
držení platebního prost$edku (8 272), trestné &iny
podvodu (4 998), úv%rového podvodu (4 936) a
zpronev%ry (2 531).
Nejv%tší podíl na meziro&ním nár(stu
hospodá$ské trestné &innosti m%ly trestné &iny:
o úv(rový podvod73 (4 936, +1 811, +58 %),
vy&íslená škoda v roce 2013 razantn%
vzrostla na 2,42 mld. K& (+1,36 mld. K&,
+ 127,5 %)
o podvod (4 998, +635, +14,6 %)
73

D%vod nár%stu úv(rových podvod% spat$uje P!R
p$edevším v horší ekonomické situaci v !R, v%tší
zadluženosti ob&an( !R. Míra vzniklých škod je vyšší,
protože se zvýšil objem poskytnutých úv%r( p$edevším
nebankovním sektorem.
Podle aktuální statistiky je typickým pachatelem úv%rového
podvodu nezam(stnaný, d%chodce p$íp. invalidní
d(chodce, p$i&emž jednotlivá &ástka úv%ru nep$esahuje
&ástku p%t nebo deset tisíc K&. Pachatel si však vezme
takovéto úv%ry i &ty$i, u r(zných spole&ností, aby z prvních
dvou splatil úv%r p$edešlý a další dva má na pokrytí nutných
výdaj( (inkasní poplatky, elekt$ina, apod.). Aby úv%r získal,
v žádosti nej&ast%ji uvede nepravdivý údaj o zam%stnavateli
a výši mzdy, p$ípadn% o výši d(chodu nebo p$íjmu
z brigády, a následn% úv%r nesplácí.
Stejný modus operandi, tedy uvedení nepravdivých údaj(
v žádosti o poskytnutí úv%ru, je používán i v p$ípad% úv%r(
spot$ebitelských, poskytovaných na vybavení domácnosti.
Další skupinou pachatel( v rámci celé !R jsou osoby, které
získají úv(r v $ádu statisíc% až milion% K& na základ(
odcizených nebo pad(laných doklad% totožnosti a
pad%laných listin vyžadovaných bankou za ú&elem ov%$ení
klienta a jeho schopnosti úv%r splácet (pad%laná da)ová
p$iznání, potvrzení finan&ního ú$adu a sociální správy o
bezdlužnosti, prohlášení o ro&ním obratu firmy aj). Tyto
úv%rové podvody jsou páchány velmi sofistikovan%.

neoprávn%né držení platebního prost$edku
(8 272, +428, +5,5 %).
Kriminalita v oblasti pojistných podvod(
v roce 2013 stagnovala (0,3 %).
NSZ konstatuje, že u hospodá$ské trestné
&innosti jsou v širší mí$e zaznamenány p$ípady
poškozování finan&ních zájm( Evropské unie.
***
Nejvíce meziro&n% poklesl po&et trestných
&in( pad%lání a pozm%)ování pen%z (-418,
-20,5 %)
o

o

o

Závažná hospodá$ská kriminalita
V hospodá$ské kriminalit% spo&ívalo v roce
2013 t%žišt% trestné &innosti v%tšiny monitorovaných struktur organizovaného zlo&inu.74
Da)ová kriminalita75 zp(sobuje nejv%tší
škody. V roce 2013 spo&ívala zejména v krácení
spot$ebních daní a DPH z minerálních olej(.
V posledních letech nar(stá po&et tzv.
karuselových
podvod(
s nejr(zn%jšími
komoditami
zboží
(zpravidla
snadno
manipulovatelné a hodnotné – tablety, po&íta&ové
komponenty, mobilní telefony, ale i zboží obtížn%
m%$itelné a evidovatelné – kovový šrot,
betoná$ská ocel, d$evo apod.) a služeb. Tato
trestná &innost má dle ÚOKFK mezinárodní
charakter a zp(sobuje až miliardové škody.
Da)ovou kriminalitu v !R, její dopady a
projevy lze charakterizovat mj. následovn%:
o p$edstavuje
obrovské
finan&ní
ztráty
rozpo&tových prost$edk(, ro&ní da)ové úniky
jsou odhadovány již na stovky miliard
korun76;
o nemá jen primární negativní dopad (krácení
p$íjmové stránky ve$ejných rozpo&t(), ale
sekundárn% siln% deformuje podnikatelské
prost$edí a v n%kterých oblastech fakticky
likviduje
reálnou
konkurenceschopnost
74

75

Blíže viz kapitola 2.2.7 Organizovaný zlo&in

U této trestné &innosti expertní pracovišt% P!R ÚOKFK
odhaduje vysokou latenci 30 až 50 %.
Vidina vysokého zisku nezastaví pachatele ani p$ed p$ímým
ohrožením život( obyvatel – viz metanolová aféra, která se
projevila i v da)ové kriminalit%, a to odhalením masivního
neodvád%ní spot$ební dan% z lihu.
76
Odhaduje se, že !R p$ichází kv(li da)ovým únik(m
ro&n% o 150 až 230 miliard korun. Na této sum% se shodují
jak experti Evropské komise (EK), tak &eští analytici.
Jedná se o sv%tový problém. Líd$i skupiny G20 na summitu
v Petrohrad% v zá$í 2013 podpo$ili zavedení nových
da)ových pravidel. Ta mají zabránit ukrývání pen%z v
da)ových rájích a p$inutit firmy odvád%t dan% v zemích, kde
p(sobí a vytvá$ejí zisky.

o

o
o

celých segment( trhu (dle poznatk( odboru
daní ÚOKFK se v sou&asné dob% m(že
jednat nap$. o trh se spot$ební elektronikou,
betoná$skou
ocelí,
s
n%kterými
potraviná$skými produkty aj.);
je velice obtížn% prokazatelná, a to zejména
zp%tn%, u tzv. „mrtvých“ kauz, v níž již
veškeré podvodné transakce skon&ily;
mnohé formy da)ové kriminality nejsou
dosud zcela odhaleny, navíc se objevují stále
nové odvozené od vývoje legislativy a
kontrolních postup( správc( daní, jakož i
možností kriminální policie ji odhalovat a
prokazovat;
vzhledem k obrovským finan&ním zisk(m a
zapojení organizovaného zlo&inu roste riziko
pr(niku do státní sféry, justice a policie a
politických stran;
vzniká
nebezpe&í
dalšího
propojení
s organizovaným zlo&inem v zahrani&í;
na da)ovou kriminalitu se váže další závažná
trestná &innost (korup&ní jednání, vydírání,
vraždy aj.).
***

Na tzv. finan&ní kriminalitu p$ipadá druhý
nejv%tší podíl co do zp(sobených škod. Finan&ní
kriminalita p$edstavuje velkou ší$i podvodných
jednání
s cílem
neoprávn%ného
vylákání
finan&ních prost$edk( nebo jiného majetkového
prosp%chu od státních a ve$ejnoprávních institucí,
od soukromých právnických osob (zejména bank,
spo$itelen a r(zných investi&ních fond(), ale i od
jednotlivých fyzických osob.
Do oblasti finan&ní kriminality spadají kauzy
podvodného &erpání dotací od státu na ur&ené
rozvojové programy, podpory zam%stnanosti i
nap$. dotací na odstra)ování následk( živelných
pohrom. Specifickou oblastí finan&ní kriminality
jsou zmanipulované a vesm%s p$edražené ve$ejné
zakázky.
V roce 2013 bylo na ÚOKFK zahájeno 10
nových p$ípad(, které se týkaly podez$ení na
trestnou &innost s dota&ními prost$edky EU
(trestný &in poškození finan&ních zájm% EU).
Legalizace výnos% z trestné &innosti
(zast$ení p(vodu v%ci, tzv. „praní špinavých
pen(z“) je stále velmi závažným problémem
celosv%tového významu, který má destabilizující
vliv na legální ekonomiku. Stále hojn%ji
využívaným nástrojem v legalizaci výnos(
z trestné &innosti jsou elektronické transfery.
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Finan&ní analytický útvar MF (FAÚ)
V roce 2013 došlo k dalšímu nár(stu
výsledk( &innosti FAÚ – v roce 2013 obdržel
celkem 2 721 (+530) oznámení podez$elého
obchodu (dále OPO).
Z provád%ných šet$ení bylo zpracováno
celkem 547 (+118) trestních oznámení
orgán%m &inným v trestním $ízení. Došlo
k zajišt%ní finan&ních prost$edk( v celkovém
objemu 3 004 mil. K& (+1 999 mil K&).
Dlouhodobým trendem je pokra&ující nár(st
podílu OPO s podez$ením na da)ovou trestnou
&innost, zejména podvody s DPH, &asto se
zapojením zahrani&ních subjekt(, p$ípadn%
vyhýbání se da)ové povinnosti u dan% z p$íjm(.
Nár(st je zaznamenán u podez$ení na úpadkové
delikty.
Posledních n%kolik let stabiln% detekuje FAÚ
$adu internetových podvod(, a to jak podvodné
inzeráty, tak i podvodné e-shopy. Neubývá ani
phishingových útok( na bankovní ú&ty; v t%chto
p$ípadech byla !R d$íve p$evážn% jen tranzitní
zemí, do které byly prost$edky „vylovené“ z ú&t(
v západních zemích p$evedeny a za využití
„neinformované“ osoby (získané nap$. pod
inzerátovým p$íslibem „zam%stnání“ ve form%
poskytování finan&ního poradenství) p$em%n%ny
a odeslány p$evážn% do zemí na východ od !R.
Novým trendem je, že phishingem jsou napadány
už i ú&ty &eských klient( v bankách na území
!R.
Nov% byly detekovány i podez$elé obchody
s využitím virtuálních m%n, jako nap$íklad
investice výnosu z trestné &innosti do Bitcoin(.

Generální finan&ní $editelství
Rok 2013 byl prvním rokem, v n%mž byla
zavedena nová koncepce $ízení kontrolní &innosti
v rámci celé finan&ní správy. Hlavním motivem
této zm%ny bylo vytvo$ení podmínek pro p$ímé
$ízení, zejména p$i p$enosu informací a úkol(
vyžadujících rychlé konání.
P$ednosti této nové koncepce $ízení se
projevily p$i organizování a realizaci kontroln%
exeku&ních akcí, které ze své povahy vyžadují
vždy centrální organizaci a zajišt%ní. Dále se
p$ednost nové koncepce $ízení projevila p$i
pln%ní úkol( finan&ní správy na úseku aplikace
novel p$íslušných zákon( o PHM a lihu, s cílem
radikáln% omezit da)ové úniky na t%chto
komoditách. T$etí významnou sou&ástí centrální
koordinace kontrolní &innosti se staly sb%r,
analýza, koordinování díl&ích da)ových $ízení a
38

spolupráce s policií na celostátní úrovni ve
vybraných p$ípadech zapojení subjekt( do
$et%zcových obchod(.
V boji proti da)ovým únik(m p$isp%ly v roce
2013 též n%které nové úpravy v zákon% o DPH.
Došlo k zavedení pojm( nespolehlivý plátce,
ru&ení za platby na nenahlášené ú&ty, na ú&ty v
zahrani&í, p$íp. jiné související zm%ny. Tyto
úpravy, reagující na nejzávažn%jší formy
da)ových únik(, znamenaly zvýšené nároky na
správu, zejména na úseku vyhledávací a potažmo
celé kontrolní &innosti. S odhalováním stále
v%tšího
množství
podez$elých
p$ípad(
$et%zcového obchodování je spojena též v%tší
náro&nost práce ve vztahu k orgán(m &inným
v trestním $ízení.
Posun ve spolupráci a vzájemné profesní
informovanosti je zjevný zejména tam, kde je
v praxi
realizován
model
periodických
koordina&ních porad a setkání zam%stnanc(
správce dan%, p$íslušného státního zastupitelství,
orgán( policie a orgán( celní správy, kdy p$i
respektování jednotlivých ustanovení zákona
&. 280/2009 Sb., da)ového $ádu, v platném zn%ní,
dochází p$edevším k vyjasn%ní atribut( vzájemné
spolupráce v trestním $ízení.
Naprostá v%tšina oznámených trestných &in(
se týkala trestného &inu zkrácení dan%, poplatku a
podobné povinné platby (§ 240 trestního
zákoníku).
Problémem však nadále z(stává vysoký
procentní podíl odložených trestních oznámení,
což lze do ur&ité míry p$ipsat i faktu, že v%tšina
trestních oznámení je podávána až po ukon&ení
da)ového $ízení. U trestných &in( zkrácení dan%,
poplatku a podobné povinné platby je v%tšina
p$ípad( odložena z d(vodu neprokázání úmyslu a
dále dochází ve zvýšené mí$e k zastavení stíhání
z d(vodu zaplacení zkrácené dan% uplatn%ní
ú&inné lítosti s odkazem na nález Ústavního
soudu sp. zn. IV. ÚS 3093/08 a dále rozsudek
NSS !R sp. zn. 8 Tdo 1452/2009, a to v
návaznosti na úhradu p$edm%tné da)ové
povinnosti (ú&inná lítost).
Ú&inným nástrojem v boji proti da)ovým
únik%m by bylo znovu zavedení trestnosti
p$ípravy trestného &inu zkrácení dan(,
poplatku a podobné povinné platby.
V roce 2013 bylo p$edáno orgán(m &inným v
trestním $ízení celkem 1 291 podn%t(, což je o
420 podn%t( mén% než v roce 2012. Je to zárove)
nejmén% p$edaných podn%t( od roku 2009 (detail
viz p$iložená tabulka). Celková škoda u takto

p$edaných podn%t( v roce 2013 &inila 4 885 mil.
K&, což je o 4 482 mil. K& mén% než v roce 2012
a op%t nejmén% od roku 2009. Tento stav lze
p$i&íst p$edevším v&asné reakci správce dan%,
kterému se prost$ednictvím zajiš*ovacích p$íkaz(
a kontroln% exeku&ních akcí da$í identifikovat a
eliminovat da)ový únik p$ed okamžikem podání
da)ového p$iznání, tedy ve fázi p$ípravy
trestného &inu zkrácení dan%, poplatku a podobné
povinné platby, která však od roku 2010 není
trestná.
Podn(ty p$edané orgán%m &inným v trestním $ízení
( po&ty p$ípad()
rozdíl
ohledn( tr. &inu
2012
2013
13-12
zkrácení dan%
jiného

1 555
156

1 162
129

-393
-27

celkem

1 711

1 291

-420

ohledn( tr. &inu

2012

2013

rozdíl
13-12

zkrácení dan%
jiného

9 367
80

4 885
93

-4 482
+13

celkem

9 447

4 978

-4 469

(v mil. K&)

Celní správa "R
V roce 2013 bylo zjišt%no v rámci Celní
správy !R u:
o minerálních olej% 316 (+22) p$ípad(
porušení celních p$edpis(. Únik na cle a
daních lze vy&íslit &ástkou cca 270 (-853)
mil. K&. Meziro&n% došlo k nár(stu po&tu
p$ípad(, ale k poklesu zjišt%ných únik( na cle
a daních.
o tabáku a tabákových výrobk% 740 (+419)
p$ípad( porušení celních p$edpis(. Únik na
cle a daních lze vy&íslit &ástkou cca 458
(-195) mil. K&.
o lihu a alkoholických výrobk% 773 (-255)
p$ípad( porušení celních p$edpis(. Únik na
cle a daních lze vy&íslit &ástkou cca 16 mil.
K&.
Situace na nelegálním trhu v oblasti lihu a
lihovin na území !eské republiky v roce 2013
byla
nadále
významn%
ovlivn%na
tzv.
„Metanolovou aférou“.
(Viz též tabulková a grafická !ást str. 22–23)

Opat$ení
V d(sledku „Metanolové aféry“ byla
navržena celá $ada legislativních i dalších
opat$ení, jež mohou být nápomocna v boji
s trestnou &inností a da)ovými úniky.77
***
V rámci zabezpe&ení specializace byla
novelou vyhlášky &. 23/1994 Sb., o jednacím
$ádu státního zastupitelství, z$ízení pobo&ek
n%kterých státních zastupitelství a podrobnostech
o úkonech provád%ných právními &ekateli,
provedenou vyhláškou &. 4/2014 Sb. rozší$ena
p%sobnost vrchních státních zastupitelství o
dozor
nad
zachováváním
zákonnosti
v p$ípravném $ízení ve v%cech trestných &in(
podílnictví podle § 214 trestního zákoníku,
podílnictví z nedbalosti podle § 215 trestního
zákoníku, legalizace výnos( z trestné &innosti
podle § 216 trestního zákoníku a legalizace
výnos( z trestné &innosti z nedbalosti podle § 217
trestního
zákoníku
v p$ípadech,
kdy
predikativním trestným &inem je n%který z
trestných &in(, nad nimiž vykonává dozor státní
zástupce vrchního státního zastupitelství.
***
Pro rok 2013 byly stanoveny následující
priority ÚOKFK:
o
o
o
o
o
o

boj s korupcí p$i zadávání ve$ejných zakázek
(volení a jmenovaní zástupci);
problematika zneužívání ve$ejných zakázek
v oblasti stavebnictví, silnic a dálnic;
d(sledný postih da)ových únik( v oblasti
PHM (spot$ební da) a DPH);
ochrana ekonomických zájm( Evropského
spole&enství;
vyhledávání a zajiš*ování výnos( z trestné
&innosti;
kvalita a rychlost trestního $ízení.

V roce 2013 byl pracovníky ÚOKFK SKPV
zajišt%n v trestních kauzách majetek v rekordní
výši 5 397 578 826,- K& (v roce 2012 to bylo
2 761 193 279,- K&). Nejv%tší &ástku p$edstavují
zajišt%né pen%žní prost$edky na ú&tech, celkem
3 163 647 013,- K&, v kauze Metropolitního
77

1. 12. 2013 nabyl ú&innosti zákon &. 307/2013 Sb., o
povinném zna&ení lihu. Jeho ú&elem je zejména zamezit
nelegální výrob% lihu a zajistit, aby nakládání s lihem
probíhalo v souladu s platnými právními p$edpisy a tím
omezit možnosti vzniku da)ových a celních únik( a zajistit
pot$ebnou ochranu spot$ebitel( lihu.
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spo$itelního družstva. Ke zrušení zajišt%ných
finan&ních prost$edk( došlo v 8 p$ípadech, a to v
objemu 363 030 211,- K&. V rámci P !R byl ke
dni 31. 12. 2013 zajišt%n majetek z trestné
&innosti v celkové hodnot% 8 511 347 791,- K&.
ÚOKFK SKPV se tak podílel 63,4 % na celkov%
zajišt%ném majetku Policií !R. Zajiš*ování
majetku z trestné &innosti je velmi úzce spojeno
s tzv. finan&ním šet$ením, což je $ada úkon(
spojená s jeho vyhledáváním. Proces finan&ního
šet$ení by zna&n% urychlilo a zlevnilo zavedení
centrálního registru bankovních ú&t(.
Mezinárodní spolupráce ÚOKFK
ÚOKFK je mj. zapojen do mezinárodních
sítí:
o „CARIN“ (mezinárodní informa&ní sí*, která
na neformálním základ% sdružuje orgány
pracující pro instituce, které se zabývají
zajiš*ováním výnos( z trestné &innosti).

o

o

„AMON“, jejímž ú&elem je vým%na
zkušeností a nejlepší praxe p$i potírání
trestné &innosti legalizace výnos( z trestné
&innosti.
„StAR Focal Point Initiative“, jejímiž
&leny jsou i zem% mimo EU. Sí* je zam%$ena
na vým%nu a sdílení informací týkajících se
korupce a výnos( pocházejících z trestné
&innosti, p$edevším z trestných &in(
úplatká$ství, hlavním gestorem je Interpol.

Jedním z projekt( navržených ÚOKFK již
v roce 2010 je „Zlepšení postup% v boji proti
finan&ní
a
hospodá$ské
kriminalit(“.
Plánovaný rozpo&et tohoto projektu financovaného ze Švýcarských fond( je 13,3 mil. K&.
Zahájení realizace projektu je plánováno na
za&átek roku 2014.

2.2.2.1 Duševní vlastnictví
V roce 2013, tj. již po&tvrté za sebou, !R
nebyla americkou vládou za$azena do seznamu
zemí, které na základ% vyhodnocení Ú$adu
obchodního zástupce USA p$ipoušt%jí porušování
práv k duševnímu vlastnictví (Special 301 Report
– tzv. Watch List).
V roce 2013 pokra&oval pokles významu
tržnic, zvlášt% p$íhrani&ních, a tak$ka vymizela
otev$ená nabídka pad%lk( v rámci stánkového
prodeje. Naopak trvale roste význam
kriminality na internetu v nejr(zn%jších
formách (ší$ení hmotných i nehmotných d%l),
nov% i v oblasti sociálních sítí. To zt%žuje
kontrolní &innost, nebo* nelegální &innost je
mnohdy provozována z anonymních server(,
lokalizovaných mimo území EU, &i formou
uzav$ených skupin na sociálních sítích.
Internet je využíván jako prost$edek
usnad)ující páchání trestné &innosti proti
duševnímu vlastnictví, zejména v oblasti
porušování autorských práv. P$i hodnocení
vývoje a porovnání výsledk( roku 2013 s rokem
2012 je ze statistických ukazatel( z$ejmé, že
došlo k mírnému nár(stu zjišt%ných skutk( u
trestných &in( porušení práv k ochranné známce
a jiným ozna&ením a porušení p$edpis( o
pravidlech hospodá$ské sout%že. Pokles ukazatel(
po&tu zjišt%ných skutk( a stíhaných osob byl
zaznamenán
u trestných &in( porušení
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autorského práva, práv souvisejících s právem
autorským a práv k databázi a porušení
chrán%ných pr(myslových práv. U všech
trestných &in( došlo k nár(stu zp(sobené škody.

***
V roce 2013 zajistily orgány celní správy
1 738 645 ks zboží78, jehož prodejem by vznikla
škoda majitel(m práv duševního vlastnictví ve
výši cca 1,7 mld. K&. V porovnání s rokem 2012
tak došlo k poklesu jak v množství, tak i v
hodnot% zadrženého zboží.
Na trhu se stále objevují pad%lané výrobky,
které mohou být pro kone&ného spot$ebitele
škodlivé a v n%kterých p$ípadech i životu
nebezpe&né.79
***
V gesci MPO v roce 2013 pokra&ovala práce
Meziresortní komise pro potírání nelegálního
78

Nej&ast%ji zajiš*ovaným zbožím v rámci celního $ízení byl
textil a obuv, veškerá lé&iva v&. steroid( a antikoncepce,
etikety, visa&ky, nálepky, obalový materiál a hra&ky. V
rámci vnit$ního trhu šlo o textil, obuv, CD a DVD. Vedle
toho byl také zjišt%n stoupající trend v po&tu zajišt%ného
drogistického zboží (šampony, mycí a prací prost$edky) a
sklá$ských výrobk(.
79
Jde v prvé $ad% o pad%lky lék(. Dále je možno do této
skupiny za$adit potraviny, kosmetiku, hra&ky, drogistické
zboží, sou&ástky automobilového pr(myslu, ale také nap$.
mobilní telefony a další elektroniku.

jednání proti práv%m k duševnímu vlastnictví.
Aktualizovaný „Operativní program“ pro roky
2013–2014 je zam%$en na prohloubení spolupráce
státní správy, spolupráci s vlastníky práv,
porušování práv na internetu, prevenci a
vzd%lávání a na legislativu.
P$i realizaci aktualizované Státní politiky v
elektronických komunikacích (tzv. „Digitální
"esko 2.0“) byla nov% vytvo$ena Pracovní
skupina pro aplikaci autorského práva v
digitálním prost$edí.

***
"eská obchodní inspekce ("OI) v roce
2013 nadále kontrolovala dodržování zákazu
užívání klamavých obchodních praktik.80 Po&et
kontrol zam%$ených na dodržování zákazu
nabídky, prodeje a skladování výrobk( nebo
služeb porušujících n%která práva duševního
vlastnictví meziro&n% vzrostl na 1 946 (+304).
Po&et p$ípad(, p$i kterých bylo zjišt%no porušení
obecn% závazných právních p$edpis(, vzrostl na
614 (+62). P$i kontrolách bylo zajišt%no celkem
25 486 ks (-23 472) výrobk( v celkové hodnot%
originálních výrobk( 44,3 mil. K& (-78,6 mil.
K&). Po&et zajišt%ných výrobk( má od roku 2011
(86 417 ks zajišt%ných výrobk() klesající
tendenci.
Nejv%tší &ást zajišt%ných výrobk( p$ipadla na
textil (10 664 ks) a dále audio-video nosi&e a PC
hry (5 233 ks). Kontroly byly &asto provád%ny ve
spolupráci s dalšími dozorovými orgány, zejména
Celní správou !R a Policií !R.

Opat$ení proti spot$ebitelským podvod%m
!OI provedla v oblasti zprost$edkování a
poskytování spot$ebitelských úv%r( v roce 2013
celkem 319 (+64) kontrol. Porušení zákona
&. 145/2010 Sb., o spot$ebitelském úv%ru a o
zm%n% n%kterých zákon(, ve zn%ní pozd%jších
p$edpis(, bylo zjišt%no p$i 153 (+44) kontrolách.
Celkové
zlepšení
situace
na
trhu
spot$ebitelského úv%ru lze o&ekávat od
provedeného zp$ísn%ní podmínek p$i nabízení
nebo zprost$edkování spot$ebitelského úv%ru a od
rozší$ení dozorové p(sobnosti.

Opat$ení proti nezákonnému prodeji
alkoholických nápoj%
!OI provedla v roce 2013 bu+ v samostatné
p(sobnosti, nebo v sou&innosti s dalšími orgány
státní správy celkem 5 657 kontrol. Porušení
obecn% závazných právních p$edpis( bylo
zjišt%no v 1 501 p$ípadech.
Nej&ast%ji porušovaným právním p$edpisem
byl zákon &. 634/1992 Sb., o ochran%
spot$ebitele. V 5 p$ípadech bylo zjišt%no porušení
zákona &. 307/2013 Sb., o povinném zna&ení lihu.
!eská obchodní inspekce se stala na základ%
novely zákona o povinném zna&ení lihu dalším
orgánem oprávn%ným ke kontrole dodržování
povinností p$i zna&ení a nakládání s lihem, a to v
p$ípadech, kdy porušení p$edpis( zjistí p$i
výkonu jiné své p(sobnosti.
***
Celní orgány se v roce 2013 zapojily do
evropské spole&né celní operace OPSON III,
která byla zam%$ena na nekvalitní, nejakostní a
pad%lané potraviny nebo nápoje.
Orgány celní správy v rámci dané akce
provedly celkem 932 kontrol, z toho ve 129
p$ípadech bylo zjišt%no podez$ení z porušení
právních p$edpis( upravujících mj. oblast
spot$ebních daní a povinného zna&ení lihu (zákon
&. 353/2003 Sb., o spot$ebních daních a zákon &.
307/2013 Sb., o povinném zna&ení lihu, ve zn%ní
pozd%jších p$edpis().
***
Ú$ad pr%myslového vlastnictví i v roce
2013 pokra&oval v provozování meziresortního
Informa&ního systému prosazování práv
z duševního vlastnictví
a
poskytoval
(www.dusevnivlastnictvi.cz)
odborná
stanoviska
a
rešerše
o stavu
pr(myslových práv, které Policie !R využila pro
trestní $ízení. Organizoval i $adu odborných
seminá$( k dodržování a prosazování t%chto práv,
které byly zejména zam%$eny na pot$eby orgán(
celní správy a na praktické vyhledávání
informací v databázích pr(myslových práv.

80
Jak jsou definovány v ustanovení § 5 odst. 2 zákona &.
634/1992 Sb., o ochran% spot$ebitele, ve zn%ní pozd%jších
p$edpis(.
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2.2.2.2 Kriminalita páchaná na životním prost$edí
Z pohledu P"R je situace v oblasti trestné
&innosti páchané proti životnímu prost$edí
dlouhodob% pom%rn% stabilní.
Výjimku tvo$í nár%st p$ípad% obchodování
s chrán(nými druhy podle § 299 trestního
zákoníku, kterých bylo v roce 2013 zjišt%no
41 (+25, +156 %).
NSZ konstatuje, že a&koli trestn%právní
ochrana doznala opakovaných novelizací nejen
s ohledem na pot$ebu promítnutí mezinárodních
závazk( !R, ale i na zájem p$ekonat aplika&ní
problémy,
nevyústila
v citeln%jší
nár(st
registrovaných trestných &in( v této oblasti.

Nezákonný obchod s ohroženými
druhy živo&ich% a rostlin
Obchod s ohroženými druhy živo&ich( a
rostlin je regulován mezinárodní úmluvou
CITES, kterou je !R vázána, legislativou
evropských spole&enství a v !R zákonem
&. 100/2004 Sb., o ochran% druh( voln% žijících
živo&ich( a plan% rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi a dalších opat$eních k ochran%
t%chto druh( a o zm%n% n%kterých zákon( (zákon
o obchodování s ohroženými druhy).
Podle MŽP zavád%ná opat$ení vedoucí ke
snižování po&tu státních zam%stnanc( zp(sobila
situaci, že v sou&asné dob% v !R není možné
$ádn% napl)ovat požadavky mezinárodní úmluvy
ani požadavky EU a efektivita postihování
nelegálního obchodu s ohroženými druhy v !R je
nadále nízká, nebo* je na ni nazíráno jako na
nezávažný typ kriminality.
Environmentální
kriminalit%
je
však
celosv%tov% v%nována velká pozornost (nap$.
Interpol ve svém strategickém plánu pro rok
2011–2013 zahrnul kriminalitu páchanou na
životním prost$edí mezi své priority).
Environmentální kriminalitu je možné
efektivn% $ešit pouze specializací a nikoli
obecným p$ístupem, což v !R prozatím stále
nefunguje. U p$íslušných institucí nejsou
specializovaní pracovníci, kte$í by se v této
oblasti orientovali.
Co se tý&e sou&asných trend( nelegálního
obchodu s ohroženými druhy živo&ich(, stává se
problémem nejen v !R, ale i v dalších zemích,
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tzv. pseudohunting.81 Celní správ% !R se ve
spolupráci s Policií !R a !eskou inspekcí
životního prost$edí (!IŽP) poda$ilo v roce 2013
jednu z takovýchto organizovaných kriminálních
skupin odhalit v rámci realizace akce s názvem
RHINO, p$i které bylo zajišt%no 24 nosorož&ích
roh( v celkové hodnot% 100 milión( K&.
V roce 2013 bylo v !R rovn%ž zaznamenáno
n%kolik p$ípad( obchodování s tygry, což je
jeden z nejohrožen%jších druh( v(bec. Kosti
tygr( s neznámým p(vodem (jednalo se o celé
kostry velmi hrub% zpracované) jsou z !R
nelegáln% vyváženy do Vietnamu.
Úsp%šn% byl ukon&en jeden z p$ípad(
nelegálního obchodování s vzácnými druhy
papoušk( – po 3 letech došlo k odsouzení
pachatel(. Za tuto kauzu dostala !IŽP a Celní
správa prestižní vyznamenání od Sekretariátu
CITES.
Celní správa v roce 2013 $ešila celkem 105
p$ípad( porušení celních p$edpis( v souvislosti
s CITES.

Zne&iš'ování ovzduší
Mezi závažné a masivn% rozší$ené negativní
jevy nadále pat$í nezákonné spalování domácího
odpadu v domácích topeništích a nesprávný
provoz domácích spalovacích zdroj( na pevná
paliva. Obyvatelé jsou tak b%hem topné sezóny
vystavováni a ohrožováni nebezpe&nými
produkty nedokonalého spalování. Tento jev je v
!R natolik masivní, že jej lze – podle MŽP –
považovat za obecné ohrožování, jehož
d(sledkem jsou krom% materiálních škod i škody
na zdraví a zásadní m%rou je snížená kvalita a
délka života.
Rizikovými emisemi z dopravy je ohrožen na
životech a zdraví mnohonásobn% v%tší po&et
obyvatel, než na následky dopravních nehod.
K uvedenému stavu MŽP p$ipravuje
podp(rné programy pro v%tší rozvoj &isté
mobility, tedy k v%tšímu využívání osv%d&eného
81

Mezinárodn% organizované kriminální skupiny si najímají
osoby (a* už zkušené lovce (myslivce) nebo i nelovce),
kterým zaplatí cestu a další výdaje do Afriky, kde lovci
legáln% uloví r(zné druhy zví$at, které jsou následn% legáln%
vyvezeny jako lovecká trofej. Zásadní problém je, že poruší
podmínku osobního využití lovecké trofeje, nebo* ji po
dovozu do EU prodají nebo darují organizátor(m této
kriminální &innosti.

V oblasti nelegální p$eshrani&ní p$epravy
odpad( do !R82 nebyl v uplynulém období
zjišt%n žádný závažný p$ípad.
V oblasti nakládání s odpady vzniklými na
území !R bylo ze strany !IŽP podáno 5 trestních
oznámení.83

P!R ozna&uje situaci v souvislosti s trestným
&inem pytláctví podle ustanovení § 304 TZ za
dlouhodob%
neuspokojivou.
Vzhledem
k požadavku zp(sobení škody nikoliv nepatrné
v souvislosti s porušením práva lovu, jsou
protiprávní jednání v této oblasti &asto
posuzována jako p$estupek, a&koliv prakticky
m(že jít o pom%rn% kvalifikovaná jednání
pachatel(, kte$í mohou p(sobit i ve skupinách a
využívat st$elné zbran% a zakázané zp(soby lovu.
Po&et policií $ešených p$ípad( za stejné období
stoupl znovu tém%$ o p%tinu.

Ochrana lesa

Opat$ení

Rok 2013 p$inesl nová legislativní opat$ení,
která omezují nakládání s nelegáln% získanou
d$evní hmotou, což by m%lo p$ízniv% ovlivnit
i další vývoj kriminality v této oblasti. P$esto
došlo k nár(stu v po&tech p$ípad( $ešených P!R.
V letech 2012 a 2013 dosáhly nezákonné
t%žby d$eva dosud nejv%tších rozm%r(. P$í&inu
tohoto trendu lze spat$ovat v nár(stu cen d$eva,
r(stu profesionality a rychlosti jednání fyzických
i právnických osob, které tuto nelegální &innost
provád%jí. Jejich spektrum &innosti se
z regionální úrovn% rozši$uje na území celé !R,
v posledním období se nov% objevují náznaky
výhr(žek inspektor(m !IŽP.

Resort životního prost$edí snaží o zajišt%ní
v%tší spolupráce všech zú&astn%ných subjekt(
(Policie !R, !IŽP, Státní rostlinoléka$ská správa,
Státní veterinární správa, nevládní organizace –
!SO, !eskomoravská myslivecká jednota) a
zvýšení efektivity $ešení zjišt%ných p$ípad(
(mezioborová jednání k problematice trávení
voln% žijících živo&ich( a jiných nedovolených
zp(sob( jejich zabíjení, seminá$e s praktickým
nácvikem
vyšet$ování
nález(
uhynulých
živo&ich( p$ímo v terénu apod.).
Policie !R disponuje metodikou vyšet$ování
této trestné &innosti, která je pr(b%žn%
aktualizována a dopl)ována.

Pytláctví, nelegální lov a úmyslné
trávení voln( žijících živo&ich%

Legislativní opat$ení:
o zákon &. 169/2013 Sb., kterým se m%ní
zákon &. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zm%n% n%kterých dalších zákon(, ve zn%ní
pozd%jších p$edpis(
Novela zavádí mj. zm%ny v oblasti kontroly
p$eshrani&ní p$epravy odpad(, jejichž cílem
je zlepšení prosazování práva ze strany Celní
správy !R.
o zákon &. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru zne&iš*ování životního prost$edí a
integrovaném systému pln%ní ohlašovacích
povinností v oblasti životního prost$edí a o
zm%n% n%kterých zákon(, ve zn%ní pozd%jších
p$edpis(
o zákon &. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, ve
zn%ní pozd%jších p$edpis(.
***
MŽP v sou&asné dob% p$ipravuje ve
spolupráci s dalšími rezorty v%cný zám%r zákona,
který bude mj. upravovat p$epravu autovrak( a
op%tovné použití náhradních díl(. O&ekává se, že
tyto zm%ny p$isp%jí ke snížení autokriminality.

CNG (zemního plynu) v doprav% a rovn%ž pro
rozvíjející se elektromobilitu a nemotorovou
dopravu.

Problematika odpadového
hospodá$ství

Pytláctví a nelegální lov &i jiné usmrcování
voln% žijících živo&ich( pat$í dlouhodob%
k závažným problém(m. Tyto p$ípady jsou ze
strany orgán( &inných v trestním $ízení vy$ešeny
jen zcela výjime&n% (v p$ípad% trávení nebyl
dosud objasn%n jediný p$ípad).
82

Situace z let 2004–2006, kdy docházelo k nepovoleným
p$eshrani&ním p$epravám z N%mecka, se již neopakuje.
83
Pom%rn% novým trendem je situace (ve t$ech p$ípadech z
p%ti podaných trestních oznámení), kdy subjekty provád%jící
demoli&ní práce v bývalých pr(myslových objektech
inkasují finan&ní &ástku za demoli&ní práce od investora a
dalším jejich významným finan&ním prosp%chem je prodej
zhodnotitelných odpad( z demontáže technologických
za$ízení (kov(). Veškeré zbývající odpady (v&etn% velkého
množství nebezpe&ných odpad() vzniklé z demolice objekt(
v pr(myslovém areálu jsou následn% ponechány na míst%
bez náležitého zabezpe&ení proti jejich úniku do životního
prost$edí. Odstran%ní t%chto odpad( a následná sanace
území, kde již došlo k úniku kontaminant( do životného
prost$edí, si m(že vyžádat zna&né finan&ní prost$edky.
Jelikož spole&nosti odpov%dné za tento nežádoucí stav po
provedené demolici &asto zaniknou, hrozí reálné riziko, že
náklady na následnou likvidaci kontaminovaných odpad(
ponese stát.
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2.2.3 Korupce
V roce 2013 se !R v celosv%tovém žeb$í&ku
vnímání míry korupce84 (každoro&n% sestavovaného Transparency International) umístila na
57. míst% s hodnocením 48 bod(, což je stejný
výsledek, jakého dosáhly nap$. Bahrajn a
Namibie. Meziro&n% si !R pohoršila o 3 místa.
V rámci Evropské unie a Evropy v(bec byla !R
za$azena mezi zem% s nižším koeficientem
transparentnosti celého ve$ejného sektoru, mezi
31 západoevropskými zem%mi (&lenské státy EU
+ Norsko, Švýcarsko, Island) je až na 25. míst%.
Korupce ve ve$ejném sektoru byla taktéž
p$edm%tem pr(zkumu známého pod názvem
„Globální
barometr
korupce
2013“,
provád%ného rovn%ž Transparency International.85
Na druhou stranu lze pozitivn% vnímat
aktivity orgán( &inných v trestním $ízení.
Pom%rn% dobrých úsp%ch( p$i odhalování
korup&ních trestných &in( v roce 2013
dosahovala Policie !R, by* statisticky po&et
zjišt%ných trestných &in( mírn% poklesl. V roce
2013 bylo zjišt%no 282 (-10) trestných &in(
úplatká$ství (podle § 331–333 trestního
zákoníku), dále pak 213 (+6) trestných &in(
zneužití pravomoci ú$ední osoby (§ 329 trestního
84
Index vnímání korupce /CPI/ $adí zem% podle míry
vnímané korupce ve ve$ejném sektoru s použitím stupnice
0–100, kde 100 ozna&uje zemi tém%$ bez korupce a 0
znamená vysokou míru korupce. Letošní index hodnotí
celkem 177 zemí.
Mezi nejmén% zkorumpované zem% sv%ta se tradi&n% $adí
Dánsko, Finsko a Nový Zéland.
85

Dle zve$ejn%ných výsledk( považuje korupci v !eské
republice za závažný &i velmi závažný problém 83 %
respondent(, a že korupce v !R v posledních dvou letech
vzrostla, se domnívá 57 % respondent(. Podle tohoto
reprezentativního výzkumu jsou &eskou ve$ejností
za nejzkorumpovan%jší považovány politické strany (za
zkorumpované je ozna&ilo 73 % respondent(), t%sn%
následované ú$edníky ve$ejné správy. Zkušenost s úplatkem
ve ve$ejném sektoru p$iznalo 15 % dotázaných. Z ve$ejných
služeb se úplatky nejvíce poskytovaly ve zdravotnictví
(15 %).
Z pr(zkumu rovn%ž vyplynulo, že celkem 55 % &eských
respondent( by p$ípad korupce ohlásilo, naopak tém%$
polovina &eských respondent( uvádí, že by se stejn% nic
nestalo, ani nezm%nilo, a proto by korupci neohlásilo. Strach
z následk( takového oznámení pak p$iznalo 23 %
respondent(. Informace k metodologii, údaje za jednotlivé
zkoumané zem%, výsledky z p$edchozích let a další
podrobnosti ke Globálnímu barometru korupce jsou
k dispozici (v angli&tin%) na stránce Transparency
International.
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zákoníku) a 13 (-7) trestných &in( ma$ení úkol(
ú$ední osoby z nedbalosti (§ 330 trestního
zákoníku).
Podle ÚOOZ bylo v roce 2013 v rámci
provedených šet$ení a operativní &innosti
pozorováno další posílení významu korupce
jako jednoho z nejvýznamn(jších faktor% podporujících rozvoj organizované kriminality.
Šet$ení provedená v roce 2013 potvrdila rostoucí
výskyt korup&ních pr(nik( do státní správy ze
strany kriminálních struktur. Klí&ovou roli p$i
korup&ním jednání hraje i nadále nízká
transparentnost výb%rových $ízení p$i zadávání
ve$ejných zakázek a nízká transparentnost
poskytování dotací z ve$ejných prost$edk(
soukromým podnikatelským subjekt(m.
***
BIS v roce 2013 monitorovala korupci
zejména v souvislosti s dysfunkcí ve$ejných
orgán(. Korupce byla úzce spojena s ohrožením
legality a legitimity výkonu ve$ejné moci, jehož
projevy spo&ívaly mimo jiné ve snaze r(zných
zájmových skupin uplat)ovat a upev)ovat sv(j
vliv na instituce státu a samospráv. K dosažení
tohoto cíle využívaly svých kontakt( na
p$edstavitele státní správy a samosprávy, ale
zejména nedostate&né legislativní úpravy
n%kterých právních institut(.
Za hlavní p$í&iny dysfunkce ve$ejné správy
BIS ozna&uje netransparentní rozhodovací
procesy, nepr(hledné obchodní vztahy, nízkou
odpov%dnost ú$edník(, outsourcing služeb a
nedostate&nou koordinaci subjekt( ve$ejného
sektoru.
***
V roce 2013 byla protikorup&ní politika
realizována na základ% nového dokumentu „Od
Korupce k integrit( – Strategie vlády v boji s
korupcí na období let 2013 a 2014“, kterou
vláda p$ijala svým usnesením ze dne 16. ledna
2013 &. 39 (dále jen „Strategie“). Tento
dokument koncep&n% navazuje na „Strategii
vlády v boji proti korupci na období let 2011 a
2012“ a d%lí se na &ást analytickou a strategickou.
Analytická &ást zpracovaná Ú$adem vlády ve
spolupráci s nevládní neziskovou organizací
Transparency International, o.p.s., je tvo$ena
t$emi oddíly:
o vnímání korupce,

o
o

kvalitativní analýza ekonomických
vislostí korupce,
odhalování a vyšet$ování korupce.

sou-

Jako hlavní problém v oblasti boje proti
korupci pojmenovává systémovou korupci
zam%$enou na zneužívání ve$ejných prost$edk(.
Strategická &ást udává základní strategické
sm(ry86 a obsahuje 10 prioritních úkol%:
1. zákon o ú$ednících (protikorup&ní efekt: jasné
vymezení základních povinností ú$edníka;
odpolitizování ve$ejné správy; snížení rizika
korumpovatelnosti
ú$edník(
a zam%stnanc(
ve$ejné správy),
2. zákon o st$etu zájm( (protikorup&ní efekt:
zvýšení transparentnosti majetkových pom%r(
ve$ejných funkcioná$(),
3. zákon o svobodném p$ístupu k informacím
(protikorup&ní efekt: rychlejší a snadn%jší p$ístup
ve$ejnosti k informacím, zvýšení ve$ejné
kontroly nad rozhodováním orgán( ve$ejné moci,
usnadn%ní identifikace p$ípad( vyvolávajících
podez$ení na korupci, kdy majetkové pom%ry
ú$edník( a zam%stnanc( ve$ejné správy jsou ve
zjevném nepom%ru k jejich plat(m),
4. rozkrývání kone&ných vlastník( (protikorup&ní
efekt: zpr(hledn%ní právních vztah(, ve kterých
86

o

o

o

o

o

o

o

o

profesionalizace ve$ejné správy (nap$. zákon o
ú$ednících omezující vliv politických stran na chod
ú$ad(),
nakládání s ve$ejným majetkem (nap$. zve$ej)ování
smluv a nabídek kontrolující využívání ve$ejných
prost$edk(),
posilování protikorup&ních nástroj( v soukromém
sektoru (nap$. rozkrývání kone&ných vlastník( –
uchaze&( o ve$ejnou zakázku),
zvyšování transparentnosti politických stran (nap$.
povinné zve$ej)ování ú&etnictví stran na webových
stránkách),
vyšet$ování a stíhání korupce (nap$. z$ízení
specializovaného státního zastupitelství sloužícího k
odhalování, vyšet$ování a stíhání korupce),
posilování protikorup&ního klimatu v &eské spole&nosti
(nap$. p$ijetí zákona $ešícího ochranu oznamovatel(
korupce a tím oznamovatel(m nabídnout konkrétní
pomoc a poradenství),
vytvo$ení kapacit pro monitoring korupce (nap$.
vytvo$ení Programu boje proti korupci, který bude
sloužit k posilování poznatkové základny a na podporu
protikorup&ních aktivit neziskových organizací a
ve$ejných institucí),
posilování transparentnosti ve$ejného sektoru (nap$.
zákon o svobodném p$ístupu k informacím a zákon o
st$etu zájm().

na jedné stran% je orgán ve$ejné moci a na druhé
stran% soukromoprávní subjekt ucházející se o
ve$ejnou zakázku),
5. ochrana oznamovatel( (protikorup&ní efekt:
zvýšená ochrana osob, které oznamují trestnou
&innost),
6. finan&ní kontrola a audit (protikorup&ní efekt:
zvýšená vymahatelnost práva p$i pln%ní zákona o
finan&ní kontrole ve ve$ejné správ%, zkvalitn%ní
kontroly finan&ního $ízení (managementu),
zkvalitn%ní $ídící kontroly, zkvalitn%ní interního
auditu a zajišt%ní úplné funk&ní nezávislosti
interního auditu),
7. vlastnická politika státu (protikorup&ní efekt:
znemožn%ní realizace zakázek, projekt( a zám%r(
spojených s korup&ním jednáním a nep$im%$en%
vysokými riziky korupce ze strany státních
podnik( a spole&ností vlastn%ných státem),
8. strategie a metodika ve$ejného nakupování
(protikorup&ní efekt: zpr(hledn%ní nakládání s
ve$ejnými prost$edky, v&etn% jejich p$edvídatelné
alokace),
9. zákon o státním zastupitelství (protikorup&ní
efekt: vyšší nezávislost a odpov%dnost státních
zástupc( v trestních v%cech),
10. protikorup&ní program (protikorup&ní efekt:
systematické analyzování stavu korupce v !R).
Na prioritní úkoly navazuje dalších 39 úkol(
rozd%lených do p%ti tematických kapitol.87
Tyto a další úkoly se v r(zné mí$e intenzity
da$ilo v roce 2013 plnit, a to s ohledem na
prom%ny politické scény v pr(b%hu roku 2013,
u n%kterých úkol( docházelo k posunutí termín(
pln%ní, díl&ím úpravám v zadání a indikátorech
pln%ní &i jejich ponechání na rozhodnutí další
vlád% s politickým mandátem, která vzešla
z voleb do Poslanecké sn%movny v $íjnu 2013.

87

o
o

o
o

o

ve$ejná správa (nap$. otev$ená data, eSbírka a
eLegislativa),
ve$ejné zakázky (nap$. analýza možnosti z$ízení Ú$adu
pro ve$ejné investování, posílení elektronizace
ve$ejného zadávání),
orgány &inné v trestním $ízení (nap$. novela trestního
zákoníku – propadnutí majetku, od&erpávání majetku),
vzd%lávání (výchova d%tí a žák( ve školách a školských
za$ízeních, vzd%lávání ú$edník(, orgán( &inných v
trestním $ízení, celník(, v%ze)ského personálu),
ostatní (nap$. analýza možnosti z$ízení protikorup&ní
agentury, analýza možnosti z$ízení informa&ního
komisa$e, rezortní interní protikorup&ní programy).
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Opat$ení
Všechny relevantní dokumenty týkající se
koordinace boje s korupcí v !eské republice jsou
dostupné na stránce www.korupce.cz88
V zájmu úsp%šného potírání korupce je podle
NSZ t$eba v rámci soustavy státního
zastupitelství z$ídit speciální útvar pro stíhání
uvedené trestné &innosti a v(bec p$ijmout nový
zákon o státním zastupitelství, který by
komplexn% vymezil vnit$ní vztahy a pravidla
garantující samostatnost a odpov%dnost v
rozhodování každého jednotlivého státního
zástupce, úpravu dohledu, zp$esn%ní p$íslušnosti
státního zastupitelství v p$ípravném $ízení &i
stanovení funk&ního období vedoucích státních
zástupc(. Návrh nového zákona o státním
zastupitelství p$ipravilo NSZ ve spolupráci s MS,
dosud nebyl v legislativním procesu p$ijat.

Nejd%ležit(jší realizovaná legislativní
opat$ení
Z legislativních úkol(, které byly nastaveny
již Strategií vlády v boji proti korupci na období
let 2011 a 2012, lze zmínit v prvé $ad% p$ijetí
zákona
&. 134/2013
Sb.,
o n(kterých
opat$eních ke zvýšení transparentnosti
akciových spole&ností a o zm(n( dalších
zákon%, který s ú&inností od 1. &ervence 2014
ruší tzv. anonymní akcie.
Dále byl p$ijat zákon &. 305/2013 Sb.,
kterým se m%ní zákon &. 46/2000 Sb., o právech
a povinnostech p$i vydávání periodického tisku a
o zm%n% n%kterých dalších zákon( (tiskový
zákon), ve zn%ní pozd%jších p$edpis(, jenž
s ú&inností od 1. listopadu 2013 zavádí opat$ení
proti zneužívání radni&ních periodik.
Mezi významná opat$ení náleží rovn%ž
ratifikace Úmluvy OSN proti korupci (Mérida,
88

Na základ% usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 &. 39
byly v pr(b%hu roku 2013 vlád% p$edloženy „Informace
o stavu a zp(sobu pln%ní úkol( obsažených ve Strategii
vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 za období
1. &tvrtletí 2013“ a „Aktualizace Strategie vlády v boji s
korupcí na období let 2013 a 2014“ (oba materiály byly
p$ijaty usnesením vlády ze dne 22. kv%tna 2013 &. 381),
„Informace o stavu a zp(sobu pln%ní úkol( obsažených
ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
za období 2. a 3. &tvrtletí 2013“ a „Aktualizace Strategie
vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014“ (oba
materiály byly p$ijaty usnesením vlády ze dne 13. listopadu
2013 &. 851) a „Informace o stavu a zp(sobu pln%ní úkol(
obsažených ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let
2013 a 2014 – aktualizace za 4. &tvrtletí 2013“, která se
vlád% nep$edkládala, avšak byla zve$ejn%na na stránce
www.korupce.cz.
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11. prosince 2003), která pro !eskou republiku
vstoupila v platnost dne 29. prosince 2013 (viz
sd%lení MZV &. 105/2013 Sb.m.s.), ratifikace
Úmluvy
OSN
proti
nadnárodnímu
organizovanému zlo&inu, která pro !eskou
republiku vstoupila v platnost dne 24. $íjna 2013
(publikována pod &. 75/2013 Sb.m.s.), jakož i
souhlasy s p$ístupem !eské republiky k Úmluv(
o boji proti korupci ú$edník% Evropských
spole&enství nebo &lenských stát% Evropské
unie (Brusel, 26. kv%tna 1997) a k Úmluv(
o ochran( finan&ních zájm% Evropských
spole&enství (Brusel, 26. &ervence 1995),
Protokolu k Úmluv( o ochran( finan&ních
zájm% Evropských spole&enství (Dublin,
27. zá$í 1996), Druhému protokolu k Úmluv( o
ochran( finan&ních zájm% Evropských
spole&enství
(Brusel,
19. &ervna
1997)
a Protokolu o výkladu Úmluvy o ochran(
finan&ních zájm% Evropských spole&enství
Soudním dvorem Evropských spole&enství
prost$ednictvím
rozhodnutí
o p$edb(žné
otázce (Brusel, 29. listopadu 1996), vše
s platností od 15. ledna 2014.

Výb(r z nejd%ležit(jších realizovaných
nelegislativních opat$ení
Z nelegislativních úkol( lze zd(raznit
povinnost u legislativních materiál( zpracovávat
zhodnocení korup&ních rizik (CIA - Corruption
Impact Assessment) od 1. ledna 2014, jakož i
schválení Rámcového rezortního interního
protikorup&ního programu, na základ% n%hož
bude v jednotlivých úst$edních správních ú$adech
a v ostatních organizacích jimi $ízených rezort(
zajišt%na standardizovaná strukturální a obsahová
podoba rezortních interních protikorup&ních
program( jako výchozích rezortních dokument(
boje s korupcí, odpovídajících aktuálním
protikorup&ním dokument(m vlády.
Na druhou stranu z pohledu boje s korupcí je
nutno zmínit i zákonné opat$ení Senátu &.
341/2013 Sb., kterým se m%ní zákon &. 137/2006
Sb., o ve$ejných zakázkách, ve zn%ní pozd%jších
p$edpis(,
a výrazným
zp(sobem
neguje
protikorup&ní opat$ení p$ijatá novelou zákona
o ve$ejných zakázkách &. 55/2012 Sb.
Další nap$.:
2.2.3. P$ehledný státní rozpo&et: Ministerstvo
financí za&alo zve$ej)ovat státní rozpo&et po
jednotlivých kapitolách a položkách a p$ipravuje
obdobný zp(sob zve$ej)ování i státního záv%re&ného
ú&tu.

2.4.3. Zve$ej)ování nabídek prodeje a pronájmu
majetku státu: tento úkol je pln%n pr(b%žn% všemi
dot&enými
státními
orgány
zve$ej)ováním
požadovaných informací na internetových stránkách
jednotlivých rezort(.
2.4.4. Opat$ení k zamezení korupce a zbytné
byrokracie v imigra&ní (vízové) praxi: Ministerstvo
zahrani&ních v%cí vyhodnotilo svou stávající praxi, na
jejím základ% p$ijalo opat$ení k zefektivn%ní
monitoringu &inností vízových úsek(, zprovoznilo
registra&ní elektronický systém objednávání vízových
žadatel( (VISAPOINT – viz níže) a posílilo systém
školení odpov%dných pracovník(.
3.2.1. Metodika pro zadávání ve$ejných zakázek
malého rozsahu: Ministerstvo pro místní rozvoj tento
dokument p$ipravilo a od 2. 10. 2013 jej zp$ístupnilo
na svých webových stránkách.
3.2.2. Zadávání
ve$ejných
zakázek
spolufinancovaných ze zdroj( EU: Ministerstvo
financí p$ipravilo metodické prost$edí pro dodržování
princip( ú&elnosti, efektivity a hospodárnosti p$i
&erpání prost$edk( ze zdroj( EU.
4.3.2. Da)ová ml&enlivost: Na základ% dohody
mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí
došlo k dohod% o rozší$ení oprávn%ní k prolamování
da)ové ml&enlivosti i na vybrané pracovníky
krajských $editelství Policie !R.
5.1.1. Výchova d%tí a žák( ve školách a školských
za$ízeních: Ministerstvo školství, mládeže a
t%lovýchovy p$ipravilo p$ehled zdroj( informací o
problematice boje s korupcí pro u&itele st$edních škol,
vymezilo postup seznamování žák( s t%mito tématy a
doplnilo toto téma do rámcových vzd%lávacích
program( pro žáky 8. a 9. t$íd.

Finan&ní podpora protikorup&ních
projekt%
V pr(b%hu roku 2013 byl místop$edsedkyní
vlády a p$edsedkyní Vládního výboru pro
koordinaci boje s korupcí zpracován Program
pro podporu boje s korupcí.89
MV každoro&n% vyhlašuje dota&ní program
„Prevence korup&ního jednání“, v rámci
kterého jsou podporovány projekty nestátních
neziskových
organizací
zabývající
se
systematickým bojem s korupcí, informováním
ve$ejnosti s charakterem, riziky a projevy
korupce, posilováním odmítavého postoje
ve$ejnosti v(&i korup&ním praktikám, vytvá$ením
poradenské infrastruktury pro ob&any, kte$í se

89

Jeho p$ílohou byla souhrnná zpráva s požadavky na
zabezpe&ení finan&ního krytí realizace vybraných úkol(
ve Strategii. Usnesením vlády ze dne 15. kv%tna 2013 &. 342
bylo schváleno navýšení finan&ních prost$edk( o 68 918 840
K& v rozpo&tové kapitole Ministerstva vnitra na realizaci
protikorup&ních opat$ení v roce 2013.

setkali s korupcí a cht%jí u&init kroky, které by
zamezily opakování takovéto situace.

Mezinárodní spolupráce
Partnerství pro otev$ené vládnutí – Open
Government Partnership (OGP) je mezinárodní
iniciativou administrativy USA podporující
otev$enost, transparentnost a boj proti korupci.
Cílem je konkrétní závazek vlád podpo$it
rozpo&tovou transparentnost, zvýšit ob&anskou
angažovanost, bojovat s korupcí a transformovat
se ve více otev$ené, efektivní a odpov%dné
instituce.90
V dubnu 2013 bylo provedeno zhodnocení
pln%ní Ak&ního plánu !R po ukon&ení
dvanáctim%sí&ního implementa&ního cyklu.91
!R je &lenem Skupiny stát% proti korupci
(Group of States Against Corruption – GRECO)
p$i Rad% Evropy.92 V roce 2013 p$ijalo GRECO
hodnotící zprávu, v níž !R op%tovn% vytýká
nedostate&nou právní úpravu v oblasti
transparentnosti financování politických stran a
politických kampaní.

VISAPOINT – internetová registrace
žadatel% o pobytová oprávn(ní
Smyslem systému VISAPOINT je zejména
aplikace rovného a spravedlivého p$ístupu
ke každému cizinci p$i podání žádosti. Systém
dle svého nastavení automaticky, bez zásahu
pracovník(
zastupitelských
ú$ad(
!eské
republiky (dále jen „ZÚ !R“) i Ministerstva
zahrani&ních v%cí !eské republiky, p$id%luje
termíny k podání žádostí o pobytová oprávn%ní.
VISAPOINT ve v%tší mí$e eliminuje &innost
zprost$edkovatel( p$ed ZÚ !R a obecn% vn%jší
lidský faktor, který m(že být potenciálním
rizikem korupce. V sou&asné dob% využívá
systém VISAPOINT celkem 29 ZÚ !R.
(Viz též tabulková a grafická !ást str. 24-25)
90

O p$ipojení k mezinárodní iniciativ% Partnerství pro
otev$ené vládnutí rozhodla vláda svým usnesením ze dne 14.
zá$í 2011 &. 691
91
Zhodnocení pln%ní Ak&ního plánu !eské republiky
„Partnerství pro otev$ené vládnutí“ v roce 2012 a jeho
aktualizace byly schváleny usnesením vlády ze dne
19. &ervna 2013 &. 477. Tímto usnesením byl sou&asn%
uložen úkol provést zhodnocení pln%ní Ak&ního plánu OGP
za rok 2013 a p$edložit jej "ídícímu výboru OGP do konce
dubna 2014.
92
Hlavním p$edm%tem &innosti GRECO je monitorování
implementace jednotlivých protikorup&ních instrument(
Rady Evropy, zejména Trestn%právní úmluvy Rady Evropy
proti korupci a Ob&anskoprávní úmluvy Rady Evropy proti
korupci.
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2.2.4 Násilná kriminalita
Zjišt%no trestných &in(:
18 689 (+331, +1,8 %)
Objasn%no trestných &in(:
12 908 (+236, +1,9 %)
Objasn%nost: 69,1 %
Po&et stíhaných a vyšet$ovaných osob:
13 133 (-9, -0,1 %)

Násilná kriminalita v roce 2013 meziro&n%
vzrostla pom%rn% nevýrazn% (+1,8 %) – na rozdíl
od
kriminality
mravnostní,
majetkové,
hospodá$ské a ostatní. Bylo zjišt%no 18 689
(+331) násilných trestných &in(.93
Z hlediska teritoriálního a po p$epo&tu
násilné kriminality na 10 tis. obyvatel lze
konstatovat, že v roce 2013 byl nejzatížen%jším
Ústecký kraj (25), který meziro&n% „p$edstihl“
kraj Liberecký (24), naopak nejmén% byli zatíženi
obyvatelé Pardubického (11) a Královéhradeckého kraje (12).
Objasn%nost byla nejvyšší od roku 2007, bylo
objasn%no 69,1 % zjišt%ných násilných skutk(.
Na nár(stu násilné kriminality se podílely
zejména trestné &iny porušování domovní
svobody (+14,1 %) a nebezpe&né vyhrožování
(+5,7 %).
Poklesl po&et vražd na 182 skutk( (-3,2 %),
$ada z nich však byla spáchána s mimo$ádnou
brutalitou.94

93

Dle ÚOOZ v oblasti násilné trestné &innosti ve form%
organizovaného zlo&inu se již od roku 2012 za&al objevovat
nový zp%sob páchání trestné &innosti. Pachatelé si tipují
osoby žijící na území !R (zejména &eské ob&any), vlastnící
movitý a zejména nemovitý majetek, který inzerují na
zahrani&ních serverech. Tyto osoby jsou následn%
kontaktovány tzv. kupci, za nimiž stojí v pozadí smyšlený
zahrani&ní kupec (investor). Po zkontaktování se snaží
zmín%né osoby následn% vylákat pro jednání do zahrani&í,
kde jsou následn% násilím drženy a mu&eny do té doby, než
je p$evedena požadovaná finan&ní hotovost pachatel(m. Po
p$evedení finan&ní hotovosti jsou tyto osoby v n%kterých
p$ípadech v zahrani&í usmrceny.
94
Nap$. 3 pachatelé ve v%ku 18 až 20 let 16. b$ezna 2013
v Jihlav% usmrtili patnáctiletou dívku po desítkách minut
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Zhruba v posledních t$ech letech vyvstává
jako jeden z alarmujících faktor( skute&nost, že
velký po&et vražd je spáchán brutálním
zp(sobem na seniorech, na vlastních rodi&ích95 &i
prarodi&ích. Pachatelé jsou p$itom osoby
mladistvé nebo osoby ve v%ku mladistvým
blízké. Ve v%tšin% p$ípad( bývá motivem získání
prost$edk( na nákup drog, krytí dluh( nebo
jiných finan&ních závazk(. Rok 2013 byl op%t
charakteristický vyšším po&tem násilných útok(
sm%rem k senior(m a osobám sociáln% výrazn%
slabým a bezdomovc(m.
Nár(st agresivity a brutality pachatel(
potvrzuje i NSZ. Násilné trestné &innosti se
zú&ast)ují také mladiství a osoby mladší než 15
let.
Po&et loupeží se meziro&n% snížil na 2 961
skutk( (-9,8 %), p$i&emž po&et loupeží na
finan&ních institucích poklesl o 32,3 %. Nicmén%
p$etrvává páchání pouli&ních loupežných
p$epadení, jejichž pachatelé se zam%$ují na
osam%lé chodce, p$edevším ženy a seniory, nad
kterými mají fyzickou a po&etní p$evahu.
K samotnému p$epadení dochází rychle, ob%* je
napadena v%tšinou ze zálohy, pakliže se brání, je
sražena na zem a &asto dochází ke vzniku
trvajícím trýzn%ní, když ji p$edtím vyhodili z okna
z patnáctimetrové výšky.
95
ÚSPK P!R uvádí nap$. p$ípad vraždy z Prahy ze dne 4. 9.
2013, kdy pachatel-syn v byt% obývaném spole&n% se svou
matkou za ú&elem získání finan&ních prost$edk( v úmyslu ji
usmrtit jí bodnose&ným nástrojem zp(sobil rozsáhlá bodná,
$ezná a se&ná poran%ní hlavy a horních kon&etin. Útok vedl
extrémn% vysokou silou a takovou intenzitou, že u
poškozené došlo k t$íštivým zlomeninám lebky, obou &elistí
a paže. Pachatel tímto svým útokem vystavil poškozenou
bolestem na hranici snesitelnosti.

r(zných poran%ní v d(sledku pádu &i odtržení
$etízk(, p$ípadn% náušnic.
Další cílovou skupinou pachatel( pouli&ních
loupeží jsou osoby mladistvé nebo nezletilé,
jejichž fyzická kondice se zdaleka nevyrovná
pachatel(m, kte$í v mnoha p$ípadech využívají i
skute&nosti, že &asto bývají v po&etní p$evaze.
Pachatelé se v t%chto p$ípadech zam%$ují na
uloupení finan&ní hotovosti, platebních karet,
mobilních telefon( nebo drobných šperk(.
Typickým a „snadným“ cílem pachatel(
násilné kriminality jsou herny &i benzínové
&erpací stanice, nebo* v t%chto provozovnách
bývá malý po&et zákazník(, jedno&lenný personál
&i
nedostate&né
technické
zabezpe&ení
(p$edevším v hernách).
V sou&asné
dob%
dochází
k nár(stu
loupežných p$epadení kurzovních voz(. Vyskytly
se i p$ípady, kdy došlo k zastavení kurzovního
vozidla jiným vozidlem nebo vozidly, resp.
osobami, oble&enými do sou&ástek policejních
uniforem. Pod pohr(žkou použití zbraní poté
donutí posádku k otev$ení trezorového prostoru
ve vozidle a odcizí p$eváženou finan&ní hotovost.
Pachatelé se nezdráhají použít k získání pen%z
st$elbu ze samopalu proti posádce. Dva z t%chto
p$ípad( byly p$ekvalifikovány na pokus vraždy.
(Viz též tabulková a grafická !ást str. 26)

Opat$ení
K 1. srpnu 2013 nabyl ú&innosti ve všech
svých podstatných &ástech zákon &. 45/2013 Sb.,
o ob(tech trestných &in% a o zm(n( n(kterých
zákon%
(zákon
o ob(tech
trestných
&in%), 96který komplexn% upravuje právní
ochranu ob%tí.
Mj. zákon vyd%luje z množiny ob%tí kategorii
tzv. zvláš* zranitelných ob%tí, kterým p$iznává
ur&ité specifické postavení. Zvláš* zranitelnou
ob%tí je ob%*, která je:
o dít%tem (osobou mladší 18 let),
o osobou, která je postižena fyzickým,
mentálním nebo psychickým hendikepem
nebo smyslovým poškozením, které ve
spojení s r(znými p$ekážkami m(že bránit
plnému a ú&elnému uplatn%ní této osoby ve
spole&nosti ve srovnání s jejími ostatními
&leny,

o
o

ob%tí trestného &inu obchodování s lidmi
podle § 168 trestního zákoníku,
ob%tí trestného &inu proti lidské d(stojnosti
v sexuální oblasti nebo trestného &inu, který
zahrnoval násilí &i pohr%žku násilím,
jestliže je v konkrétním p$ípad% zvýšené
nebezpe&í zp(sobení druhotné újmy zejména
s ohledem na její v%k, pohlaví, rasu,
národnost, sexuální orientaci, náboženské
vyznání,
zdravotní
stav,
rozumovou
vysp%lost, schopnost vyjad$ovat se, životní
situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na
vztah k osob% podez$elé ze spáchání
trestného &inu nebo závislost na ní.
***

V IKSP byl zpracován projekt s názvem
„Nové jevy v násilné kriminalit( v&etn(
domácího násilí“ a p$ihlášen do t$etí ve$ejné
sout%že v rámci Programu bezpe&nostního
výzkumu !R v letech 2010-1015.
Cílem výzkumu je popis a poznatky o
nových
jevech
v
násilné
kriminalit%,
charakteristika konkrétních jev( a jejich
pachatel(,
v&etn%
podrobných
kazuistik
konkrétních p$ípad( a jejich zobecn%ní. Budou
zhodnoceny zm%ny v mí$e užívaného násilí – v
brutalizaci násilného jednání pachatel( v(&i
ob%tem. Zvláštní pozornost bude v%nována
podobám
domácímu
násilí,
konkrétn%
partnerskému vztahovému násilí a také jeho
dopadu na dosp%lé ob%ti a pachatele.
(Další opat#ení viz kapitola 3.2 Oblast
prevence kriminality)

96

Ve sbírce zákon( byl zákon vyhlášen 25. února 2013.
V Poslanecké sn%movn% Parlamentu !R byl schválen jako
tisk &. 617 dne 18. 12. 2012.
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2.2.5 Mravnostní kriminalita
Zjišt%no trestných &in(:
2 109 (+128, +6,5 %)
Objasn%no trestných &in(:
1 493 (+20, +1,3 %)
Objasn%nost: 70,8 % (-3,6 %)
Po&et stíhaných a vyšet$ovaných osob:
13 335 (+56, +4,4 %)

V roce 2013 bylo zjišt%no 2 109 (+128,
+6,5 %) mravnostních trestných &in(,97 což je
nejvíce za posledních deset let. Objasn%no bylo
1 493 (+20) skutk(, tj. 70,8 %, objasn%nost se
snížila o 3,6 %.
Nár(st zjišt%né mravnostní kriminality byl
v roce 2013 zp(soben zejména zvýšeným po&tem
trestných &in( pohlavní zneužívání, které byly
také nej&etn%jšími mravnostními trestnými &iny
(793 skutk(). Po&et znásiln(ní, dominujících
mravnostní kriminalit% v roce 2012, poklesl o
12 %.98 Tém%$ polovinu z objasn%ných znásiln%ní
spáchali recidivisté.
***
Po p$epo&tu zjišt%né mravnostní kriminality
na 10 tisíc obyvatel byly v roce 2013
nejzatížen%jšími Karlovarský kraj (3) a Liberecký
kraj (2,6). Nejmén% zatížen byl Olomoucký kraj
(1,5).
***
Stále aktuální je páchání mravnostní trestné
&innosti za využití moderních informa&ních a
komunika&ních technologií (internet – sociální

sít%, mobilní telefony) tzv. grooming a sexting,99
což jsou r(zné formy sexuálního nátlaku.
D(vodem je i prožívání kamarádských vztah(
cestou virtuálního sv%ta, naprosto odtrženého od
reality. Pro d%ti takto trávící sv(j volný &as se
vžil termín skleníkové d(ti. Odhalování a
vyšet$ování této trestné &innosti vyžaduje úzkou
spolupráci specialist( P!R po linii mravnost –
mládež s odd%leními informa&ní kriminality.
(Viz též tabulková a grafická !ást str. 27)

Opat$ení
Za ú&elem zkvalitn%ní práce na úseku
odhalování a vyšet$ování trestných &in(
znásiln%ní a pohlavního zneužití iniciovalo
Krajské $editelství policie hl. m. Prahy výb%r
zdravotnického za$ízení, které by provád%lo
specializovaná gynekologická vyšet$ení ob%tí
mravnostní trestné &innosti na požadované
profesionální
úrovni.
Výše
uvedeným
zdravotnickým za$ízením pro hlavní m%sto Prahu
je Ústav pro matku a dít% v Podolí. V roce 2013
byla uzav$ena s tímto ústavem smlouva
99

97

Do kategorie mravnostní kriminality zahrnuje policejní
statistika zejména ty trestné &iny, které jsou nebo mohou být
spáchány se sexuálním podtextem. Kriminologové
p$edpokládají vysokou latenci mravnostní kriminality.
Registrovaná mravnostní kriminalita má co do po&tu mizivý
podíl na kriminalit% celkové (p$ibližn% 0,7 %), ale škoda jí
zp(sobená je nem%$itelná.
98
V oblasti mravnostní trestné &innosti – pohlavní zneužití
&i znásiln%ní, jsou i nadále nahlašovány p$ípady smyšlených
znásiln%ní &i pohlavního zneužívání. Motivem je
vypo&ítavost, strach, neznalost &i msta.
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Tzv. grooming: jedná se o trestnou &innost páchanou
kvalifikovaným zp(sobem, pachatel využívá naivity &i
neznalosti ob%ti, jejího bezprost$edního chování v prost$edí
Internetu. Groomer se v mnoha p$ípadech pohybuje na hran%
zákona – zám%rn% se v internetové komunikaci vyhýbá
otev$ené sexuální nabídce, obratn% manipuluje zejména
nezletilé ob%ti k uskute&n%ní sch(zky.
V p$ípad% tzv. sextingu si mladé dvojice nahrávají &i
fotografují vlastní sexuální praktiky. Po ukon&ení vztahu
jeden z dvojice tyto fotografie a nahrávky umístí ze
zlomyslnosti na sociálních sítích apod.
Novela trestního zákoníku zareagovala na tento nový trend
novou skutkovou podstatou – § 186 sexuální nátlak.

o spolupráci. Navíc se poda$ilo dohodnout
s dodavatelem
jednorázové
pilulky
proti
ot%hotn%ní, která je bezplatn% podána ženám –
ob%tem znásiln%ní.

***
V roce 2013 v IKSP druhým rokem probíhá
kriminologický výzkum „Násilná sexuální
kriminalita v "R se zam($ením na její
aktuální formy, na zvyšování ú&innosti
odhalování a postihu jejích pachatel% a na
možnosti ochrany spole&nosti p$ed sexuáln(
motivovaným násilím“ (Program BV MV!R,
VG2VS/230). Cílem je zmapovat a zhodnotit
reakce státu na nebezpe&í, který tento druh
kriminality a jeho pachatelé p$edstavují pro
spole&nost (zejména reakce ve form% trest( a
ochranných opat$ení).
Prob%hla hlavní vlna terénního sb%ru dat k
pachatel(m t%chto delikt( v&etn% psychodiagnostiky (120 odsouzených v%zn%ných
pachatel() a zejména podrobná analýza trestních
spis(, kde je sledována víc jak stovka
prom%nných.
Výzkumný soubor pro podrobnou analýzu
tvo$í více než 700 p$ípad( znásiln%ní. V%kový
rozptyl pachatel( je od roku narození 1937 až do
roku 1995.
Z p$edb%žných výsledk( analýz nap$.
vyplývá, že víc jak &tvrtinu pachatel( znásiln%ní
tvo$í prvopachatelé (28 %).

Zhruba polovina pachatel( (51 %) – z t%ch,
kte$í již byli d$íve pravomocn% odsouzeni – m%la
za sebou pobyt ve v%zení. Necelá &tvrtina (22 %)
pachatel( znásiln%ní se ve své kriminální historii
dopustila sexuálního deliktu. Nepodmín%ný trest
odn%tí svobody byl soudem uložen v%tšin%
(76 %) pachatel( znásiln%ní; pr(m%rná délka
uloženého trestu odn%tí svobody byla cca 6 let.
Ve v%tšin% p$ípad( (80 %) pak soud pachatel(m
ochranné lé&ení neukládal.
Konec výzkumného úkolu je plánován na rok
2015.
***
Po
vyhodnocení
dosud
provedených
implementa&ních opat$ení dosp%lo MS k záv%ru,
že k $ádné implementaci požadavk(, které pro
!R vyplývají ze sm%rnice Evropského
parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne
13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu
zneužívání a pohlavnímu vyko$is*ování d%tí a
proti d%tské pornografii, kterou se nahrazuje
rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV, je
zapot$ebí
p$istoupit
k díl&ím
zm(nám
v trestním zákoníku.100

Další opat#ení viz zejména kapitola 2.2.7.2
Obchod s lidmi.

100

P$íslušná novelizace byla p$ipravena již v 6. volebním
období, pro rozpušt%ní Poslanecké sn%movny nebyl vládní
návrh zákona, kterým m%lo dojít k novelizaci mj. trestního
zákoníku (tisk 996), schválen. Implementa&ní novela
trestního zákoníku byla po ustanovení nové Poslanecké
sn%movny p$ipravena znovu, aktuáln% je projednávána jako
sn%movní tisk 45.
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2.2.6 Nelegální migrace
Celkový po&et osob zjišt%ných p$i nelegální
migraci na území !R: 4 153
Z toho bylo 512 osob (tj. 12,3 %) zjišt%no p$i
nelegální migraci opakovan%.
Neregulérním cestovním dokladem se prokázalo
130 osob (tj. 3,1 %).
Evidováno bylo 143 osob, které k nelegální
migraci napomáhaly.

V roce 2013 bylo p$i nelegální migraci101
na území !R zjišt%no celkem 4 153 (+558,
+15,5 %) osob.
BIS nepovažuje nelegální migraci za zásadní
bezpe&nostní problém.102

Nelegální migrace p$es vn(jší schengenskou hranici
V roce 2013 bylo nahlášeno cestou IS
Událost 179 osob, které byly odhaleny p$i
nelegální migraci p$es vn%jší schengenskou !R.
Z uvedeného po&tu bylo 146 osob zjišt%no na
vstupu do !R a 33 osob ve sm%ru z !R.103
Z výše uvedeného celkového po&tu osob se
49 (tj. 27,4 %) prokázalo neregulérním cestovním
dokladem. Nejvíce bylo zjišt%no státních
p$íslušník( Albánie (22 osob), Ukrajiny (7 osob)
a Sýrie (6 osob).

N%kte$í cizinci ve stanovené lh(t%
neopoušt%jí území !eské republiky, ale zdržují se
na území nadále neoprávn%n% a nakonec se
dostaví ve v%tšin% p$ípad( do p$ijímacího
azylového st$ediska (Zastávka u Brna), kde
požádají o mezinárodní ochranu. Celkem byl
nelegální pobyt zjišt%n u 91 cizinc(, kte$í se
dostavili do p$ijímacího st$ediska.
Neregulérním cestovním dokladem se p$i
nelegálním pobytu prokázalo 81 osob (tj. 2 %
z celkového po&tu osob zjišt%ných p$i nelegálním
pobytu).104

Nelegální pobyt

Rozhodnutí o správním vyhošt(ní

V kategorii nelegálního pobytu bylo v roce
2013 zjišt%no 3 974 cizinc%.

V roce 2013 bylo do IS CIS zaevidováno
celkem 2 020 cizinc% s vydaným pravomocným
rozhodnutím
o
správním
vyhošt(ní,
v porovnání s p$edchozím rokem je situace
stabilní (nár(st pouze 14 osob, tj. +0,7 %).
K nejvíce zastoupené skupin% cizinc( s vydaným
pravomocným
rozhodnutím
o
správním
vyhošt%ní, kte$í byli v rámci sledovaného období
zaevidováni do IS CIS, náleželi tradi&n% ob&ané
Ukrajiny (874 osob; -86 osob, tj. -9,0 %), kte$í
p$edstavovali 43 % z celkového po&tu cizinc(
v této kategorii. S velkým odstupem se umístili
státní p$íslušníci Vietnamu (180 osob; -63 osob,
tj. -25,9 %). O t$etí místo se d%lili státní
p$íslušníci Kuvajtu a Ruské federace (106 osob).
Nejmarkantn%jší
meziro&ní
nár(sty
osob
s vydaným rozhodnutím o správním vyhošt%ní

101

Od roku 2008 jsou sledovány dv" základní kategorie
nelegální migrace na území &R:
1. Nelegální p!ekro"ení vn#jší schengenské hranice
$R – osoby, které nedovolen" p#ekro!ily nebo se pokusily
o nedovolené p#ekro!ení vn"jší schengenské hranice (letišt")
&R (cizinci i ob!ané &R).
2. Nelegální pobyt – cizinci zjišt"ní na území &R, kte#í
nelegáln" pobývali na území &R, v!etn" tranzitního prostoru
na letištích.
102
BIS se nelegální migrací od roku 2011 již nezabývá, a to
vzhledem k jejímu vývoji v posledních letech a s ohledem
na možnosti sledování nelegální migrace na území vnit$ního
schengenského státu. I nadále však v%nuje pozornost
skupinám cizinc(, resp. cizineckým komunitám, jejichž
aktivity by pro !R mohly p$edstavovat potenciální
bezpe&nostní riziko.
103
Krom% deseti osob byly ostatní osoby hlášeny z ICP
Letišt% Praha-Ruzyn%. Jednalo se zejména o státní
p$íslušníky Ruska (44 osob), Albánie (22 osob) a Ukrajiny
(13 osob). P$i nelegálním p$ekro&ení vn%jší schengenské
hranice nebyl zjišt%n ob&an EU.
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Nejv%tší skupinu cizinc( zjišt%ných p$i
nelegálním pobytu tvo$ili tradi&n% státní
p$íslušníci Ukrajiny (888 osob, tj. 22,3 % z
celkového po&tu). S odstupem následovali státní
p$íslušníci Ruska (512 osob) a Vietnamu (311
osob).

104

Nej&ast%ji tyto doklady p$edkládali státní p$íslušníci
Ukrajiny (45 osob), Moldavska (10 osob) a Gruzie (5 osob).

byly evidovány u ob&an( Kuvajtu (+97 osob, tj.
+1 077,8 %) a Libye (+76 osob, tj. + 1 266,7 %).

Rozhodnutí o povinnosti opustit území
V návaznosti na tzv. návratovou sm%rnici byl
od ledna 2011 zaveden institut rozhodnutí o
povinnosti opustit území !eské republiky. D$íve
by t%mto osobám bylo vydáno rozhodnutí o
správním vyhošt%ní. V roce 2013 bylo vydáno
192 rozhodnutí o uložení povinnosti opustit
území. V meziro&ním porovnání došlo k nár(stu
o 14 rozhodnutí, což je +7,9 %.

stát( Evropské unie. Zajiš*ují nábor zájemc(,
vy$ízení dokument( v domovské zemi a
podvodné získání víza. Na &eském území jim pak
poskytují ubytování, právní služby, jednání u
ú$ad(, ov%$ování a opat$ování pot$ebných
dokument( (falešných &i podvodn% získaných)
nebo p$evoz do dalších evropských zemí. Tento
zp(sob nelegální migrace je doménou zejména
ob&an( Vietnamu, ale také ob&an( arabských
zemí, Ukrajiny i dalších postsov%tských republik.
(Statistické údaje viz tabulková a grafická
!ást str. 28)

Napomáhání k nelegální migraci

Vybraná opat$ení105

V roce 2013 bylo skupinami dokumentace
Krajských $editelství Policie !R evidováno
celkem 143 osob, které napomáhaly k nelegální
migraci. V%tšinou se jednalo o ob&any !eské
republiky (98 osob), dále následovali státní
p$íslušníci Vietnamu (16 osob). Nej&ast%jší
formou napomáhání k nelegálnímu pobytu bylo
ú&elové otcovství, ú&elové s)atky nebo ú&elová
pozvání.

(další opat$ení viz kapitola 3.1 Legislativní aktivity,
3.3 Evropská unie a mezinárodní spolupráce, 3.4.4.
Oblast informa&ních a komunika&ních systém(

Nelegální migrace a organizovaný zlo&in
Podle ÚOOZ se v roce 2013 potvrdily
informace, že na území !eské republiky p(sobí
cizojazy&né zlo&inecké skupiny, které se podílí
na výrob% a distribuci pad%laných nebo
pozm%n%ných osobních doklad(. Bylo zjišt%no,
že pad%lané doklady jsou ur&eny bu+ k legalizaci
pobytu migrant(, kte$í se již nacházejí na území
evropských stát(, v&etn% !R, nebo jsou kurýry &i
zasilatelskými spole&nostmi zasílány do t$etích
zemí, odkud se s nimi snaží nelegální migranti
dostat do Evropy.
P$etrvávajícím
problémem
z(stává
zneužívání vízové a imigra&ní politiky. Trestná
&innost v této oblasti se &asto p$izp(sobuje
aktuální situaci a reaguje na opat$ení státních
orgán(. V posledních letech je sice vydávání víz
pro ob&any t$etích zemí d(sledn% prov%$ováno,
ale ke zneužívání víz nadále dochází. Jedná se
zejména o víza podvodn% získávaná za ú&elem
studia, práce, podnikání nebo slou&ení rodiny.
Dob$e organizované skupiny se zmín%nou
trestnou &inností zabývají nejen p$ímo na území
!R, ale jsou napojeny na organizátory v dalších
evropských státech i v domovských státech
migrant(. Skupiny zajiš*ují pro migranty
kompletní službu, na jejímž konci by m%l být
$ádný pobytový status na území !R nebo i jiných

Readmisní politika
V roce 2013 pokra&ovala jednání mezi !R a
druhými státy o tzv. readmisních smlouvách.106
1. 2. 2013 vstoupila v platnost readmisní smlouva
s Kosovem.
Krom% bilaterálních smluv jsou pro !R
závazné rovn%ž readmisní smlouvy sjednané
Evropskou
unií,
resp.
Evropským
spole&enstvím.107 V roce 2013 byly podepsány
smlouvy s Arménií, Kapverdami a Tureckem a
bylo dokon&eno jednání o readmisní smlouv% s
Ázerbájdžánem. Smlouvy sjednané Evropskou
unií,
resp.
Evropským
spole&enstvím
p$edpokládají, že jednotlivé &lenské státy sjednají
s p$íslušným t$etím státem provád%cí protokol k
readmisní smlouv%. 1. kv%tna 2013 vstoupil v
platnost provád%cí protokol k unijní readmisní
smlouv% se Srbskem a 1. prosince 2013 s Bosnou
a Hercegovinou. Dále byl podepsán provád%cí
protokol k unijní readmisní dohod% s Ukrajinou a
bylo dokon&eno jednání o protokolu s Gruzií.
105

Komplexní informace o opat$eních v oblasti migrace
obsahuje samostatná Zpráva o situaci v oblasti migrace
a integrace cizinc% na území "eské republiky v roce
2013.
106

!R má sjednány readmisní smlouvy se všemi sousedními
státy a dále s Ma+arskem, Slovinskem, Chorvatskem,
Moldávií, Bulharskem, Rumunskem, Arménií, Švýcarskem,
Vietnamem, Kanadou, Švýcarskem, Arménií. Ma+arskem,
Slovinskem,
Chorvatskem,
Moldávií,
Bulharskem,
Rumunskem, Arménií, Švýcarskem, Vietnamem, Kanadou a
Kosovem, podepsána byla smlouva s Francií a
Kazachstánem.
107
V sou&asné dob% jsou v platnosti readmisní smlouvy s
Albánií, Bosnou a Hercegovinou, !ernou Horou,
Hongkongem, Makedonií, Moldávií, Ruskem, Pákistánem,
Srbskem, Srí Lankou, Macaem, Ukrajinou a Gruzií.
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Migra&ní politika
Vhodný nástroj k $ízení migrace ob&an(
t$etích zemí do !R p$edstavují zejména zvláštní
migra&ní projekty ur&ené pro specifické cílové
skupiny cizinc(. Cílem projekt( je zrychlit
migra&ní proceduru vybraných skupin cizinc(
zejména cestou p$ednostního vy$ízení žádostí o
povolení k zam%stnání nebo žádostí o p$íslušná
pobytová oprávn%ní.
V roce 2013 nadále pokra&ovala realizace
dvou projekt( zahájených již v roce 2012, které
jsou ur&eny pro vnitropodnikov% p$evád%né
zam%stnance zahrani&ních investor( a pro
láze)ské pacienty.108 V roce 2013 byla zahájena
realizace dvou dalších projekt(, jejichž cílové
skupiny tvo$í personál firem nov% založených v
!R zahrani&ním investorem a stipendisté p$ijatí
k vysokoškolskému studiu v !R:
o Projekt Zrychlená procedura ud%lování
pobytových oprávn%ní pro cizince –
zahrani&ní studenty ze t$etích zemí109
o Projekt WelcomePackage pro investory
Realizace projektu byla zahájena dne
1. 7. 2013. Jeho gestorem je Ministerstvo
pr(myslu
a
obchodu,
spolugestory
ministerstva vnitra, práce a sociálních v%cí a
zahrani&ních v%cí. Cílem projektu je podpo$it
p$íliv zahrani&ních investic do !R,
mezinárodní konkurenceschopnost, expanzi
investor( a vytvá$ení nových pracovních
míst.

108

U projektu „Fast Track: Zrychlená procedura pro
vnitropodnikov( p$evád(né a lokalizované zam(stnance
zahrani&ních investor%“ byla v roce 2013 rozší$ena
p(vodní cílová skupina vnitropodnikov% p$evád%ných
zam%stnanc( vysílaných k výkonu práce do &eské pobo&ky
nadnárodní spole&nosti, aniž by s pobo&kou m%li uzav$en
pracovn%právní vztah, také o vysílané pracovníky, kte$í v
!R s tuzemskou pobo&kou zahrani&ního investora
pracovn%právní vztah do&asn% uzavírají (tzv. „lokalizace“).
U projektu „Zrychlená procedura pro zahrani&ní
pacienty, kterým bude v "R poskytována láze)ská
lé&ebn( rehabilita&ní pé&e“ se v pr(b%hu roku rozší$il
seznam lázní za$azených Ministerstvem zdravotnictví do
projektu z p(vodních 4 na celkových 8.
109
Realizace projektu byla zahájena dne 1. 6. 2013. Jeho
gestorem je Ministerstvo školství, mládeže a t%lovýchovy,
spolugestory Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahrani&ních
v%cí. Cílem projektu je usnadnit proceduru vstupu a pobytu
ob&an( t$etích stát(, kte$í byli jako stipendisté p$ijati ke
studiu v !R na základ% platných mezinárodních smluv nebo
usnesení vlády !R. V rámci projektu jsou p$ednostn%
vy$izovány jejich žádosti o dlouhodobá pobytová oprávn%ní
za ú&elem studia. Projektu se mohou ú&astnit pouze studenti
za$azení do vybraných stipendijních program(.
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Ke zm%n% migra&ní politiky v oblasti
podzákonných p$edpis( došlo po&átkem roku
2013, kdy ke dni 20. 2. 2013 nabyla ú&innosti
vyhláška &. 29/2013 Sb., která nahradila vyhlášku
&. 461/2008 Sb., kterou se stanoví seznam zemí,
jejichž státní p$íslušníci jsou oprávn%ni požádat o
vydání zelené karty. Novou vyhláškou byl
seznam stát( významn% rozší$en.
***
V roce 2013 pokra&ovala realizace „Dohody
mezi Ministerstvem vnitra !eské republiky a
Ministerstvem zahrani&ních v%cí !eské republiky
o vysílání sty&ných d(stojník( pro migraci a
doklady na zastupitelské ú$ady !eské republiky“
ze dne 13. února 2009. Podrobn%jší informace o
realizaci zmín%né dohody budou sou&ástí Zprávy
o situaci v oblasti migrace a integrace cizinc( na
území !eské republiky v roce 2013.
Integrace cizinc%
A&koliv i v roce 2013 stagnovaly po&ty nov%
p$íchozích cizinc( ze t$etích zemí, po&et cizinc(
s trvalým pobytem stabiln% dále nar(stal. Proto je
nadále nutné prohlubovat aktivní integra&ní
politiku.
Ministerstvo
vnitra
jako
koordinátor
integra&ní politiky v roce 2013 zpracovalo a
vlád% p$edložilo materiál „Postup p$i realizaci
aktualizované Koncepce integrace cizinc% –
Spole&né soužití v roce 2014“ (dne
22. ledna 2014 schváleno vládou !R – usnesení
&. 60).110
***
V roce 2013 MV pokra&ovalo v úsilí
o p$enesení integrace na regionální a lokální
úrove). Byl podporován další rozvoj regionálních
Center na podporu integrace cizinc%. V roce
2013 pracovala Centra již ve 13 krajích.111
Ke zmírn%ní nap%tí mezi cizinci a majoritní
spole&ností a k podpo$e integrace na lokální
úrovni podpo$ilo MV spolu se samosprávami

110
V materiálu byla navržena konkrétní opat$ení, kterými
p$íslušné rezorty odpov%dné za realizaci integra&ní politiky i
další subjekty podpo$í integraci cizinc( v !eské republice v
roce 2014.
111
Nov% bylo v kraji Královéhradeckém otev$eno Integra&ní
centrum pro cizince provozované Diecézní katolickou
charitou Hradec Králové. V kraji Vyso&ina bylo z$ízeno
detašované pracovišt% Integra&ního centra (CPIC)
Pardubického kraje. Ve zbývajícím kraji (St$edo&eském)
byla v roce 2013 integrace podporována prost$ednictvím
dotací NNO.

m%st a m%stských &ástí realizaci projekt% obcí112
(d$íve tzv. emergentních projekt().
Tyto projekty p$isp%ly k aktivizaci
samospráv p$i $ešení lokálních problém(
s integrací cizinc(, k provázanosti aktivit v rámci
komplexních projekt( samosprávy a ur&itému
zklidn%ní vzájemných vztah(. Samosprávy
projevují zájem o pokra&ování projektu &i nový
projekt i do roku 2014.
Poskytování informací cizinc%m probíhalo
t$emi hlavními komunika&ními kanály –
telefonicky,
e-mailem
a
prost$ednictvím
oficiálních pr(b%žn% aktualizovaných webových
stránek www.mvcr.cz/cizinci. Novým po&inem
bylo v roce 2013 vytvo$ení systému adapta&n%
integra&ních kurz( pro nov% p$íchozí cizince,
které byly pilotn% b%hem roku testovány.
Dále byly mj. vytvo$eny soubory materiál(
pro p$ípravu potenciálních migrant( p$ed jejich
p$íchodem
do !R.
Cílem
je
zvýšení
informovanosti, prevence rizikového jednání a
ztráty legálního pobytu migrant( v !R.
***
Analytické centrum pro ochranu státních
hranic a migraci (dále jen „Analytické
centrum“) p$edstavuje stálé analytické pracovišt%
meziresortního charakteru, které se v rámci své
&innosti zam%$uje na sledování a analýzu migrace
jako komplexního jevu. V roce 2013 byl kladen
d(raz na sledování situace syrských migrant(.
***
V roce 2013 se uskute&nila t$i $ádná zasedání
(v po$adí 32. – 34.) Meziresortního orgánu pro
potírání nelegálního zam(stnávání cizinc%
(MOPNZC).113
Stálým &lenem MOPNZC je i Generální
$editelství cel, jehož pod$ízené celní ú$ady
provád%jí vedle oblastních inspektorát( práce
(OIP) kontrolní &innost v oblasti zam(stnávání
cizinc%. V p$ípad% zjišt%ní porušení p$edpis( pak

p$edávají celní ú$ady podklady OIP k zahájení
správního $ízení o uložení pokuty.114
V roce 2013 pokra&ovala kontrolní &innost
SÚIP zam%$ená na odhalování a potírání
nelegální práce v rámci projektu „Efektivní
systém rozvoje zam(stnanosti, výkonu
komplexních kontrol a potírání nelegálního
zam(stnávání v "R“, který je financován
z Evropského
sociálního
fondu
v rámci
Opera&ního programu Lidské zdroje a
zam%stnanost.115
***
Státní ú$ad inspekce práce (SÚIP) v roce
2013 provedl celkem 36 101 kontrol v oblasti
dodržování
ustanovení
zákona
o
zam(stnanosti.
P$i kontrolách zam%$ených na odhalování
nelegální práce bylo zjišt%no nelegální
zam%stnávání u 1 375 kontrol. Z celkového po&tu
3 170 zjišt%ných nelegáln% zam%stnaných osob se
v 1 394 p$ípadech jednalo o ob&any !R. V 1 481
p$ípadech se jednalo o cizince ze t$etích zemí a
v 295 p$ípadech o ob&any z ostatních stát( EU. V
porovnání s rokem 2012 nebyl zaznamenán
výrazný nár(st po&tu nelegáln% zam%stnaných
cizinc( ze t$etích zemí a ob&an( z ostatních stát(
EU.
V p$ípad% odhalení n%které z forem nelegální
práce cizinc( ze t$etích zemí se nej&ast%ji jednalo
o státní p$íslušníky Ukrajiny (544 osob),
Vietnamu (336 osob), !íny (36 osob), Moldávie
(20 osob), Mongolska (15 osob), Turecka (10
osob), Makedonie (9 osob).
V roce 2013 uložil SÚIP celkem 61 pokut za
umožn(ní výkonu nelegální práce v souvislosti
s nelegálním zam(stnáváním cizinc% ze t$etích
zemí v celkové výši 31 300 000,- K&. Z tohoto
po&tu bylo 30 pravomocných pokut ve výši
14 305 000,- K&. Dalších 261 pokut je
v sou&asnosti navrženo k uložení. Za výkon
114

112
V roce 2013 se tyto projekty realizovaly v Havlí&kov%
Brod%, Plzni a m%stských &ástech Praha 3, 12, 13, 14 a Praha
– Libuš.
113
V rámci zasedání byly podány podrobné informace o
p$ipravovaných legislativních zm(nách v oblasti pobytu
a zam(stnávání cizinc%.
Jedním z p$ísp%vk( zasedání MOPNZC byla prezentace
programu „Mentalist“, jako ú&inného nástroje p$i
odhalování porušování zákona, prevenci podvod( a
zefektivn%ní kontrolní &innosti nap$. v oblasti nelegální
práce.

V roce 2013 celní ú$ady ukon&ily 876 t%chto kontrol,
z nichž v 495 p$ípadech zjistily porušení p$edpis(. Celníci
zkontrolovali celkem 2 257 cizinc( ze t$etích zemí, z nichž u
446 z nich zkonstatovali podez$ení z výkonu nelegální práce
a 1 975 ob&an( EU.“
115
Kontrolní &innost realizovalo 14 tým( inspektor(
specializovaných na kontrolu nelegálního zam%stnávání.
Tyto týmy jsou od roku 2013 vybaveny tzv. mobilními
kancelá$emi, umož)ujícími rychlejší provedení a ukon&ení
kontrol a p$edání protokolu p$ímo na míst% v den provedené
kontroly. Kontroly probíhaly ve spolupráci s dalšími orgány
a institucemi – se Službou cizinecké policie !R, Celní
správou, Ú$adem práce !R, !eskou správou sociálního
zabezpe&ení.
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nelegální práce uložil fyzickým osobám 12 pokut
ve výši 192 000,- K&, z tohoto po&tu
8 pravomocných pokut ve výši 131 000 K&,
dalších 37 pokut je navrženo k uložení.

SÚIP se v roce 2013 opakovan% zam%$il na
kontroly agentur práce a jejich uživatel( – bylo
uzav$eno 567 kontrol agentur práce. Za zjišt%né
nedostatky byly uloženy pokuty v celkové výši
2 655 000,- K&.

2.2.7 Organizovaný zlo&in
Vývoj organizovaného zlo&inu na území
"R
Organizovaný zlo&in a jeho doprovodné jevy
nadále náleží k nejv%tším bezpe&nostním
hrozbám !R:116 vede k narušování spole&enské
stability, pok$ivení volného trhu a diskreditaci
demokratických institucí.117

116

Potvrzuje to nap$. i Koncepce boje proti
organizovanému zlo&inu na období let 2011 – 2014,
schválená usnesením vlády &. 598 ze dne 10. srpna 2011,
která tvo$í základní rámec boje proti organizovanému
zlo&inu na území !R.
117
BIS se i v roce 2013 soust$edila na ty projevy
organizovaného zlo&inu, které souvisely s dysfunkcí
orgán% ve$ejné správy, potažmo problematikou
klientelismu a korupce na úrovni centrálních orgán( státní
správy a n%kterých samosprávných celk( – zejména kraj( a
statutárních m%st.
BIS se tak mimo jiné zabývala systémovými nedostatky v
hospoda$ení státu s ve$ejným majetkem. Projevují se
nap$. v transakcích s nepot$ebnými nemovitostmi, jejichž
sou&ástí bývá odprodej zbytného majetku státu (primárn%
pod tržní cenou), nakupování majetku pot$ebného (&asto nad
tržní cenou), pop$. &erpání dotací na nákupy, opravy nebo
správu majetku. Legitimní zájmy tím vytvá$ejí prostor pro
spekulativní obchody s realitami.
Další oblastí zájmu BIS byly nelegitimní aktivity p$i
&erpání evropských dotací v programovém období 2007 –
2013. Jednalo se p$edevším o sílící tlaky na jejich úplné
vy&erpání v rámci jednotlivých opera&ních program(
v podob% zrychleného schvalování projekt( &i p$esunu
finan&ních prost$edk( mezi jednotlivými opera&ními
programy, které byly provázeny porušováním zákona,
schvalováním neefektivních &i neú&elných projekt( a v
neposlední $ad% rovn%ž obcházením p$edb%žných podmínek
Evropské komise (EK), tzv. ex ante kondicionalit.
BIS se rovn%ž intenzivn% zabývala regionální dysfunkcí ve
ve$ejné správ( vyvolané klientelistickými skupinami
propojujícími zástupce regionální politiky, ve$ejné správy i
podnikatelské sféry, jejichž &innost byla zam%$ena zejména
na oblast ve$ejných služeb, kam každoro&n% proudí velké
objemy financí z ve$ejných rozpo&t(, v&etn% prost$edk( EU.
Konkrétn% se jednalo o sektory zdravotnictví, školství,
dopravy &i odpadového hospodá$ství.
Aktivity t%chto skupin byly provázeny typickými projevy
moderního organizovaného zlo&inu, jako je klientelismus,
korupce, st$et zájm( &i zneužívání ve$ejných finan&ních
prost$edk(.
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Nejvýznamn%jší
zlo&inecké
organizace
p(sobící na území !R jsou dlouhodob%
rozd%lovány na ruskojazy&né, asijské a domácí
(&eské), i když n%které monitorované kriminální
struktury vykazují i další (albánské, nigerijské,
rumunské, bulharské aj.) etnické prvky.
***
V roce 2013 na území !R v oblasti
organizovaného zlo&inu sílily trendy z minulých
let. Jednalo se zejména o další pror%stání
organizovaného zlo&inu do sféry legálního
podnikání a infiltraci struktur státní a ve$ejné
správy (skrze ú&elové zakládání podnikatelských
subjekt( &i dosazování vlastních lidí na klí&ové
pozice soukromých i státních institucí) a ústup od
násilné trestné &innosti sm%rem k latentní
&innosti hospodá$ského charakteru.
V roce 2013 t(žišt( trestné &innosti v%tšiny
monitorovaných
kriminálních
struktur
(domácích, asijských i ruskojazy&ných) spo&ívalo
v hospodá$ské trestné &innosti (odpisy DPH,
leasingové &i úv%rové podvody atd.).
Pokra&oval rovn%ž trend rozši$ování spektra
zlo&ineckých skupin a jejich internacionalizace.
Krom% tradi&ních oblastí, jakými jsou pašování
nelegálního zboží a výroba pad%lk( všeho druhu
atd., se organizované zlo&inecké skupiny stále
více zam%$ují na oblasti energetiky a
informa&ních a komunika&ních technologií, které
&asto využívají jako bezpe&né prost$edí pro
kriminální transakce.
Mezi nejzávažn%jší aktivity zlo&ineckých
skupin pat$ily: finan&ní kriminalita (v&etn%
da)ové kriminality, podvod( v oblasti ve$ejných
zakázek a &erpání fond( Evropské unie),
nelegální výroba a distribuce omamných a
psychotropních látek, autokriminalita a
porušování práv k ochranné známce.
***
Podle ÚOOZ byla i v roce 2013 pozorována
silná vazba nejvýznamn%jších monitorovaných
kriminálních struktur do zahrani&í, p$i&emž

zejména monitorované ruskojazy&né struktury
p(sobící na území !R jsou nedílnou sou&ástí
nadnárodních kriminálních organizací.
Kriminální struktury vykazující jiný než
&eský, asijský &i ruskojazy&ný prvek jsou &asto
úzce
specializovány
(kapsá$ství,
obchod
s drogami, nelegální migrace, obchodování
s lidmi, pad%lání bankovních karet apod.).
Pokra&oval
d$íve
nastoupený
trend
charakterizovaný odklonem nejvýznamn%jších
&eských kriminálních struktur od p$ímého použití
násilí. Po&et menších – v%tšinou lokálních –
&eských kriminálních struktur, které aktivn%
používají násilí, v roce 2013 spíše stagnoval,
p$i&emž p$ed použitím skute&ného násilí byla
preferována hrozba.
V rámci ochoty použít násilí mírn% klesá
ochota použít takovou intenzitu násilí, která by
mohla vést až ke smrti poškozeného. Tento druh
násilí byl i v roce 2013 používán strukturami,
v nichž figurují osoby p(vodem z balkánských
zemí a je pr(vodním jevem organizovaného
lichvá$ského zadlužování p$edem vytipovaných
osob.
***
V rámci provedených šet$ení a operativní
&innosti ÚOOZ bylo pozorováno další posílení
významu
korupce
jako
jednoho
z
nejvýznamn(jších
faktor%
podporujících
rozvoj organizované kriminality.
"eské kriminální struktury se nejvíce
zam%$ovaly na ekonomickou trestnou &innost
spojenou s ovliv)ováním ve$ejných zakázek a
p$id(lováním dotací. !lenové kriminálních
struktur p$itom aktivn% vyhledávali zejména
kontakty na policisty a pracovníky Celní správy
s cílem p$ipravit si prostor pro korup&ní pr(nik,
který by m%l následn% sloužit ke krytí páchané
trestné &innosti a obran% p$ed policejním
rozpracováním a k vykonstruovanému trestnímu
stíhání nepohodlných osob. Významným cílem
snah o korup&ní pr(nik &eských kriminálních
struktur se staly zejména orgány &inné v trestním
$ízení, p$i&emž tyto snahy nebyly omezeny pouze
na struktury Policie !R, ale jejich cílem byly i
všechny úrovn% státních zastupitelství a soud(.
Jedním
z hlavních
cíl(
domácích
zlo&ineckých struktur se v roce 2013 staly i
dotace a strukturální fondy EU.
Dále byly v roce 2013 ve zvýšené mí$e
zaznamenány aktivity kriminálních struktur
zam%$ené na vyvolávání a ovliv)ování
konkurzních $ízení, kdy docházelo nejen

k vytvá$ení fingovaných pohledávek pro uvedení
firmy do konkurzu nebo naopak k odsávání aktiv
již bankrotující firmy prost$ednictvím p$ihlášení
fingované pohledávky, ale &asto i k pokus(m
o ovlivn%ní osoby budoucího insolven&ního
správce.
Pokra&oval trend postupného nár(stu po&tu
&eských kriminálních struktur, jejichž primárním
zdrojem zisku je ekonomická trestná &innost
spojená s ú&elov( zakládanými podnikatelskými subjekty (podvody s DPH, pojistné
podvody apod.) a s infiltrací &len( a
spolupracovník( zlo&ineckých struktur do
soukromých podnikatelských subjekt( &i orgán(
státní a ve$ejné správy. I v roce 2013 pokra&ovalo
využívání dalších významných instrument(
(krom% nastr&ených) osob k páchání ekonomické
kriminality, jimiž jsou p$edevším $et%zce
vlastnicky propojených firem kon&ící u „off
shore“ spole&ností v da)ových rájích. Vzhledem
ke zm%n% legislativy byl pozorován odklon od
použití listinných akcií na majitele. Operativn%
pátrací &innost ÚOOZ v roce 2013 ukázala, že
„off shore“ spole&nosti mohou být využívány p$i
podvodných
schématech
souvisejících
s nelegálním vyvád%ním finan&ních prost$edk(
z ve$ejných rozpo&t( a z rozpo&t( státem &i
samosprávami vlastn%ných podnikatelských
subjekt(.
V rámci
rozpracování
ruskojazy&ných
kriminálních struktur (ruské, ukrajinské atd.)
byl zaznamenán p$íklon k hospodá$ské trestné
&innosti. Krom% již d$íve se vyskytujících
schémat podvodného kriminálního jednání
(pojiš*ovací podvody, úv%rové podvody apod.)
p$evládl masivní p$íklon t%chto kriminálních
struktur k podvodným schémat(m využívajícím
neplacení DPH a vratky DPH. V rámci
uvedených
podvodných
schémat
byly
zaznamenány nové nebo modernizované „mody
operandi“.118
V roce 2013 vyvrcholilo mezinárodní
prov%$ování
zam%$ené
na
ruskojazy&ný
118

Spo&ívají v zakládání firem na osoby (majitelé,
jednatelé) se zcela smyšlenou identitou v kombinaci
s dovozem jednorázových pachatel( trestné &innosti („bílých
koní“) z chudých region( EU nebo ze zemí mimo EU.
V n%kterých p$ípadech i tito dovezení „bílí kon%“ vystupují
p$ed &eskými státními orgány (obchodní soud) pod
smyšlenou identitou a mohou být používány i opakovan%.
Tyto osoby následn% jako statutární zástupci ú&elov%
založených firem nebo jejich zam%stnanci žádají &eské
banky o poskytnutí vysokých úv%r(, které následn% nejsou
spláceny. Jedná se zpravidla o úv%ry na nákup nemovitostí.
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organizovaný zlo&in, které potvrdilo d$íve
získané indicie nazna&ující, že na území !eské
republiky dlouhodob% p(sobí tzv. bratrstva,
jejichž &lenskou základnu tvo$í p$íslušníci
r(zných kavkazských etnik. Kriminální aktivity
„bratrstev“ mají mezinárodní p$esah a byly
paraleln% zadokumentovány ve všech zemích
st$ední Evropy.
Kavkazské (gruzínské, arménské apod.)
kriminální struktury –„bratrstva“ – se podílejí
zejména na organizování krádeží luxusního
zboží, nedovolené distribuci omamných a
psychotropních látek (dále jen „OPL“), pad%lání
a pozm%)ování ve$ejných listin, p$i&emž
k p$ímému páchání uvedené trestné &innosti
primárn% používají osoby se statusem azylant(.
ÚOOZ zadokumentoval aktivity více než
40 &len( kavkazského „bratrstva“ známého pod
názvem „KUTAISKÝ KLAN“ (Klan Kutaisi),
který p(sobil v mnoha zemích EU.119
***
V roce 2013 pokra&ovala vietnamská
zlo&inecká komunita ve své dominanci v oblasti
asijských kriminálních struktur p(sobících na
území !R. Kriminální struktury založené na
osobách pocházejících z území Vietnamské
socialistické republiky (VSR) vykazují v &eském
prost$edí mimo$ádnou úrove) stability a stabilní
jsou i jejich dlouhodob% monitorovaná
teritoriáln% lokalizovaná mocenská centra vedená
známými kriminálními autoritami (hlavní pražské
i n%kolik regionálních). Tato centra jsou
dlouhodob% spojená s významnými vietnamskými tržnicemi a vietnamským Zastupitelským
ú$adem v Praze.
Mezi nejvýznamn%jší typy organizované
vietnamské trestné &innosti pat$ila v roce 2013
i nadále trestná &innost založená na nepln(ní
da)ových povinností120 (da)ové úniky p$ímých
119

V roce 2013 bylo p$i mezinárodn% koordinované
policejní akci provedené sou&asn% v šesti zemích EU
zadrženo 37 vyšších kriminálních autorit „KUTAISKÉHO
KLANU“.

120
Podle ÚOOZ je i p$i st$ízlivých odhadech možno hovo$it
o da)ových únicích v $ádech desítek miliard. I nadále
dochází k um%lému snižování hodnoty zboží (pomocí
pad%laných doklad() p$i vstupu zboží na území EU a tím i
k p$iznávání a placení mnohem nižších celních poplatk(,
stejn% jako k používání nastr&ených firem ke krácení DPH a
dan% z p$íjm( fyzických i právnických osob. Klí&ovým
bodem všech uvedených technik z(stává tzv. DICH VU
HAI QUAN – „služba k proclení“. Provozovatelé „služby
k proclení“ v návaznosti na zdokonalování vyhledávacích
schopností této trestné &innosti ze strany orgán( &inných
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i nep$ímých daní) a krácení celních poplatk%
p$i dovozu zboží ze stát( mimo EU (zejména
!íny).
Další
velmi
významnou
aktivitou
provozovanou
v
roce
2013
asijskými
kriminálními strukturami na území !eské
republiky byla trestná &innost spojená
s nelegální výrobou a distribucí zakázaných
OPL. V této oblasti trestné &innosti páchané op%t
tém($ výhradn( osobami p%vodem z VSR
došlo v roce 2013 oproti p$edchozím obdobím
k výraznému nár(stu, což bylo pravd%podobn%
zp(sobeno vysokou ziskovostí a trvajícím
p$evisem poptávky OPL nad jejich nabídkou ve
st$edoevropském regionu (zejména ve Spolkové
republice N%mecko).
V roce 2013 byl pozorován p$esun zájmu
vietnamských kriminálních struktur od p%stování
marihuany, která tvo$ila jádro uvedené trestné
&innosti v p$edchozích letech, k výrob% a
distribuci OPL metamfetamin (pervitin). Zárove)
bylo v roce 2013 pozorováno, že výroba OPL
pervitin se na území "eské republiky stále více
p$esunuje do region% sousedících s územím
Spolkové republiky N(mecko (Karlovy Vary,
Cheb, Teplice atd.). Díky vysoké mobilit% celé
výroby byly zaznamenány p$ípady, kdy se
jednotliví výrobci drog podle pot$eby p$esouvají
k zákazníkovi, kde si nap$. od místního
vietnamského provozovatele ve&erky pronajmou
na 2 – 3 dny jednu místnost, v níž vyrobí
objednané množství OPL pervitin (obvykle
n%kolik kg), a následn% ji zákazníkovi p$edají a
lokalitu (i s varnou) opoušt%jí. Tento postup je
vietnamskými výrobci volen z d(vodu snížení
rizika odhalení p$i transportu vyrobené drogy.
***
V roce 2013 Policie !R zjistila 5 trestných
&in( ú&ast na organizované zlo&inecké skupin(
(podle § 361 tr. zákoníku: organizovaná
zlo&inecká skupina je spole&enstvím více osob
s vnit$ní organiza&ní strukturou, s rozd%lením
v trestním $ízení zavedli v roce 2013 n%které nové postupy,
které de facto umož)ují asijským kriminálním strukturám
(ale v sou&asné dob% již nikoli výhradn% jim) dovoz zboží, u
n%hož není na vstupu zaplaceno v pat$i&né výši clo a
následn% z n%ho nejsou odvedeny tém%$ žádné dan%. Hlavní
zdokonalení „služby k proclení“ spo&ívá v najímání firem,
které již nejsou v držení osob pocházejících z území VSR.
Místo toho jsou najímány firmy, které jsou v držení
nastr&ených osob &eského p(vodu („bílí kon%“). Kriminální
organizace zajiš*uje, aby tyto firmy alespo) v minimální
výši pravideln% odvád%ly DPH, &ímž se v%tšinou vyhnou
zvýšené pozornosti ze strany finan&ních ú$ad( i Generálního
finan&ního $editelství.

funkcí a d%lbou &inností, která je zam%$ena na
soustavné páchání úmyslné trestné &innosti).
Trestné &iny dle § 361 ú&ast na organizované zlo&inecké
skupin(
Rok
zjišt%no

2008
3

2009
4

2010
4

2011
6

2012
9

2013
5

Pravd%podobnou vysokou latenci organizovaného zlo&inu lze &áste&n% vysv%tlit p(sobením
organizovaných zlo&ineckých skupin ve sférách,
kde je pro orgány &inné v trestním $ízení
složit%jší zasahovat &i po$izovat d(kazy.
Podstatn% vyšší jsou naproti tomu zjišt%né
po&ty trestných &in( spáchaných v organizované
skupin%
(která
nenese
všechny
znaky
organizované zlo&inecké skupiny definované v
§ 361 nebo se nepoda$ilo je prokázat). Pohybují
se v $ádech stovek trestných &in(.
Trestné &iny spáchané v organizované skupin(
Rok
zjišt%no

2008
862

2009
774

2010
252

2011
234

2012
388

2013
364

Z pohledu po&tu osob odsouzených za
trestnou &innost spáchanou v organizované
zlo&inecké skupin% z(stává v !eské republice
centrem jednozna&n% hlavní m%sto Praha. Se
zna&ným odstupem lze nazvat dalšími „centry
organizovaného zlo&inu“ m%sta Plze), !eskou
Lípu, Hradec Králové a Pardubice. Organizovaný
zlo&in na území !eské republiky se koncentruje
rovn%ž v p$íhrani&ních oblastech severozápadu,
jihu a severovýchodu.
Cizí státní p$íslušníci mají vysoký podíl na
páchání organizovaného zlo&inu na území
"eské republiky. V roce 2013 jejich podíl na
po&tu osob stíhaných a vyšet$ovaných pro trestný
&in ú&ast na zlo&inném spol&ení, respektive
spáchaný v organizované skupin% &inil cca 42 %
(+2 %). Cizinci p$itom p$edstavují p$ibližn% 4 %
populace !eské republiky (jsou-li brány v potaz
osoby s legálním pobytem na území) a podílejí se
cca 6,5 % na celkové trestné &innosti.

Opat$ení
Boj proti organizovanému zlo&inu
na území "R
V návaznosti na legislativní zakotvení
odpov%dnosti právnických osob do &eského
právního $ádu padla p$ekážka bránící ratifikaci
mezinárodních úmluv sm%$ujících k posilování
spolupráce v boji proti organizovanému zlo&inu.
V platnost pro !R vstoupily nap$íklad Úmluva
Organizace
spojených
národ%
proti

nadnárodnímu organizovanému zlo&inu a její
dva protokoly týkající se pašování p$ist%hovalc(
a nedovolené výroby st$elných zbraní a jejich
sou&ástí (viz blíže kapitola &. 3.3 Evropská unie a
mezinárodní spolupráce – &ást Mezinárodn%
smluvní aktivity). Návrh na ratifikaci t$etího
protokolu týkajícího se obchodování s lidmi bude
p$edložen Parlamentu !R v 1. &tvrtletí 2014.
Základní rámec boje proti organizovanému
zlo&inu na území !R tvo$í Koncepce boje proti
organizovanému zlo&inu na období let 2011 –
2014, schválená usnesením vlády &. 598 ze dne
10. srpna 2011.
Spole&ným jmenovatelem všech aktivit
organizovaného zlo&inu je vyhledávání zisku,
proto je nutné posilovat kapacitu orgán(
zajiš*ujících finan&ní šet$ení a podporovat úsilí
policie v zabavování a konfiskaci výnos( z
trestné &innosti a eliminaci korupce na všech
úrovních
státní
správy.
Bezúhonnost
zam%stnanc( soud( je rozhodující.
***
V IKSP probíhá od roku 1993 soustavný
výzkum organizovaného zlo&inu. Sou&ástí
výzkumu jsou i každoro&ní expertní šet$ení,
zam%$ená na základní kvantitativní údaje o
struktu$e a &innostech zlo&ineckých skupin,
p(sobících na území !eské republiky.121
121
Podle odhad( expert( tvo$ili v období od roku 1993 do
roku 2010 externisté více než polovinu ze všech &len(
zlo&ineckých skupin. V roce 2012 bylo 51% kmenových
&len% a 49 % externist%. Externisté jsou využíváni
v r(zných oblastech. Výjime&n% jde o p$ímý výkon
v provedení samotných akcí. !ast%ji jde o pomocné servisní
&innosti: p$epravu osob a materiál(, ubytování,
p$echovávání osob a v%cí, tipování objekt( i subjekt(
napadení,
p$evoz
kradeného
zboží,
zabezpe&ení,
p$echovávání &i odkoupení odcizeného zboží, nákup
surovin, prodej pan&ovaného alkoholu a cigaret, distribuci
drog na ulici a ú&ast na pašování drog, hlídání objekt(, ve
kterých dochází k trestné &innosti, krytí trestné &innosti.
Externisté rovn%ž pronajímají zlo&ineckým skupinám
objekty, byty, nemovitosti, kancelá$ské sklady, vozidla.
V rámci odborných servisních &inností jde o: zajiš*ování
prost$edk( k páchání trestné &innosti, pad%lání dokument( a
šek(, zajišt%ní zbraní. Administrativní servis spo&ívá v:
obstarávání krycích a falešných doklad(, ov%$ování podpis(,
vyhotovování smluv, urychlení r(zných $ízení. Finan&ní
spolupráce probíhá tak, že externí majitelé ú&t( dají
k dispozici sv(j ú&et k zajišt%ní p$evodu pen%z p$i
bankovních transakcích, podílejí se na praní pen%z
prost$ednictvím vybírání hotovostních finan&ních prost$edk(
u bank a jejich p$eposíláním na ur&ené ú&ty nebo místa.
Externisté zprost$edkovávají kontakty a zabezpe&ují jejich
využívání, dohadují sch(zky s p$íslušnými osobami,
zajiš*ují komunikaci s orgány státní správy a samosprávy,
zabezpe&ují bezproblémové $ízení u státních orgán(.
Externisté také p(sobí jako „bílí kon(“, zakládají fiktivní

59

firmy, p(sobí jako formální majitelé spole&ností nebo
jednatelé nastr&ených s.r.o., na tyto spole&nosti zakládají
bankovní ú&ty, p(sobí jako formální dodavatelé
neexistujícího zboží, provád%jí podvody s nemovitostmi a
pozemky. Zastírají tak skute&né organizátory trestné
&innosti. Externisté se podílejí i na informa&ním servisu.
Vysoce kvalifikovaní externisté pak poskytují zlo&ineckým
skupinám poradenskou &innost, v oblasti právního a
da)ového poradenství, zejména p$i zneužívání prost$edk(
Evropské unie, ovliv)ují výb%rová $ízení.
***
Ve skupinách organizovaného zlo&inu na území !eské
republiky se vyskytují i ženy. Odhad podílu žen se v období
2000–2011 pohyboval mezi 11–16 %. V roce 2012 byl podíl
žen odhadnut na 18 %, což je nejvíce za posledních t$ináct
let.
Na organizovaném zlo&inu, který se realizuje na území
!eské republiky, se p$ibližn% z poloviny podílejí cizinci. Za
rok 2012 bylo 27 % skupin tvo$eno pouze cizinci, 29 %
skupin bylo ryze &eských. Smíšených skupin bylo 44 %. Ve
smíšených skupinách mírn% p$evažovaly ty, které byly
vedeny cizinci (23:21).
Podle jednotlivých cizích národností byli v roce 2012
v organizovaném zlo&inu na území !eské republiky
nejsiln%ji zastoupeni Vietnamci, Rusové a Ukrajinci,
s ur&itým odstupem jsou za nimi Albánci a Slováci. Oproti
roku 2011 se zvýšil podíl Rus( a Slovák(. Hlavn%
zastoupení Slovák( se v posledních letech výrazn% zvyšuje.
V další skupin% s dosti výrazným zastoupením byli: Bulha$i,
!í)ané, Rumuni, Srbové. Ve druhé desítce byli: Poláci,
Arméni, Nigerijci, Dagestánci, Tunisané, Turci, Gruzínci,
Ma+a$i, !e&enci, Makedonci atd.
***
Od roku 1993 je každoro&n% zjiš*ován expertní odhad
nejrozší$en(jších forem &inností organizovaného zlo&inu
na území !eské republiky. V roce 2012 IKSP na prvních
místech zaznamenal další zvýšení praní pen%z, da)ových
úv%rových, pojiš*ovacích a sm%ne&ných podvod(, korupce,
zakládání fiktivních firem. Tradi&ní aktivity jako výroba a
pašování drog, krádeže aut a organizování prostituce
pon%kud ustoupily. Dále vzr%stá nelegální výroba a
pašování alkoholu nebo cigaret. Tato &innost se dostala na
úrove) drog. Mezi dvanáct nejrozší$en%jších pat$ily ješt%:
vylákání pen%z se slibem jejich velkého zhodnocení, celní
podvody, pad%lání dokument(, bankovní podvody. Dosti
významn% se objevilo nezákonné vymáhání dluh(. Zneužití
po&íta&e k trestné &innosti bylo ješt% mezi prvními patnácti
a podvody s platebními kartami mezi osmnácti, ale
kriminalita proti komunika&ním technologiím byla dosti
nevýznamná. Dosti významn( se objevilo zneužívání
prost$edk% Evropské unie. Ze skupiny mén% významných
se výše dostaly hazardní hry. Do skupiny nep$íliš
rozší$ených klesly nelegální migrace a vydírání, pad%lání
šek(, pen%z, mincí, krádeže um%leckých p$edm%t(, pad%lání
CD nosi&(. Trvale tam pat$í: obchodování se zbran%mi,
obchodování s lidmi za ú&elem nucených prací, dovoz a
vývoz nebezpe&ných odpad(, vraždy, obchodování
s lidskými orgány.
***
V rámci expertíz IKSP pravideln% sleduje, jakými
aktivitami se na území !eské republiky zabývají jednotlivé
národnostní skupiny. Pro nej&ast%ji se vyskytující
Vietnamce byla charakteristická zejména výroba a pašování
drog, porušování autorských práv, da)ové podvody, praní
špinavých pen%z. U Rus% byla &astá násilná kriminalita
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Mezinárodní spolupráce v oblasti
potla&ování organizovaného zlo&inu
6. a 7. &ervna 2013 stanovila Rada EU
priority pro potírání závažné a organizované
kriminality v rámci EU:
o

o

o

o

o

o

narušení skupin organizovaného zlo&inu
(OZ) usnad)ujících nelegální migraci
v zemích p(vodu, v hlavních bodech vstupu
do EU; snížení zneužívání legálních kanál(
migrace, v&etn% dokument( pad%laných
t%mito skupinami;
narušení skupin OZ zapojených do obchodu
s lidmi za ú&elem pracovního vyko$is*ování
nebo sexuálního zneužívání uvnit$ EU i
z nejvíce významných zemí p(vodu, a to
v&etn%
skupin
využívajících
legální
podnikatelské struktury;
narušení skupin OZ zapojených do výroby a
distribuce pad%laného zboží, které porušuje
zdravotní, bezpe&nostní a potraviná$ské
p$edpisy nebo které je nekvalitní;
narušení skupin OZ a specialist( zapojených
do podvod( proti spot$ebním daním a dalších
ú&etních podvod(;
snížení produkce syntetických drog v EU a
narušení skupin OZ zapojených do jejich
distribuce;
snížení dovozu heroinu a kokainu do EU a
narušení skupin OZ zapojených do jejich
distribuce;

v&etn% vražd, vydírání, obchodování s lidmi, podvody,
finan&ní kriminalita, prostituce, praní špinavých pen%z,
obchod se zbran%mi a radioaktivním materiálem, majetková
trestná &innost, krádeže aut. U Ukrajinc% byla nej&ast%jší
násilná trestná &innost, v&etn% vražd, vydírání a vybírání
poplatk( za ochranu, obchodování s lidmi, hospodá$ská
trestná &innost, drogy, prostituce, mén% &asto pak obchod se
zbran%mi, krádeže aut, nelegální výroba a pašování cigaret.
U Slovák% byly &asto da)ové podvody, krádeže, násilná
trestná &innost, p$ekupnictví, majetková trestná &innost. U
Albánc% a Kosovských Albánc% byla nej&ast%jší výroba a
pašování drog, praní špinavých pen%z, majetková trestná
&innost, vyskytly se i krádeže aut, násilná trestná &innost,
vydírání. U "í)an% byly hlavn% celní podvody, porušování
autorských práv, drogy i násilí. U Bulhar% byly nej&ast%jší
podvody s platebními kartami, krádeže, finan&ní kriminalita
a pad%lání, vyskytly se i drogy, krádeže aut, výroba a
pašování alkoholu a cigaret, vymáhání dluh(, násilná
kriminalita. U Rumun% byly hlavn% krádeže, da)ové
podvody, drogy, podvody s platebními kartami i pad%lání
pen%z, prostituce, krádeže aut, výroba a pašování alkoholu a
cigaret. U Polák% byla hlavn% nelegální výroba a pašování
alkoholu nebo cigaret, drogy, krádeže aut. U Srb% hlavn%
drogy, u Armén% násilná trestná &innost, hospodá$ská
trestná &innost, prostituce, obchod s lidmi, u Nigerijc%
drogy a obchodování s lidmi, u Dagestánc% vydírání.

o

o

o

potírání po&íta&ové kriminality páchané
skupinami OZ, které generují zna&né
nelegální výnosy (nap$. podvody s on-line
platbami a platebními kartami) nebo které
p(sobí závažnou újmu ob%tem (nap$. on-line
pohlavní zneužívání d%tí), a útok( na
kritickou infrastrukturu a informa&ní systémy
EU;
snížit rizika st$elných zbraní pro ob&any
v&etn% potírání nelegálního obchodu se
zbran%mi;
potírat majetkovou trestnou &innost páchanou
mobilními
skupinami
organizovaného
zlo&inu.

Na strategické úrovni se v rámci EU zástupci
všech &lenských stát( podílejí na formulaci
celounijních politik v oblasti boje proti
organizovanému zlo&inu a spolupráce orgán(
&inných v trestním $ízení v rámci Pracovní
skupiny Rady EU pro vnit$ní záležitosti, v&etn%
evaluací, a v rámci Stálého výboru Rady pro
vnit$ní bezpe&nost (COSI). Speciální skupina
kontaktních bod( pro administrativní p$ístup se
v%nuje ší$ení a propagaci spolupráce mezi orgány
&innými v trestním $ízení a správními ú$ady,
s podporou posílení pravomocí t%chto ú$ad(
v rámci boje proti organizovanému zlo&inu.

Na expertní úrovni lze navazování a
utužování spolupráce ze strany jednotlivých
složek P!R hodnotit velmi pozitivn%.
Krom% osv%d&ených mezinárodních kanál(
(Interpol, Europol, SIRENE) využívá !R také
kanály zam%$ené na specifické problematiky
(PWGT,
Národní
kontaktní
body
pro
autokrimintalitu, pro finan&ní kriminalitu apod.) a
dále p$ímou spolupráci s konkrétními útvary
v zahrani&í.
***
D(ležitou sou&ástí bilaterální spolupráce je
program bezpe&nostní rozvojové spolupráce
spravovaný
Ministerstvem
vnitra,
prost$ednictvím kterého dochází k odborné
asistenci, p$edávání zkušeností a prohlubování
spolupráce mezi &eskými policejními složkami a
bezpe&nostními útvary zemí západního Balkánu a
jižního Kavkazu. V rámci tohoto programu bylo
v roce 2013 uskute&n%no více jak 20 projekt( ve
vybraných partnerských zemích v celkové
hodnot% cca 3 mil. K&.

***
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2.2.7.1 Drogová kriminalita
Výskyt drogové kriminality je v !R na
vzestupu a, jak uvádí NSZ, ukazuje se jako
závažný o to více, že na sebe nabaluje další
sociáln% patologické jevy.
Drogová kriminalita v !R se zvyšuje od roku
2007 (celkov% o 78,6 % v roce 2013 oproti roku
2007), k prudkému zrychlení jejího nár(stu
dochází od roku 2011.
V roce 2013 Policie !R zjistila 5 117
drogových trestných &in( (+1 085, +26,9 %). Z
toho 4 799 (+985) trestných &in( nedovolené
výroby a držení omamných a psychotropních
látek a jed(, 93 (+68) trestných &in( ší$ení
toxikomanie a 225 (+32) trestných &in(
nedovoleného p%stování rostlin obsahujících
omamnou látku.
Stav drogové kriminality odráží vývoj
v po&tu osob závislých na omamných a
psychotropních látkách. Dle aktuálních st$edních
odhad( je v !eské republice p$es 41 000
problémových uživatel( drog (jejich po&et
postupn% nar(stá), z toho je cca 30 000 osob
závislých na metamfetaminu a cca 10 000
zneužívá opiáty.
P$ímo souvisejícím problémem je sekundární
drogová kriminalita, tedy trestná &innost, kterou
závislé osoby páchají pod vlivem omamných a
psychotropních látek nebo za ú&elem jejich
obstarání. Podle expertních odhad( tvo$í
problémoví uživatelé minimáln% jednu t$etinu
pachatel( z celkového po&tu registrovaných
trestných &in(, p$evážn% majetkové trestné
&innosti.
Za nejprogresivn(jší trend v oblasti
drogové kriminality lze ozna&it zapojení
organizovaných zlo&ineckých skupin p%vodem
z Vietnamu do velkoobjemové produkce
metamfetaminu a netechnického konopí. Tento
jev lze pozorovat u produkce konopí od roku
2007 a u metamfetaminu pak od roku 2009.
Trestná &innost spojená s metamfetaminem
Množství zajišt%ného metamfetaminu se v
roce 2013 (oproti roku 2011) více než
ztrojnásobilo.122 Produkce a obchod s metamfetaminem je rozprost$en po celém území !R,
p$i&emž nejvýrazn%ji je zastoupen v p$íhrani&ních
oblastech se SRN a Rakouskem, kde se projevuje
p$etrvávající masivní poptávka zahrani&ních
122

Celní správa "R zachytila v roce 2013 19,5 kg
metamfetaminu.
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uživatel(. Hlavní problematický faktor v
p$íhrani&ním obchodu s metamfetaminem stále
p$edstavují
vietnamská
tržišt%,
umíst%ná
v bezprost$ední
blízkosti
státní
hranice.
D(sledkem kontrolního a regula&ního tlaku
státních orgán( však dochází k p$esunu distribuce
i do jiného prost$edí, jako jsou nap$íklad herny,
bary a další provozovny.
B%hem posledních dvou let se prakticky
poda$ilo p$evzít kontrolu nad výrobou a
distribucí metamfetaminu v !R organizovaným
zlo&ineckým skupinám p(vodem z Vietnamu.
Z velké &ásti k tomu p$isp%la snadná dostupnost
lé&iv s vysokým obsahem pseudoefedrinu. Po
zavedení regulace v !R v roce 2009 sice prodej
t%chto lé&iv !R razantn% poklesl, ale byl plynule
nahrazen léky zejména z Polska a Ma+arska, kde
jsou ve volném prodeji dokonce i léky s vyšším
obsahem pseudoefedrinu v jedné tablet%, než je
tomu v !R.123
Specifickým problém jsou odpady, vznikající
p$i
nelegální
výrob%
metamfetaminu.
S nar(stajícími produk&ními schopnostmi varen
nar(stá i množství toxického odpadu. Ohrožení
jak životního prost$edí, živo&ich(, ale p$edevším
života a zdraví osob je velmi vysoké. V rámci
operace „TAT“ z $íjna 2013 bylo zajišt%no více
než 7 tun nebezpe&ných toxických odpadních
louh( a dalších chemikálií z výroby
metamfetaminu.
Pr%myslové p(stování konopí
Od roku 2007 progresivn( vzr%stá
množství odhalených p(stíren i objem
zajišt%ných rostlin a sušiny marihuany.124 !ást
„indoorové“ produkce konopí je dob$e
organizována a velmi významn% se na ní podílí
kriminální skupiny vietnamského p(vodu.
V%tšina vyp%stované marihuany je ur&ena pro
domácí
trh,125
nicmén%
dochází
i
k velkoobjemovému vývozu, a to zejména do
sousedních stát(, ale i na Ukrajinu, do Ma+arska,
Velké Británie a do severských stát(.

123

Výroba metamfetaminu v !R byla provád%na zejména z
t%chto tablet. Vyrobený metamfetamin je následn% nelegáln%
vyvážen p$edevším do Spolkové republiky N%mecko.
124
Celní správa "R zachytila v roce 2013 71,65 kg
marihuany.
125
Podle Celní správy !R je v sou&asnosti veškerá
pot$eba/spot$eba marihuany v !R pokryta „indoorovým
p%stováním“.

V oblasti „indoor“ p%stování konopí se stále
jako nežádoucí kriminogenní faktor projevuje
skute&nost legálního dovozu technologií,
pot$ebných k „indoor“ p%stování konopí. Tyto
jsou dováženy p$evážn% z Nizozemí a Velké
Británie s tím, že v n%kterých p$ípadech se
majitelé spole&ností prodávající tyto technologie
zapojují i do nelegálního p%stování konopí a
následné výroby a distribuce marihuany.
U vietnamských zlo&ineckých skupin
zabývajících se drogovou kriminalitou je
zaznamenáván odklon od nelegálního p%stování
konopí k nelegální výrob% metamfetaminu.
Nelegální p%stování konopí se pro vietnamské
zlo&inecké skupiny stává mén% atraktivní
z d(vodu vysoké po&áte&ní investice a vysokého
rizika odhalení. Dochází také k tomu, že investo$i
upouští od z$izování tzv. „pr(myslových
p%stíren“ a diverzifikují riziko odhalení tím, že
místo jedné velkokapacitní p%stírny provozují
$adu menších p%stíren. V p$ípad%, že dojde
k odhalení jedné z p%stíren, p$ijde investor pouze
o zlomek investice a tedy i zisku. Ke z$izování
p%stíren dochází tém%$ vždy mimo kraj, kde
investo$i bydlí a p$ípadn% i provozují legální
živnost.
Kokain a heroin
Na pašování a distribuci kokainu se na
území !R stále významnou m%rou podílí
západoafrické zlo&inecké skupiny, zejména
osoby p(vodem z Nigerie. Vzhledem k vysoké
ekonomické migraci Nigerijc( do vysp%lejších
stát( mají tito zlo&inci vybudované vzájemn%
celosv%tov% propojené zlo&inecké sít%. Jsou
zapojeni jak do nelegální p$epravy kokainu do
zemí Evropské unie, tak do jeho následné
distribuce.
Zna&ným problémem je nár(st aktivit
zlo&ineckých skupin ze zemí západního Balkánu
(Srbsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina) na
území !R. Tyto skupiny se p$evážn% v%nují
dovozu kokainu ze zemí Jižní Ameriky p$es
západoevropské nebo jihoevropské zem%. !eská
republika je zmín%nými skupinami velmi &asto
oblíbena jako jakási „logistická základna“. Byly
zaznamenány p$ípady, kdy docházelo k prodeji
kokainu, dovezeného do !eské republiky, zde již
etablovaným zlo&ineckým skupinám etnických
Albánc(.
V oblasti pašování a distribuce heroinu na
území !eské republiky i nadále dominují
zlo&inecké skupiny etnických Albánc(, zejména
z Kosova a Makedonie.

Designer drugs126
Z informa&ních
zdroj(
Evropského
monitorovacího centra pro drogy a drogovou
závislost – European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction (dále jen EMCDDA)
vyplývá, že množství nov% objevených drog na
drogovém
trhu
z(stává
podobné
jako
v p$edchozím roce. Nejvíce bylo odhaleno
syntetických kanabinoid(, což pln% koresponduje
i s množstvím kanabimimetik, které byly
v posledních letech nov% p$ipraveny pro
výzkumné ú&ely. V roce 2013 se v Evrop%
objevila i celá $ada exotických látek, které stojí
za množstvím intoxikací a jsou p$edm%tem hlubší
analýzy („risk assessment“) v EMCDDA.
Nelegální obchod s drogami na internetu
Nejen konven&ní drogy, ale i další,
p$edevším tzv. legal highs, druhy drog se stále
&ast%ji objevuji v internetových nabídkách.
V pr(b%hu roku 2013 bylo monitorováno
celkem 133 growshop(, které fungovaly jako eshopy i kamenné obchody.127
(Viz tabulková a grafická !ást str. 27)

Opat$ení
Protidrogovou politiku staví !R na &ty$ech
základních pilí$ích, a sice primární prevenci,
lé&b% a sociálním za&le)ování, snižování rizik
a snižování dostupnosti drog.
Usnesením vlády &. 219 byl 27. b$ezna 2013
schválen Ak&ní plán realizace Národní
strategie protidrogové politiky na období 2013
až 2015, který definuje &ty$i základní priority pro
nadcházející období:
o snížení nadm%rného pití alkoholu a užívání
konopí mezi mladými lidmi;
o omezení výroby, distribuce a užívání
pervitinu v !R;
o zefektivn%ní
financování
protidrogové
politiky;

126

Nelegální dovoz t%chto látek do !R významn% omezil
zákon &. 106/2011 Sb., kterým se m%ní zákon o návykových
látkách, který rozši$uje stávající p$ílohy omamných
a psychotropních látek o 33 nových látek, p$edevším tzv.
„designers drugs / legal highs“. P$esto také v roce 2013
Celní správa "R zachytila p$i dovozu z !íny 55 g
butylonu, 5,5 kg UR-144 a kilogram NM-2-Al.
127
V listopadu 2013 prob%hla akce P!R zam%$ená na ty
z growshop(, jejichž majitelé a prodejci byli podez$elí z
možného porušování zákona ve smyslu ší$ení toxikomanie.
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integraci politiky v oblasti legálních a
nelegálních drog.
Nálezem Ústavního soudu ze dne
23. &ervence 2013 bylo zrušeno ustanovení
v trestním zákoníku zmoc)ující vládu k vydání
na$ízení, stanovujícího, co se považuje za jedy a
jaké je množství v%tší než malé u omamných
látek, psychotropních látek, p$ípravk( je
obsahujících a jed(.128
o

o

o

o

***
V p$íhrani&í se SRN – v regionech nejvíce
zatížených drogovou kriminalitou – bylo v roce
2013 realizováno 13 projekt( zam%$ených na
prevenci drogové kriminality, které byly
podpo$eny z mimo$ádného dota&ního programu
MV v celkové výši 5 mil. K&.
Z iniciativy ministra vnitra byla v únoru 2013
vytvo$ena pracovní skupina ke koordinaci
spole&ného postupu p$íslušných orgán( státní
správy proti drogové kriminalit% v pohrani&í se
SRN. Pracovní skupina ke dni 18. 2. zahájila
ofenzivní kontrolní &innost ve ve$ejných tržnicích
v pohrani&í kraj( Plze)ského, Karlovarského a
Ústeckého, do které se s Policií !R zapojily
orgány celní správy, Hasi&ský záchranný sbor,
finan&ní ú$ady, živnostenské ú$ady, !eská
obchodní inspekce, krajské hygienické stanice,
Státní zem%d%lská a potraviná$ská inspekce a
odbory životního prost$edí.129
Útvary dohledu Celní správy !R v roce 2013
realizovaly kontrolní akci POHRANI!Í.130
Do problémových oblastí v p$íhrani&í byly
v masivním m%$ítku nasazeny policejní síly.
Významnou sou&ástí boje proti nelegálnímu
obchodu s drogami je mezinárodní spolupráce:

o
o

o

o

o

128

!eská republika se tak v oblasti postihu drogových
delikt( vrací k úprav% ú&inné do roku 2010, kdy se
závažnost drogových delikt( posuzovala nejen podle kritéria
„množství v%tší než malé“ uvedeného v na$ízení vlády, ale
také vždy s p$ihlédnutím ke všem okolnostem daného
p$ípadu.
129
Evidence kontrolní &innosti ve ve$ejných tržnicích
probíhala od 18. 2. do 31.5. Za tu dobu bylo zkontrolováno
3 599 provozoven a 10 881 osob. Bylo zjišt%no 119
trestných &in( a podáno 145 návrh( na zahájení správního
$ízení. V rámci akce bylo zajišt%no 3,78 kg marihuany a
895 g pervitinu.
130
V jejím rámci zajistily celkem 1 161 g omamných a
psychotropních látek, 27 568 ks zboží porušujícího práva
duševní vlastnictví, 3 91 l lihovin, 19 kg tabáku, 120 767 ks
tabákových výrobk( a 990 l minerálních olej(. Únik na cle a
daních &inil cca 354 tis. K&. V rámci akce bylo
zkontrolováno celkem 1 032 provozoven, 2 517 stánk( a
1 162 vozidel.“
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131

Probíhají jednání s VSR o smlouv% o
policejní spolupráci a smlouv% o p$edávání
odsouzených osob.
MV iniciovalo legislativní aktivity sm%$ující
ke zrychlení a zjednodušení procesu
vyhoš*ování cizinc( odsouzených za
úmyslné trestné &iny.
Pokra&uje práce pracovní skupiny Crystal,
která je složena ze zástupc( Policie !R,
orgán( celní správy, NPC a ze zástupc(
policie a celních orgán( SRN.
Na obou stranách hranice p(sobí &eskon%mecké policejní hlídky.
V rámci Hoffského dialogu131 byla v roce
2013 zahájena jednání k novelizaci smlouvy
o spolupráci policejních a orgán( celní
správy !R a SRN.
V rámci Salzburského fóra bylo otev$eno
téma dostupnosti prekurzor( drog. !eská
republika vyzvala k zavedení regula&ních
mechanism( bránících volné dostupnosti
&erveného fosforu a lék( s obsahem
pseudoefedrinu
(využívaných
k výrob%
metamfetaminu)
ve
všech
státech
Salzburského fóra.
!eská republika v roce 2013 vedla také
n%kolik samostatných jednání s Polskem
k regulaci lék( s obsahem pseudoefedrinu.
Na základ% zvýšeného výskytu nových
psychoaktivních látek (NPS), ale i klasických
syntetických drog se NPC aktivn% ú&astní
projektu
EMPACT
(European
Multidisciplinary Platform Agains Criminal
Threats) v priorit% „D Syntetické drogy“
(„omezit výrobu a distribuci syntetických
drog v EU, v&etn% nových psychoaktivních
látek“), která je jednou z osmi priorit v boji
proti organizované trestné &innosti, jak je
stanovila Rada EU – Spravedlnost a vnit$ní
v%ci (JHA) v dok. 11050/11. Tento projekt
po úsp%šném zkušebním dvouletém cyklu byl
prolongován na další 4 roky a budou se ho
ú&astnit tém%$ všechny státy EU. Mezi
hlavními p$ínosy projektu lze uvést nap$.
vytvo$ení informa&ní strategie v oblasti
nových syntetických drog a pre-prekurzor(

V souvislosti s $ešením zhoršené situace v pohrani&í se
SRN byla 13. února 2012 zahájena jednání ministr( vnitra
!R, Saska, Bavorska a SRN v Hofu, jehož záv%rem byl
vznik n%kolika &esko-n%meckých pracovních podskupin
ukotvených v rámci tzv. Hofského dialogu a zárove) byla
vytvo$ena &esko-n%mecká ministerská skupina, která jejich
&innost zast$ešuje.

o

drog, které má dopad na Evropskou
legislativu. Dále bylo prost$ednictvím
jednotného
evropského
databázového
systému harmonizováno hodnocení a
klasifikace
nelegálních
laborato$í
syntetických drog. D(ležité je také nastavení
komunika&ních
kanál(
a
spolupráce
se soukromým sektorem, tzv. bariérový
model. Nezanedbatelný byl v tomto sm%ru
také p$ínos v rozvoji spolupráce s !ínou, a to
na nejr(zn%jších úrovních.
Úsp%šn% pokra&uje spolupráce Celní správy
!R s národní centrálou Europolu, z$ízenou u
Policejního
prezidia
Policie
!R,
a se sty&nými ú$edníky, nap$íklad s celním
sty&ným ú$edníkem Celní správy !R, který
p(sobí p$i ZKA v Kolín% nad Rýnem. Celní
správa !R je v rámci této mezinárodní
spolupráce zapojena do &inností $ady
mezinárodních organizací a informa&ních
systém(. V roce 2013 byla podepsána
bilaterální dohoda s Peru. Dohody mezi
Ekvádorem a Mexikem jsou ve fázi p$íprav.

***
Dne 6. &ervna 2013 schválila Rada SVV
Ak&ní plán EU boje proti drogám (EU Action
Plan on Drugs /2013-2016/), který se zabývá
dv%ma oblastmi Protidrogové strategie EU
(snížení poptávky po drogách a snížení nabídky
drog), p$i&emž sleduje t$i pr($ezová témata
Protidrogové strategie (koordinace; mezinárodní
spolupráce; informace, výzkum, monitoring a
hodnocení):
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09
/st09963.en13.pdf

***
Od 1. ledna 2014 vstoupil v ú&innost zásadn%
novelizovaný zákon &. 167/1998 Sb., o
návykových látkách (ve zn%ní zákona &.
273/2013Sb.), ze kterého je vy&len%na
problematika prekursor( drog do zcela nového
zákona &. 272/2013 Sb., o prekursorech drog.
P$ijetím obou t%chto zákon( byla završena
dlouholetá práce na zm%nách systému za$azování
omamných a psychotropních látek na seznam
kontrolovaných látek, pružn%jší a rychlejší
formou, než zdlouhavou zm%nou zákona, a to
formou na$ízení vlády. Sou&asn% došlo k
vytvo$ení nového systému omezujícího volný
prodej dalších chemikálií zneužívaných k výrob%
drog, který však bude ú&inný až od 1. &ervence
2014. P$estože v oblasti legálního nakládání s
prekursory drog jsme vázáni na$ízeními EU
upravujícími tuto oblast, existuje i zde možnost
pro $ešení v rámci národních specifik. Tato
možnost byla využita p$edevším ve sm%ru k
hlavnímu problému !eské republiky, kterým je
nelegální výroba metamfetaminu z voln%
dostupných chemikálií.
***
V roce 2013 zahájil IKSP $ešení t$íletého
výzkumného úkolu s názvem „Odhalování a
postih drogové kriminality po p$ijetí trestního
zákoníku“. Výzkum je zam%$en na reakci státu
v oblasti zákonné represe na drogovou
kriminalitu, a to z perspektivy srovnání situace
p$ed p$ijetím trestního zákoníku a poté.
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2.2.7.2 Obchod s lidmi
Policií !R bylo za rok 2013 zjišt%no celkem
18 (-6) p$ípad( podez$ení ze spáchání trestného
&inu obchodování s lidmi, vyšet$ováno a stíháno
bylo 25 (+3) osob.
Podle ÚOOZ se stav, struktura a dynamika
trestné &innosti obchodování s lidmi v pr(b%hu
posledních let nem%ní. Obchod s lidmi pat$í
mezi typické p$ípady organizovaného zlo&inu s
vysokou mírou latence.
Nej&ast%jšími formami vyko$is*ování v rámci
obchodování s lidmi na území !R z(stávají
sexuální a pracovní, p$i&emž sexuální forma
vyko$is*ování – dle policejních statistik –
p$evažuje.
Nebyly zjišt%ny p$ípady obchodování s lidmi,
aby jich bylo užito k odb%ru tkán%, bu)ky nebo
orgánu z t%la, ke služb% v ozbrojených silách,
otroctví nebo nevolnictví.
Zjišt%né a dokumentované p$ípady v roce
2013 potvrdily odklon od násilných projev(,
které m%ly sloužit jako prost$edek k dosažení
požadavk( pachatel( nebo poslušnosti ob%tí. Jako
v p$edchozím roce pachatelé využívali k dosažení
svých cíl( p$evážn% lsti, závislosti nebo omylu.
!R je považována za zemi jak zdrojovou, tak
cílovou a tranzitní ve vztahu k pohybu
potenciálních ob%tí z a na území !R, by* její
význam jako zem% cílové nadále nar(stá.
K obchodování dochází také v rámci !R, tedy
bez nutnosti zahrnutí p$eshrani&ního prvku.
Jako zdrojové zem% lze ozna&it Moldavsko,
Rusko, Ukrajinu, Vietnam, Nigérii, Mongolsko.
Z EU zemí pak jde zejména o Rumunsko,
Bulharsko, Slovensko &i Polsko. Ob&ané !R
bývají obchodováni do Velké Británie, Irska, na
Kypr, do N%mecka &i Rakouska.
Zjišt%né p$ípady nasv%d&ují podez$ení, že pro
obchodování s lidmi za ú&elem užití k
nuceným pracím nebo k jiným formám
vyko$is'ování byl typickým zp(sobem páchání
model z p$edchozích let. Pod záminkou práce
s dobrým výd%lkem byli lidé zjednáváni
k pracovnímu uplatn%ní v !eské republice
prost$ednictvím nabídky konkrétních pracovních
míst ve svých domovských státech. Tuto &innost
provád%ly
organizované
skupiny,
které
vystupovaly jako legální agentury práce,
p$ípadn% právnické osoby mající povolení ze
strany MPSV ke zprost$edkování práce. Byla jim
nabízena pomoc p$i vy$ízení veškerých
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náležitostí legálního vstupu a pobytu na území
!eské republiky, v&etn% dopravy. Provád%ná
šet$ení potvrdila, že po p$íjezdu vykonávali
pod$adnou práci, v%tšinou fyzicky náro&nou, za
minimální nebo žádný plat. Byla vytvá$ena
závislost na zam%stnavateli nebo pracovní
agentu$e nevyplácením celé mzdy (tzv. „dluhová
závislost“), strachem ze ztráty zam%stnání,
docházelo ke zneužití celkov% nevýhodného
postavení d%lník( spo&ívajícího v jazykové
barié$e, neznalosti právního prost$edí a
nedostatku finan&ních prost$edk(, tedy ke
zneužívání tzv. „zranitelného postavení“ ob%tí
obchodování s lidmi.

Opat$ení
1. srpna 2013 nabyl ú&innosti zákon
o ob(tech trestných &in%, ve kterém figurují
ob%ti obchodování s lidmi jako zvláš* zranitelné
ob%ti a jsou jim na základ% toho p$ipisována
p$íslušná práva.
V roce 2013 byl realizován Program
podpory a ochrany ob(tí obchodování s lidmi
(dále jen „program“), který je pokra&ováním
pilotního projektu Ú$adu pro drogy a kriminalitu
OSN. Program je ur&en ob%tem trestného &inu
obchodování s lidmi zejména za ú&elem
sexuálního a pracovního vyko$is*ování, kterým
nabízí právní, sociální a zdravotní pomoc,
ubytování a d(stojný návrat do zem% p(vodu.
Krom% humanitárního aspektu je cílem programu
i získávání relevantních informací o kriminálním
prost$edí, které mohou vést k odhalení, potrestání
a odsouzení pachatel( této trestné &innosti.
MV jako resortní gestor programu je v rámci
národního referen&ního mechanismu pro oblast
podpory a ochrany ob%tí obchodování s lidmi
odpov%dné nejen za jeho koordinaci, ale rovn%ž
za preventivní aktivity v dané problematice.
Zárove) efektivn% spolupracuje s ostatními
resorty (MPSV, MŠMT, MZV), P!R a
nestátními neziskovými organizacemi. K zabezpe&ení fungování programu se zpravidla
jednou za dva m%síce schází koordina&ní skupina
na pracovní úrovni složená ze zástupc(
spolupracujících institucí a organizací.
V roce 2013 bylo díky výborné spolupráci se
sou&innostními partnery za$azeno do programu
celkem 23 pravd%podobných ob%tí obchodování
s lidmi z Rumunska, Slovenské republiky a
!eské republiky a Vietnamu. P$evážn% se jednalo
o obchodování s lidmi za ú&elem nucené práce &i

pracovního vyko$is*ování. Celkem bylo od roku
2003 za$azeno do Programu 143 ob%tí
obchodování s lidmi.
Z tohoto po&tu je stále v Programu za$azeno
celkem 9 pravd%podobných ob%tí obchodování
s lidmi, kterým jsou poskytovány komplexní
služby v rámci programu a které spolupracují
s orgány &innými v trestním $ízení.
Prost$ednictvím Programu dobrovolných
návrat(, který je sou&ástí programu, bylo v roce
2013 realizováno 8 dobrovolných návrat(.
Celkem bylo od roku 2003 realizováno 63
dobrovolných návrat(, z toho 19 zp%t do !eské
republiky.
***
MS
dosp%lo
k záv%ru,
že
k $ádné
implementaci požadavk(, které pro !R vyplývají
ze sm%rnice Evropského parlamentu a Rady
2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci
obchodu s lidmi, boji proti n%mu a o ochran%
ob%tí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí
Rady 2002/629/SVV, je zapot$ebí p$istoupit
k díl&ím zm(nám v trestním zákoníku.132
***
V roce
2013
pokra&ovala
&innost
Mezirezortní koordina&ní skupiny pro oblast
boje proti obchodování s lidmi, jejímž
p$edsedou je ministr vnitra jako osoba odpov%dná
za koordinaci aktivit v oblasti potírání
obchodování s lidmi na národní úrovni.133

Opat$ení na úrovni EU
V dubnu 2013 byla zve$ejn%na v(bec první
statistická zpráva k problematice obchodování
s lidmi v EU, zpracovávaná Eurostatem za
p$isp%ní &lenských stát( EU. Data byla sbírána za
období 2008–2010.
V roce 2013 se dvakrát sešla v Bruselu
neformální skupina národních zpravodaj% a
ekvivalentních mechanism% pro otázky
obchodování s lidmi. Projednávána byla mj.
témata: nár(st podez$ení na obchodování s d%tmi,
obchodování s lidmi za ú&elem páchání podvod(;
sb%r dat za léta 2010–2012 Eurostatem, práva
obchodovaných
ob%tí
p$ednesená
FRA,
metodika identifikace ob%tí obchodování pro
konzulární pracovníky a cizineckou policii.
Dalšími tématy byly: externí spolupráce
s "ob&anskou spole&ností", otázka obchodování s
lidmi a role internetu v ní ve sv%tle p$ípravy
konference k p$íležitosti EU dne boje proti
obchodování s lidmi konané dne 18. $íjna 2013.
***
Další opat#ení
kriminality.

viz

kapitola

3.2

Prevence

132

P$íslušná novelizace byla p$ipravena již v 6. volebním
období, bohužel pro rozpušt%ní Poslanecké sn%movny nebyl
vládní návrh zákona, kterým m%lo dojít k novelizaci mj.
trestního zákoníku (tisk 996), schválen. Implementa&ní
novela trestního zákoníku byla po ustanovení nové
Poslanecké sn%movny p$ipravena znovu, aktuáln% je
projednávána jako sn%movní tisk 45.
133
Mj. se jednání zam%$ovala na problematiku snižování
poptávky po službách obchodovaných osob &i zapojování
nových aktér(, kte$í pravd%podobné obchodované ob%ti
mohou identifikovat.

67

2.2.7.3 Nelegální obchod se zbran(mi, výbušninami a nebezpe&nými chemickými
a biologickými látkami
V roce 2013 nedoznala trestná &innost
na úseku nelegálního obchodu se zbran%mi
a výbušninami oproti minulosti zásadních zm%n.
Stále je aktuální problém znehodnocených
zbraní podle vyhlášky &. 371/2002 Sb., o postupu
p$i znehodnocování a ni&ení zbraní v souvislosti
se zákonem &. 119/2002 Sb., o zbraních. ÚOOZ v
naprosté v%tšin% realizovaných p$ípad( zajiš*uje
v kriminálním prost$edí zbran%, které byly
p(vodn% znehodnoceny a následn% op%t uvedeny
do p(vodního stavu.
Novým fenoménem je p$estavba p(vodních
automatických zbraní na expanzní, tzn. plynové
zbran% se zvukovými efekty, jež jsou dále
uvád%ny do st$elbyschopného stavu.
***
V oblasti nelegálního nakládání s chemickými, biologickými, radioaktivními a
nukleárními (jadernými) látkami (dále jen „látky
CBRN“) a látkami dvojího užití odpovídá vývoj
v této problematice situaci z minulých let.
V rámci !eské republiky je bezpe&nostním
rizikem zejména nedodržování zákon( a
technologických postup( p$i manipulaci,
skladování a likvidaci zdroj( ionizujícího zá$ení,
kde se vytvá$í prostor pro jejich odcizení a
p$ípadné zneužití.
***
V sou&asné dob% se stále více rozr(stá
nelegální obchodování s pad%lky lé&ivých
p$ípravk(. P$edm%tem pad%lání jsou originální
i generická lé&iva, jež se v !eské republice
nelegáln% prodávají bu+ jako pad%lky
registrovaných lé&ivých p$ípravk( (na p$edpis)
nebo p$ípravky, které nejsou schváleny pro
evropský trh nebo jsou pro n%j dokonce zakázány
pro svoji nebezpe&nost lidskému organismu.
Jedná se zejména o p$ípravky k lé&b% a stimulaci
erektilní disfunkce, lé&ivé p$ípravky ur&ené
k hubnutí a hypnotika.

Opat$ení
S ú&inností od 30. zá$í 2013 byl zákonem
&. 281/2013 Sb. novelizován zákon &. 228/2005
Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž
držení se v "eské republice omezuje z
bezpe&nostních d%vod%. Novela transponuje
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na$ízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
&. 258/2012, kterým se provádí &lánek 10
protokolu Organizace spojených národ( proti
nedovolené výrob% st$elných zbraní a jejich
sou&ástí, díl( a st$eliva a obchodování s nimi,
který dopl)uje Úmluvu Organizace spojených
národ( proti nadnárodnímu organizovanému
zlo&inu (protokol OSN o st$elných zbraních) a
stanoví jednotná pravidla vývozu st$elných
zbraní, jejich sou&ástí, hlavních &ástí a st$eliva
nevojenského charakteru do zemí mimo
Evropskou unii. Sjednocení postup( v rámci
Evropské unie, které tato právní úprava zavedla,
má p$ímý pozitivní dopad na legální výrobce,
dovozce a vývozce civilních zbraní a st$eliva
a p$isp%je
ke
zvýšení
celospole&enské
bezpe&nosti.
Spolu s novelou zákona byl p$ipraven i jeho
nový provád%cí p$edpis – na$ízení vlády
&. 282/2013
Sb.,
o stanovení
seznamu
stanovených výrobk(, podmínek, za nichž lze
uskute&nit jejich dovoz nebo p$epravu, o
stanovení n%kterých podmínek pro ur&ené
výrobky, za nichž lze uskute&nit jejich vývoz, a o
stanovení náležitostí a vzor( žádostí o ud%lení
povolení a povolení k vývozu. Toto na$ízení
vlády s ú&inností od 30. zá$í 2013 nahrazuje
p(vodní provád%cí p$edpis, jímž bylo na$ízení
vlády &. 230/2005 Sb.
V roce 2013 byl zahájen plný provoz nového
elektronického systému pro licen&ní a povolovací
$ízení v licen&ní správ% Ministerstva pr(myslu a
obchodu – ELIS MPO.
***
Dne 3. &ervna 2013 !eská republika
podepsala Smlouvu o obchodu se zbran(mi,
první mezinárodní smlouvu upravující obchod s
konven&ními zbran%mi, která zavádí ú&innou
kontrolu zahrani&ního obchodu se zbran%mi
obsaženými v Registru konven&ních zbraní OSN.
V platnost vstoupí smlouva ratifikací padesáti
zem%mi.
***
MPO v letech 2011 až 2013 p$ipravilo návrh
zákona &. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpe&nostním materiálem. P$edm%tem p$edložené
právní úpravy, která nabyla ú&innosti dnem
1. ledna 2014, je zejména zajišt%ní p$esné a

aktuální evidence bezpe&nostního materiálu,
zp$esn%ní podmínek pro jeho zabezpe&ení a
umožn%ní ú&inné kontroly nakládání s tímto
materiálem v&etn% kontrol provád%ných na
základ% Smlouvy o konven&ních ozbrojených
silách v Evrop%.
***
!eský ú$ad pro zkoušení zbraní a st$eliva
považuje za problém p$i páchání trestné &innosti
úpravu zbraní samo&inných na zbran%
samonabíjecí. Legislativn% ani jinak nejsou
vymezeny technické hranice úpravy zbran%.
Ke zlepšení situace v oblasti znehodnocování
zbraní podporuje MPO projednávání technických
podklad( nutných k vytvo$ení spole&ných
p$edpis( pro znehodnocování zbraní, aby se
vyhov%lo &ásti III p$ílohy I Sm%rnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/51/ES, a podporuje
jejich p$ijetí v &lenských státech Rámcového
programu pro konkurenceschopnost a inovace
(CIP) a Evropské unie, v&etn% jejich následné
aplikace v právním $ádu !eské republiky
(zm%nou vyhlášky &. 371/2002 Sb.).

Celní správa v roce 2013 provád%la ve 22
p$ípadech šet$ení z d(vodu podez$ení z
nelegálního
obchodování
s
vojenským
materiálem, zbran%mi &i výbušninami. V p$ípad%
vojenského materiálu se jednalo p$edevším o
balistické materiály a náhradní díly k vojenským
vozidl(m, vrtulník(m a letoun(m.

2.2.7.4 Pad(lání
V oblasti pad%lání m%ny došlo v roce 2013
meziro&n% k celkovému snížení po&tu zadržených
pad%laných a pozm%n%ných pen%z. V !R bylo
zachyceno celkem 3 130 kus( pad%lk( bankovek
a mincí, což znamená meziro&ní pokles o 31 %.
Zvýšení záchytu bylo zaznamenáno pouze u
pad%lk( bankovek a mincí m%ny EURO. Ostatní
sledované m%ny vykázaly snížené sou&ty
zachycených pad%lk(. Z hlediska dlouhodobého
vývoje této trestné &innosti lze konstatovat, že
po&ty zadržených pad%lk( v !eské republice mají
snižující se trend.
U domácí m%ny bylo zadrženo 1 985 kus(
pad%lk(. Oproti roku 2012 tak došlo ke snížení
záchytu o 43 %. Naprostá v%tšina pad%lk(
tuzemské m%ny byla zhotovena pomocí domácích
nebo kancelá$ských tiskáren a kopírek. Tyto
pad%lky proto mají ve v%tšin% p$ípad( nízkou
kvalitu a pachatelé této trestné &innosti nejsou
organizováni ve struktu$e výrobce-distributorp$edložitel.
M%ny EURO bylo zachyceno 811 kus(
pad%lk(, oproti roku 2012 došlo ke zvýšení
záchytu o 26 %. Pad%lk( bankovek USD bylo na
území !R zadrženo celkem 103 kus(, &ímž došlo

k meziro&nímu snížení záchytu o 21 %.
U pad%lk( obou t%chto m%n p$evažuje pad%lání
tiskovými technikami a nazna&uje vyšší kvalitu
pad%lk( i profesionální úrove) jejich pad%latel(.
Pad%lání této m%ny není provád%no na území !R.
V roce 2013 bylo zadrženo 126 kus(
pad%laných mincí, meziro&n% tak došlo ke snížení
záchytu o 42 %. V%tšina z tohoto po&tu byly
mince m%ny EURO (89 kus().

***
V oblasti platebních karet došlo v roce 2013
k nár(stu trestné &innosti v po&tu nasazených
skimmovacích za$ízení v !R. Bylo zaznamenáno
celkem 172 p$ípad( skimmingu, které byly
nahlášeny formou trestního oznámení od
poškozených bankovních subjekt( (v roce 2012
150 p$ípad(). Po&ty skimming( v !eské
republice mají dlouhodob( zvyšující se trend.
Zp(sobená škoda, tedy hodnota vybraných
prost$edk(
z ú&t(
vedených
bankovními
institucemi, &iní 8 mil. K&, p$i&emž o 20,5 mil.
K& se pachatelé pokusili obohatit.
Po zcizení dat z platební karty dochází k
následné okamžité výrob% pad%lk( karet a
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výb%r(m finan&ní hotovosti na bankomatech v
zahrani&í. Organizovanou trestnou &inností
v oblasti platebních karet se zabývaly skupiny
p$evážn( bulharských a rumunských ob&an%.
V p$íhrani&ních oblastech !eské republiky je
pachateli skimmingu užíván modus operandi,
který spo&ívá v promyšlené organizaci instalací
skimmovacích za$ízení, která jsou nasazována
jen na n%kolik hodin, a zázemí pachatel( leží
mimo území republiky.
V roce 2013 došlo ke zdokonalení technické
úrovn% nasazených skimmovacích za$ízení134,
kdy pachatelé této trestné &innosti jsou schopni
vyrobit dokonale tvarov% i barevn% p$izp(sobené
sou&ásti bankomatu. Pachatelé skimmingu také
vyvíjejí sv(j speciální software a kabelové
propojení, kterým si do po&íta&ové techniky
stahují zcizená data, která pak prost$ednictvím
Internetu šifrovan% zasílají do míst výb%r(
hotovostí.

Opat$ení
Efektivním nástrojem v boji proti pad%lání
m%ny a bezhotovostních platebních prost$edk( je
zejména mezinárodní spolupráce. ÚOOZ
spolupracuje jak s tuzemským bankovním
sektorem, tak v rámci Europolu i p$ímých
kontakt( s kompetentními policejními složkami
evropských stát(.

134

Na konci roku 2013 byla zaznamenána série
skimmingových útok(, kde pachatelé použili na území
!eské republiky nové skimmovací za$ízení, které bylo
instalováno na bankomat WINCOR-NIXDORF. Skládalo se
z klasické lišty s mikrokamerou ke snímání PIN kódu a tzv.
&te&ky magnetického proužku, která byla pachateli
importována prost$ednictvím speciálních nástroj( do
originální &ásti &tecího za$ízení magnetického proužku
platební karty, které je umíst%no uvnit$ t%la bankomatu. Dle
dostupných informací toto skimmovací za$ízení bylo
zaregistrováno na území Evropské unie pouze ve Švýcarsku
a Rumunsku.
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Nap$íklad spolupráce s kolegy z Polska,
Slovenska, Spolkové republiky N%mecko,
Rakouska a Ma+arska je na vysoké úrovni.
Velmi dobrá spolupráce je také s bulharskými a
rumunskými partnery, a to prost$ednictvím
sty&ného d(stojníka Policie !R v Bukurešti.
***
V rámci kooperace na problematice pad%lání
bezhotovostních platebních prvk( ÚOOZ
uspo$ádal v m%síci listopadu 2013 mezinárodní
konferenci týkající se spolupráce v problematice
skimmingu ve st$ední Evrop%.

2.2.8 Terorismus
V roce 2013 nedošlo na území !R135 k žádné
události, která by napl)ovala všechny znaky
teroristického útoku.136
Kriticky d(ležitá z(stává oblast radikalizace
v Evrop%, ve sv%t% i v !R, týkající se zejména
imigrant( z islámských zemí &i konvertit(.
S radikalizací úzce souvisí i následné rekrutování
pro teroristické aktivity jak na domácí p(d%, tak v
cizin%.
V roce 2013 bylo op%t zadokumentováno
n%kolik p$ípad( zneužití internetu pro výše
uvedené ú&ely.
Za celoevropsky významné bezpe&nostní
riziko byl v roce 2013 ozna&en fenomén, kdy se
osoby ze zemí Evropy a Severní Ameriky
zapojovaly do bojových operací v Sýrii, Egypt%,
Somálsku atd. !eská republika byla pro svou
polohu a dopravní trasy jednou z možných
tranzitních tras, a proto byla zvýšená pozornost
v%nována i tomuto problému. V roce 2013 byla
p$i transitu p$es !eskou republiku zadržena
osoba, d$íve odsouzená za p$ímou podporu
teroristické organizace Al-Qaeda, cestující na
pad%lané cestovní doklady.
***
ÚOOZ zaznamenává zneužívání &eských a
jiných, p$evážn% evropských, cestovních a
osobních doklad( cizinci, kte$í mají vazby na
teroristické subjekty a organizace v zahrani&í.
***
Podle poznatk( BIS b%hem roku 2013
pokra&ovalo na našem území úsilí prosazovat
n%které prvky islámského práva. Vzhledem ke
zkušenostem z p$edchozích let lze konstatovat, že
se jedná o dlouhodobý proces. Významným
radikaliza&ním faktorem byl v roce 2013 nár%st
džihádistické propagandy zam%$ený na konflikt
v Sýrii. V d(sledku této propagandy vzrostl po&et
evropských islamistických dobrovolník(, kte$í
odjeli bojovat do Sýrie. BIS zaznamenala v !R
výzvy k zapojení do boj( v Sýrii, které byly
135

!R lze z hlediska potenciálního p(sobení teroristických
organizací i nadále považovat za zemi spíše zneužívanou
osobami napojenými na teroristické organizace jako svou
logistickou základnu. Zpravidla je využívána k tranzitu
osob, získávání materiálních a finan&ních prost$edk(,
obstarání nebo pad%lání &i pozm%)ování doklad( nebo
obchodování s nimi, usnadn%ní vstupu, pohybu a pobytu v
zemích schengenského prostoru anebo jako místo pro
páchání jiné trestné &innosti.
136
Dle dikce p$íslušných paragraf( 310, p$íp. 311 zákona
&. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

uve$ejn%ny skupinou sociální sít% Facebook
„Cesta k ví$e pro !esko“, p(vodn% známou pod
názvy Sharia4Czech, Sharia4Czechia, Šarí´a pro
!esko. Tato facebooková skupina také
propagovala zavedení islámského práva a pozd%ji
se soust$edila na pozitivní prezentaci islámu v
&eském prost$edí.
I v roce 2013 p$etrvávalo p(sobení
džihádistické propagandy na internetu nejen ve
vztahu k Sýrii, ale povšechn% s cílem
radikalizovat mladší generace muslim(. Z tohoto
prost$edí cht%jí teroristické sít% verbovat nové
sympatizanty a &leny pro uskute&n%ní dalších
teroristických útok( kdekoliv ve sv%t%. V jiných
p$ípadech tyto snahy sledují podporu tzv.
autoradikalizace, tj. produkování „osam%lých
vlk(“, osamocených terorist(–úto&ník(. V obou
p$ípadech m(že internetová džihádistická
propaganda ohrozit také bezpe&nost !R.
***
V centru pozornosti bezpe&nostních složek
v !R i EU i nadále z(stává oblast bezpe&nosti
civilního letectví a p$edevším její ochrana p$ed
protiprávními &iny.
(Blíže viz kap. 2.2.13)

Opat$ení
(Další opat#ení viz kapitola 3.3 Evropská
unie a mezinárodní spolupráce)
Zpravodajské služby !eské republiky (BIS,
ÚZSI, VZ) p(sobí v oblasti detekce latentních i
bezprost$edních bezpe&nostních hrozeb, rizik,
analýz bezpe&nostn% rizikových situací, pracují
v p$íslušn%
zam%$ených
mezinárodních
organizacích a dvoustrann% spolupracují s vládou
schválenými zahrani&ními partnery.
V roce 2013 se BIS krom% získávání
informací sm%$ujících k odhalení p$ípadných
teroristických aktivit na území !R zam%$ila také
na proces radikalizace, který by mohl
významným zp(sobem ovlivnit bezpe&nostní
situaci v zemi.
ÚOOZ detailn% monitoroval a vyhodnocoval
úrove) hrozby v(&i americkým, izraelským a
židovským
cíl(m
v !R.
Významn%jší
bezpe&nostní incident se nevyskytl.
Vrcholným odpov%dným &initelem na poli
terorismu je v rámci Policie !R odbor terorismu
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a extremismu ÚOOZ, resp. Národní kontaktní
bod pro terorismus (dále jen NKBT).
Bezpe&nostní složky !R na úseku vým%ny
informací
o
odhalených
bezpe&nostních
hrozbách, jež mají p(vod p$edevším v projevech
terorismu, a navrhování opat$ení k jejich
zamezování koordinuje Spole&ná zpravodajská
skupina p$i Ú$adu vlády !R.
Prioritami ÚOOZ pro rok 2014 je i nadále
sledování zájmových skupin v souvislosti
s vyhodnocováním radikaliza&ních tendencí,
monitoring, vyhodnocování situace a vývoje na
extremistické scén% a zárove) vedení efektivního
boje s t%mito fenomény a preventivní p(sobení
vedoucí k jejich eliminaci, resp. marginalizaci.
Rovn%ž tak je prioritou posilování mezinárodní
policejní spolupráce a provozování NKBT a dále
zintenzivn%ní &innosti Expertní skupiny Policie
!R k politickému a náboženskému extremismu a
Pracovní skupiny NKBT ke spolupráci se
zpravodajskými službami.
Jako významnou komplikaci v boji
s terorismem vnímá ÚOOZ omezený a ztížený
(&asto nemožný) p$ístup k provozním a
lokaliza&ním
údaj%m
o
uskute&n(ném
telekomunika&ním provozu, a* již podle § 71
písm. a) zákona &. 273/2008 Sb., o Policii !eské
republiky, nebo podle § 88a odst. 1 trestního
$ádu. Nedostate&ný p$ístup k t%mto údaj(m
významn% komplikuje &innost nejen odd%lení
terorismu a financování terorismu, ale zárove)
komplikuje i spole&né mezinárodní úsilí, kterého
se orgány Policie !R ú&astní. Partnerskými státy
je terorismus vnímán jako celosv%tový fenomén,
proti kterému je t$eba bojovat všemi legálními
instrumenty.

Z pohledu ÚOOZ orgány &inné v trestním
$ízení v !eské republice nemají k dispozici
p$ístup k pot$ebným údaj(m v takovém rozsahu,
jaký mají p$íslušné orgány partnerských zemí.
***
Specifickým nástrojem ochrany proti
terorismu, který je rok od roku rozvíjen, je
p$íprava na základních školách. V roce 2013
doznal zm%n Rámcový vzd%lávací program
pro základní vzd%lávání.
Nová úprava tohoto dokumentu obsahuje
rozší$ení obsahu problematik b(žných rizik a
ochrany &lov(ka za mimo$ádných událostí a
terorismu. Takto upravený program nabyl
ú&innosti od 1. zá$í 2013.
Vzhledem
k d(ležitosti
a
náro&nosti
uvedených problematik byly pro u&itele v druhé
polovin% roku 2013 zahájeny ve spolupráci
s MŠMT, MV-G# HZS "R a Národním
institutem pro další vzd%lávání seminá$e, které
mají za cíl pomoci u&itel(m s realizací t%chto
zm%n v praxi.
Další opat#ení viz kapitola 3.3 Evropská unie
a mezinárodní spolupráce.

2.2.9 Extremismus
V roce 2013 P!R evidovala celkem 211
trestných &in( s extremistickým podtextem.
Meziro&n% tak došlo k nár(stu o 38 skutk( (tj.
22 %).
***
V pr(b%hu léta a podzimu 2013 se odehrála
$ada násilných protest(, zejména v Duchcov%,
!eských Bud%jovicích a Ostrav%.
Organizátory a hlavními hybateli t%chto akcí
byli pravicoví extremisté, ale ú&astnili se jich
také b%žní ob&ané. B%hem protiromských
shromážd%ní a pochod( docházelo &asto ke
st$et(m mezi pravicovými extremisty, pop$ípad%
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místní mládeží a po$ádkovými jednotkami.
V n%kterých lokalitách vedly tyto události
k posílení pozice DSSS (nap$. Duchcov).
Krom% protiromských akcí v ulicích &eských
m%st byla zaznamenána také zvýšená aktivita
pravicových extremist( v kyberprostoru.
***
Problematika extremismu je detailn%
zpracována v samostatné Zpráv( o extremismu
a projevech rasismu a xenofobie na území
"eské republiky v roce 2013, jejímž
zpracovatelem je MV.

2.2.10 Vyšet$ování a dokumentace zlo&in% komunismu
Ú$ad dokumentace a vyšet$ování zlo&in(
komunismu (dále ÚDV) se i v roce 2013 zabýval
p$ezkumem tzv. zbytkových trest( uložených
p$íslušnými soudy od roku 1990 v souvislosti se
zákonem o soudní rehabilitaci.
Pr(b%žn% v roce 2013 probíhala spolupráce
s odborem pro vále&né veterány Ministerstva
obrany !R k realizaci zákona &. 262/2011 Sb., o
ú&astnících odboje a odporu proti komunismu.
Ke konci roku 2013 bylo prov%$eno celkem 3 241
osob.
V rámci spolupráce s ve$ejností poskytl ÚDV
odborné konzultace žadatel(m ohledn% realizace
odškodn%ní dle zákona o ú&astnících odboje a
odporu proti komunismu.

V roce 2013 ÚDV zahájil trestní stíhání 3
(-2) osob ve 2 (-3) trestních p$ípadech.
Zaevidováno bylo 70 (-40) trestních spis( a
ukon&eno 70 (-22) trestních spis(. Jednalo se
nap$. o trestní $ízení a dokumentaci porušování
ústavních práv ob&an( v dob% nesvobody tzv.
akce Kulak (vylu&ování ze studia a ze zam%stnání
z politických d(vod(, m%nová reforma), násilí
ve$ejných &initel( ve v%znicích, nezákonné a
násilné potla&ení projev( disentu pod jednotným
velením,
individuální
nezákonný
postup
p$íslušník( StB v(&i vyslýchaným osobám.

2.2.11 Informa&ní kriminalita a kybernetická bezpe&nost
Informa&ní kriminalita
Informa&ní kriminalita (IK) – trestná &innost
páchaná v prost$edí informa&ních technologií
v&etn% po&íta&ových sítí137 – je na vzestupu.
BIS se jako závažn%jší problém jeví pokusy
zpravodajských služeb cizí moci a zahrani&ních
hacker(
získat
p$ístup
k
informacím
z informa&ních systém( EU, NATO a !R.138
V roce 2013 evidovala Policie !R celkem
3 108
(+913, +41,6 %)
trestných
&in%
spáchaných prost$ednictvím internetu nebo
ostatních po&íta&ových sítí.
Nej&ast%jšími projevy informa&ní kriminality
byly v minulosti zejména: porušování autorských
práv, výhr(žky, vydírání a další jednání.
Aktuáln( dominují podvodná jednání, kde je
137

P$edm%tem útoku je samotná oblast informa&ních
technologií nebo je tato trestná &innost páchána za
výrazného využití informa&ních technologií. Zejména se
jedná o zneužívání internetu.
138
Ochránit citlivé informace p$ed kybernetickou špionáží
bude z$ejm% nejt%žším úkolem státu v oblasti kybernetické
bezpe&nosti. V této souvislosti lze jako o možné hrozb%
uvažovat také o pronikání &ínských spole&ností Huawei
a ZTE na &eský trh. Tyto spole&nosti jsou ve sv%t%
dlouhodob% podez$ívány z podílu na &ínských výzv%dných
aktivitách a podle zprávy amerického kongresu p$edstavují
bezpe&nostní hrozbu, což je d(vodem pro vylou&ení t%chto
spole&ností z výb%rových $ízení zadávaných vládou USA.

zaznamenáván neustálý nár(st. Rovn%ž tak je
patrný nár(st detekce trestné &innosti spo&ívající
v neoprávn%ných manipulacích s daty.
Nej&ast%jším místem pro extremistické
projevy jsou aktuáln% sociální sít%.
Na vzestupu jsou stále útoky formou tzv.
phishingu (zaznamenávání p$ístupových kód(
sloužících zejména k podvodnému p$ístupu na
bankovní ú&ty, z nichž jsou pak neoprávn%n%
od&erpávány finan&ní prost$edky), a to navíc za
soub%žného zneužití p$edem vytvo$eného
prost$edí ve form% tzv. botnet(, tj. využití
centráln% $ízených infikovaných stanic k páchání
dalších kriminálních aktivit.139
Ze stávajících poznatk( lze pak upozornit na
úsilí realizovat vytvá$ení elektronických obchod(
primárn% za ú&elem krytí zdroj( a p(vodu financí
pocházejících z trestné &innosti, zejména
z phishingových útok( a zneužitých &ísel
platebních karet.
V roce 2013 byly zaznamenány dv% masivní
vlny phishingových útok( na bankovní instituce,
kdy soub%žn% s hackerskými technikami byl útok
zam%$en na prost$edí uživatel( a soub%žn% i na
139

Na území !R není &astý výskyt organizátor( takového
jednání, nicmén% &asto se vyskytují tzv. bílí kon% e-mules,
kte$í mají za úkol p$evzít na sv(j ú&et neoprávn%n%
od&erpané prost$edky z ú&tu poškozeného a ty jiným
platebním
kanálem
poslat
dále.
Jsou
neustále
zaznamenávány snahy o umíst%ní phishingových stránek.
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prost$edí mobilních komunika&ních za$ízení, p$es
n%ž jsou provád%ny nej&ast%ji autorizace p$ístup(
do ú&t(.
Stále aktuální je ší$ení škodlivého kódu tzv.
ransomware, který na po&íta&ích ob%tí navozuje
hlášení, že se dopoušt%jí nebo se dopustili
trestného &inu a jejich po&íta& bude blokován
Policií !R. Upozorn%ní obsahuje i informace o
možnosti složení finan&ní kauce. Cílem pachatel(
je primárn% vylákat tímto podvodným jednáním
finance od dot&ených osob.
Jsou detekovány výskyty krádeží identit,
které jsou zneužívány, a* už ke kompromitaci
faktických subjekt( anebo využití jejich identity
jako legendy pro páchání zejména podvodných
jednání. Nezanedbatelné jsou podvodné aktivity
v rámci auk&ních portál(, kde se mimo podvrhy
objevují masivn% i v%ci pocházejících z trestné
&innosti a v%ci, jejichž volná distribuce není
povolena.
Nov% u podvodných jednání za&al být
zaznamenáván nár%st vyvád(ní finan&ních
prost$edk% do virtuálních m(n. Tyto m%ny jsou
rovn%ž &asto využívány i k platbám za obchody
s nedovoleným zbožím a to nej&ast%ji v rámci
obchod( sjednávaných v síti TOR.
V rámci ší$ení zakázaných forem
pornografie je stále patrné, že dochází k
vytvá$ení a profesionalizaci uzav$ených komunit,
které se neustále zdokonalují v prov%$ování
svých &len(. Dané materiály jsou pak ší$eny s
v%tší latencí, a to zejména p$es elektronickou
poštu, úložný prostor a p$es p$ímou vým%nu
instant messenger(.
S rozši$ující se platformou sociálních sítí a
tematicky zam%$ených aplikací roste zneužívání
informací získaných k jednotlivým uživatel(m,
&ehož následn% je zneužíváno ke kriminálnímu
jednání, kdy dané osoby jsou tzv. na míru
kompromitovány a rovn%ž je u nich využita
znalost soukromí k p(sobení na n%.
Pokud se týká trendu ve vývoji zneužívání
informa&ních technologií, pak je na míst%
poukázat na zahlcování server( soukromoprávních nebo státních subjekt( cílenými
datovými požadavky do té míry, že jejich služby
jsou omezeny &i kolabují. V tomto spo&ívá do
budoucna
riziko
masivního
ochromení
základních
komunika&ních
funkcionalit
spole&nosti.
Ohledn% rizik vyplývajících ze znemožn%ní
zjišt%ní identit pachatel( je nutné poukázat na
nebezpe&í ší$ení anonymního p$ipojení do
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internetu prost$ednictvím voln% p$ístupných
Wi-Fi bod( a anonymního p$ipojení z
p$edplacených karet mobilních operátor(.
Takovéto anonymizované rozši$ování p$ístupových bod( je rizikem pro bezpe&nostní situaci
v !R.

Opat$ení
V oblasti potírání informa&ní kriminality byla
poprvé celoro&n% v provozu tzv. Hotline Policie
"R (spušt%na 1. srpna 2012).140 Odborné
pracovišt% Hotline Policie !R bylo z$ízeno p$i
odboru informa&ní kriminality ÚSKP Policejního
prezidia !R a jeho pracovníci evidovali za celý
rok 2013 celkem 3 829 podn%t( sm%$ovaných do
oblasti kybernetického prost$edí.
***
Dne 1. prosince 2013 vstoupila pro !eskou
republiku v platnost Úmluva o po&íta&ové
kriminalit( (publikována pod &. 104/2013 Sb. m.
s.). Jedná se o úmluvu Rady Evropy, která
vstoupila v platnost 1. &ervence 2004. Cílem
Úmluvy je vytvo$it mezinárodní právní rámec
pro ú&inné potírání po&íta&ové kriminality
prost$ednictvím harmonizace prvk( skutkových
podstat v oblasti po&íta&ové kriminality za
ú&elem zajišt%ní adekvátního postihu pachatel(,
stanovení nezbytných vnitrostátních vyšet$ovacích pravomocí pro zajiš*ování d(kaz(
v elektronické form% a vyšet$ování po&íta&ové
kriminality, jakož i zavedení pohotového
a efektivního režimu mezinárodní spolupráce ve
vztahu
k trestným
&in(m
souvisejícím
s informa&ními technologiemi.
***
Dne 13. ledna 2013 za&alo fungovat
Evropské
centrum
pro
boj
proti
kyberkriminalit( (EC3). Cílem EC3 je pomoc
!S s rozkrytím v%tšího po&tu zlo&ineckých sítí
zneužívajících internet. EC3 shromaž+uje a
zpracovává údaje o kyberkriminalit%, poskytuje
policejním jednotkám v zemích EU podporu a
poskytuje vysoce odborné technické, analytické a
soudní poradenství p$i spole&ných vyšet$ováních
v EU.

140

Jedná se o on-line formulá$ Hlášení kyberkriminality,
který je ve$ejnosti zp$ístupn%n na internetových stránkách
www.policie.cz. Prost$ednictvím tohoto formulá$e mohou
ob&ané jednoduše hlásit závadný obsah a závadové aktivity
v internetu.

Kybernetická bezpe&nost
Národní bezpe&nostní ú$ad (dále jen
„NBÚ“) je gestorem problematiky kybernetické
bezpe&nosti a národní autoritou pro tuto oblast.
V rámci n%j existuje Národní centrum
kybernetické bezpe&nosti (dále jen „NCKB“),
jehož cílem je zabra)ovat pokus(m o pr(nik do
infrastruktur d(ležitých pro chod státu. Sou&ástí
tohoto centra je tzv. vládní CERT (dále jen
„GovCERT.CZ“), jehož úloha spo&ívá v
monitorování
kybernetického
prostoru
a
odhalování a $ešení kybernetických útok(, jejich
prevence apod.
NCKB eviduje aktuáln% 184 d(ležitých
informa&ních a komunika&ních systém(, z toho
149 je významnými informa&ními systémy a 35
kritickými informa&ními systémy.
Za
rok
2013
bylo
pracovník(m
NCKB/GovCERT.CZ oznámeno 100 incident(.
Z nich je 71 vy$ešených a 29 otev$ených.
Nej&ast%jšími typy útok( jsou útoky na bázi
sociálního hackingu (nap$. phishing) a DDoS
útoky. 63 útok( bylo zacíleno na ve$ejný sektor,
34 na soukromý sektor a 3 na kritickou
infrastrukturu.
Aktuální informace zve$ej)uje NCKB
pr(b%žn% na svých internetových stránkách
www.govcert.cz.

Opat$ení
Vláda schválila usnesením &. 2 ze dne
2. ledna 2014 návrh zákona o kybernetické
bezpe&nosti a o zm(n( souvisejících zákon%.141
Norma vypracovaná NBÚ má za cíl zefektivnit a
zrychlit reakci na kybernetické hrozby, které by
mohly p$edstavovat nebezpe&í pro zájmy !R.
Zárove) by úprava m%la zajistit spolupráci mezi
soukromým sektorem a ve$ejnou správou p$i
p$edcházení útok(m na informa&ní technologie.
Rovn%ž byly zahájeny práce na tvorb%
vyhlášky
o
bezpe&nostních
opat$eních,
kybernetických bezpe&nostních incidentech,
reaktivních protiopat$eních a o stanovení
náležitostí podání v oblasti kybernetické
bezpe&nosti a vyhlášky o významných
informa&ních systémech a jejich ur&ujících
kritériích, které probíhaly v pr(b%hu celého roku
2013.142
141

Návrh zákona byl postoupen k dalšímu legislativnímu
projednávání v Parlamentu !eské republiky.!!!
142
Návrhy t%chto provád%cích právních p$edpis( byly
dokon&eny v &ervnu 2013 a staly se sou&ástí materiálu

Od $íjna 2013 NBÚ pokra&uje ve spolupráci
se zástupci Generálního $editelství hasi&ského
záchranného sboru p$i tvorb% návrhu novely
na$ízení vlády &. 432/2010 Sb., o kritériích pro
ur&ení prvku kritické infrastruktury, jež byla
zahájena v b$eznu 2013.
***
Na evropské úrovni143 se NBÚ ú&astnil
jednání pracovní skupiny Rady EU pro
telekomunikace, která projednává návrh sm%rnice
Evropského parlamentu a Rady EU o opat$eních
k zajišt%ní vysoké spole&né úrovn% bezpe&nosti
sítí a informací v EU.
NCKB p$ipravil zapojení !eské republiky do
NATO Cooperative Cyber Defence Centre of
Excellence (CCD COE) v Tallinnu, jehož cílem
je zvyšovat obranné schopnosti a zlepšovat
spolupráci a sdílení informací mezi ú&astnickými
státy a NATO, pop$ípad% mezi ú&astnickými
státy navzájem, a partnery v oblasti kybernetické
obrany.
NCKB rovn%ž zrealizovalo kroky k za$azení
GovCERT.CZ na seznam Trusted Introducer
organizace Trans-European Research and
Education Networking Association TI.
V listopadu 2013 se NBÚ/NCKB ú&astnil
cvi&ení Cyber Coalition 2013, které m%lo za cíl
otestovat p$ipravenost stát( NATO na n%kolik
sou&asn% probíhajících útok( v oblasti
kybernetické bezpe&nosti. NCKB se také aktivn%
podílí na tvorb% scéná$( ke cvi&ení Crisis
Management Exercise (CMX) v rámci NATO,
které má prob%hnout v b$eznu 2014.
***
Na národní úrovni spolupracoval NCKB
zejména se sdružením právnických osob CZ.NIC.
Tato spolupráce se pln% projevila b%hem DDoS
útok( za&átkem roku 2013. Dalšími klí&ovými
p$edloženého vlád% dne 28. &ervna 2013. V zá$í 2013 zahájil
NBÚ spolupráci s meziresortní pracovní skupinou p$i tvorb%
kone&ného paragrafového zn%ní obou návrh(.
143
Vzhledem k aktivní spolupráci s Evropskou agenturou
pro bezpe&nost sítí a informací (ENISA) zažádala !eská
republika v $íjnu 2013 o asistenci v oblasti školení a
profesních cvi&ení v rámci budování NCKB. K aktivnímu
zapojení !eské republiky dochází i na p(d% Organizace pro
bezpe&nost a spolupráci v Evrop% (OBSE), kde v pr(b%hu
roku 2013 probíhala jednání k dokumentu o opat$eních za
ú&elem budování d(v%ry v oblasti kybernetické bezpe&nosti.
V kv%tnu 2013 se NBÚ podílel na ustavujícím jednání
St$edoevropské platformy kybernetické bezpe&nosti. Jednání
se zú&astnili zástupci vládních a národních CERT( z !eské
republiky, Slovenska, Ma+arska, Polska a Rakouska. V
prosinci 2013 pak NBÚ zorganizoval jednání této platformy
týkající se technických aspekt( kybernetické bezpe&nosti.
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partnery jsou CSIRT.MUNI144 a spole&nost
Microsoft, s níž byla v roce 2013 podepsána
smlouva upravující spolupráci v problematice
botnet(.145
V rámci mezirezortní spolupráce p$ipravily
NCKB a Ministerstvo obrany rámcovou smlouvu
o spolupráci v oblasti informa&ních a
komunika&ních technologií a bezpe&nosti. NCKB
spolupracuje rovn%ž s armádním CSIRTem za
ú&elem vým%ny a sdílení zkušeností a informací
o kybernetických událostech a incidentech.
Krom% dalších aktivit (seminá$e aj.) NCKB
pokra&oval i v roce 2013 v navazování
spolupráce s akademickou sférou !R formou
smluv o spolupráci.
V pr(b%hu roku 2013 navázalo NCKB na
pr%zkum zam($ený na stav zabezpe&ení
informa&ních systém% státní správy a
samosprávy, který provád%l v roce 2012.146
Nedostatky zjišt%né v pr(b%hu tohoto
pr(zkumu byly s dot&enými subjekty projednány
na spole&ných dvoustranných jednáních v
pr(b%hu prvního &tvrtletí roku 2013. Poznatky
plynoucí
z
provedeného
šet$ení
chce
NBÚ/NCKB dále využít pro vymezení kritické
informa&ní infrastruktury v !eské republice a pro
$ízení rizik spojených s jejím provozem a
správou.147

144
CSIRT.MUNI (Computer Security Incident Response
Team), neboli CSIRT Masarykovy Univerzity, se $adí mezi
špi&ková akademická pracovišt% evropského formátu.
145
Mimo zmín%ných partner( na národní úrovni NCKB
aktivn% spolupracuje i s Bankovní asociací !R, Asociací
kraj( !R, Policií !eské republiky v oblasti kybernetické
kriminality, Policejním prezidiem a zpravodajskými
službami !eské republiky.
146
V rámci pr(zkumu bylo vyhodnoceno 44 ve$ejnoprávní
subjekt(, kde 28 z nich spravovalo významné informa&ní a
komunika&ní systémy a 14 kritické informa&ní a
komunika&ní systémy. V roce 2013 bylo osloveno dalších
24 subjekt( ve$ejné správy.
147
P$estože je zákon o kybernetické bezpe&nosti ve fázi
schvalování, spolupracuje již NBÚ/NCKB p$i mapování
d(ležitých informa&ních a komunika&ních systém( s
budoucími povinnými subjekty. Taková spolupráce je totiž
nezbytná pro napln%ní podmínek zákona a poskytnutí
dostate&ného prostoru povinným subjekt(m p$ipravit se na
stav po p$ijetí zákona. Ze zjišt%ní NBÚ/NKCB mimo jiné
vyplynulo, že tato spolupráce má p$ímý a reálný p$esah do
vnit$ního fungování subjekt(, což vede ke zvýšení
kybernetické bezpe&nosti už p$ed p$ijetím tohoto zákona.
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Dále se &innost NBÚ/NCKB v roce 2013
zam%$ila na informa&ní a komunika&ní systémy
soukromoprávních subjekt% a subjekt% s
majetkovou ú&astí státu.148 V sou&asné dob%
probíhá oslovování subjekt( a mapování situace
v subjektech spadajících pod kritickou
infrastrukturu dle pr($ezových a odv%tvových
kritérií pro ur&ení prvk( kritické infrastruktury.149
***
Vzhledem k prioritám bezpe&nostní strategie
!R a legislativních krok( NBÚ vedoucích k
integraci resortního $ízení kybernetické odolnosti
ICT infrastruktur do celorepublikových struktur
budovaných NBÚ p$ipravuje MV zavedení
systému $ízení bezpe&nosti neutajovaných
informací v resortu MV.150

148

Jedná se o ty systémy, které jsou významné &i kritické
pro fungování státu, jeho bezpe&nost a ekonomické zájmy.
149
Viz p$íloha k na$ízení vlády &. 432/2010 Sb., o kritériích
pro ur&ení prvku kritické infrastruktury.
150
Takové zásadní rozhodnutí se neobejde bez zavedení
institutu bezpe&nosti informací a p$echodu od operativního
$ešení kybernetických bezpe&nostních incident( k systému
dlouhodobého $ízení této problematiky. Jde o zásadní zm%nu
jak ve vnímání ochrany informací, tak p$izp(sobení
p$íslušných proces( a organiza&ní struktury MV. Tento
nezbytný krok, který MV v oblasti ochrany informací a
jejich bezpe&nosti v kybernetickém prostoru v roce 2014
u&iní, je základním p$edpokladem jak ke zvýšení
efektivnosti a kvality bezpe&nostních opat$ení, tak ke
spolupráci na úrovni celorepublikových struktur.

2.2.12 Bezpe&nost silni&ního provozu
Po&et dopravních nehod:
84 398
(+2 994, +3,7%)
Následky dopravních
nehod:
Usmrceno osob: 583
(-98, -14,4 %)
T%žce zran%no osob: 2 782
(-204, -6,8 %)
Lehce zran%no osob:
22 577 (-13, -0,1 %)

Policie !R v roce 2013 šet$ila 84 398 nehod,
p$i kterých bylo 583 osob usmrceno, 2 782 osob
t%žce zran%no a 22 577 osob lehce zran%no.
Odhadnutá hmotná škoda policií na míst% nehody
je 4 938,17 mil. K&.

Oproti roku 2012 poklesl po&et usmrcených
(-98, -14,4 %), t%žce zran%ných (-204, -6,8 %)
i lehce zran%ných osob (-13, -0,1 %).
Po&et nehod vzrostl o 3,7 %, odhadované
hmotné škody o 1,3 %.
Po&et usmrcených osob v roce 2013 byl
nejnižší od roku 1955,151 kdy podle dostupných
údaj( zahynulo na našich silnicích 656 osob.
151

Mezi nejhorší roky pat$í dlouhodob% rok 1969, kdy
zahynulo 1 758 lidí, a rok 1994 s 1 473 usmrcenými. Od

Nej&ast%jšími p$í&inami dopravních nehod
byl
nesprávný
zp(sob
jízdy
(52,2 %),
nep$im%$ená rychlost (17,3 %) a nedání p$ednosti
v jízd% (14,6 %).
Policie !R v roce 2013 evidovala 4 686
nehod zavin%ných pod vlivem alkoholu (tj. 6,1%
z celkového po&tu), p$i kterých bylo usmrceno 52
osob (tj. 9 % z celkového po&tu) a dalších 2 306
osob bylo zran%no. V porovnání s rokem 2012 je
po&et t%chto nehod nižší o 288, po&et usmrcených
je vyšší o 7 osob a po&et zran%ných je nižší o 219
osob.
P$ípad(, kdy kontrola na p$ítomnost drog u
$idi&e motorového vozidla byla pozitivní, eviduje
policie 213, p$itom bylo 10 (+7) osob usmrceno a
102 (+31) osob bylo zran%no.
Nejvíce usmrcených osob bylo p$i nehodách
kon&ících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel
(p$es 42 % z celkového po&tu usmrcených osob).
P$es 26 % z celkového po&tu usmrcených si
vyžádaly nehody kon&ící srážkou s pevnou
p$ekážkou a nejtragi&t%jší bilanci mají kolize se
stromem (86 usmrcených). Je nutné ješt%
p$ipomenout nehody kon&ící srážkou s chodcem
(tém%$ 22 % z po&tu usmrcených), by* se na
celkovém po&tu nehod podílejí jen 4,1%. Nár(st
usmrcených byl u nehod kon&ících srážkou
s lesní zv%$í – o 3 osoby.
V roce 2013 P!R zaznamenala 13 454
p$ípad( (tj. 15,9% z celkového po&tu nehod), kdy
viník nehody z místa ujel. P$itom bylo 17 osob
roku 2007, kdy se stalo ob%tí nehody 1 123 lidí, po&et
usmrcených klesá.
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usmrceno a dalších 815 zran%no. Po&et t%chto
nehod je vyšší o 1 069 (tj. o 8,6 %), po&et
usmrcených je o 4 osoby vyšší a o 7 osob je nižší
po&et zran%ných.

o

Opat$ení (výb%r)
Za
provád%ní
prevence
v
oblasti
bezpe&nosti
provozu
na
pozemních
komunikacích dle zákona &. 361/2000 Sb.
a stanovení cíl( a vyhodnocení opat$ení Národní
strategie
bezpe&nosti
silni&ního
provozu
odpovídá odd%lení BESIP v rámci svého poslání
a p(sobnosti v resortu MD. V roce 2013 BESIP
realizovalo zejména následující aktivity:
o Pr(b%žné vyhodnocování pln%ní Národní
strategie bezpe&nosti silni&ního provozu;
o Kompletace a vyhodnocení údaj( týkajících
se dopravní nehodovosti v !R s d(razem na
jednotlivé regiony a EU;
o Zpracování koncepce nového pojetí systému
$ízení v oblasti bezpe&nosti silni&ního
provozu v !R;
o Seminá$e pro u&itele základních škol –
k povinné výuce dopravní výchovy na ZŠ od
1. 9. 2013 ve spolupráci s Ministerstvem
školství, mládeže a t%lovýchovy, NIDV;
o Zajišt%ní nových výukových materiál(
(dopravní výchova) pro MŠ a 1. a 2. stupe)
ZŠ;
o Multimediální po$ad pro studenty st$edních
škol The Action (3 p$edstavení v Praze);
o Celostátní dopravní sout%ž mladých cyklist(
a ú&ast na evropském kole (!erná Hora);
o Spoluú&ast na dopravn% bezpe&nostní akci
„Zebra se za Tebe nerozhlédne“ (s Policií
!R);
o Zajišt%ní akreditace MŠMT pro výuku
dopravní výchovy na ZŠ pro Centrum služeb
pro silni&ní dopravu (CSPSD);
o Pravidelná komunikace na webovém portálu
www.ibesip.cz sociálních sítích facebook
a youtube
a
rozesílání
pravidelného
elektronického newsletteru;
o Infoservis pro $idi&e k cestám do zahrani&í na
www.ibesip.cz s názvem
„Autem do
zahrani&í“, v&etn% sekce pro zimní cesty do
tradi&ních zemí;
o Dopravn%
bezpe&nostní
kampan%
a
outdoorové aktivity v regionech zam%$ené na
zranitelné ú&astníky silni&ního provozu, ú&ast
BESIP na vybraných motoakcích, akce
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o

o
o
o

o
o

o
o

Jezdíme na krev (dárcovství krve v duchu
motorká$i motorá$(m);
Zpracování aktualizovaného zn%ní zákona
&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o zm%n% n%kterých zákon(,
dopln%ný komentá$i, vybranými judikáty
a obrazovým materiálem v&etn% zkrácené
verze v AJ pro zahrani&ní $idi&e;
Preventivní akce pro odhalení skrytých
o&ních vad u $idi&( – ve spolupráci
s dopravní policií a Mezinárodním sdružením
optik( a optimetrist(;
Televizní po$ad „Besipky“ – 34 díl( (!T1)
Road Safety Week – vyhlašuje OSN v rámci
Dekády akcí bezpe&nosti silni&ního provozu;
Celosv%tový Den vzpomínek na ob%ti
dopravních nehod, virální akce k tomuto dni
s názvem „Už ani jedna“;
Evropský den mobility;
Regionální aktivity BESIPu zajiš*ované
prost$ednictvím 14 krajských koordinátor(
(spolupráce s krajskými a obecními ú$ady,
Policií !R a IZS, zajišt%ní a koordinace
výuky dopravní výchovy na d%tských
dopravních
h$ištích
a
propagace
komunika&ních aktivit BESIP v regionech)
!innost BESIP Teamu v regionech;
Publikace „ABC postižených a poz(stalých
po ob%tech dopravních nehod“, p$ipravená ve
spolupráci s !eským sdružením ob%tí
dopravních nehod, reaguje na nový ob&anský
zákoník (zákon &. 89/2012 Sb.), který
výrazn%
podrobn%ji
upravuje
oblast
odpov%dnosti za škodu a p$ináší $adu zm%n,
které posilují právní postavení poškozeného,
rozši$ují p$ípady náhrady nemajetkové újmy,
rozpracovávají zvláštní p$ípady vzniku
škody, zrušují paušální limity pro výpo&et
náhrad za ublížení na zdraví a usmrcení.

BESIP krom% dalších agend zabezpe&uje
&innost Rady vlády !eské republiky pro
bezpe&nost silni&ního provozu, je zastoupen
v orgánech EU – pracovní skupina High Level
Group for Roud Safety p$i EK, ú&astní se
zahrani&ní spolupráce v oblasti bezpe&nosti
provozu na pozemních komunikacích (ETSC,
PRI, CEE Road Safety Round Table, atd.).

2.2.13 Bezpe&nost civilního letectví
Pozornost je v%nována nebezpe&í, jež
p$edstavuje zneužívání laserových ukazovátek k
osl)ování leteckých dopravních prost$edk(,
jejichž vysoký po&et byl zaznamenán v minulých
letech. Za$azení laserových za$ízení mezi
bezpe&nostní materiál (skupina 10) je sou&ástí
nového zákona o nakládání s bezpe&nostním
materiálem (&. 229/2013 Sb.). !len%ní
bezpe&nostního materiálu podle jednotlivých
skupin je pak dále stanoveno vyhláškou
&. 407/2013 Sb.
***
D(ležitým prvkem boje proti terorismu je
p$edávání údaj% o jmenné evidenci cestujících
v letecké doprav( (PNR). V pr(b%hu roku
probíhala diskuse o návrhu sm%rnice o používání
jmenné evidence cestujících pro prevenci,
odhalování, vyšet$ování a stíhání teroristických
trestných &in( a závažné trestné &innosti
v Evropském parlamentu, není zde však p$íliš
velká podpora pro schválení tohoto legislativního
návrhu.
***
Protiteroristická p$ipravenost je systematicky
udržována a zvyšována cvi&eními realizovanými
za ú&asti zainteresovaných subjekt(.
27.–29. listopadu 2013 úsp%šn% prob%hlo
cvi&ení Blaník 2013, zam%$ené na $ešení pokusu
o únos letadla i s cestujícími, vyjednávání s
teroristy a jejich zneškodn%ní.

Byla simulována situace, kdy n%kolik
ozbrojenc( z fiktivní teroristické organizace
vtrhlo do odletové haly mezinárodního letišt%
Karlovy Vary, kde zadrželo cca dv% desítky
rukojmích a požadovalo mimo jiné p$istavení
letadla, výkupné a bezpe&ný odlet. V rámci
cvi&ení byl svolán Úst$ední krizový štáb a další
krizové štáby. Cvi&ení probíhalo sou&asn% na
n%kolika místech, p$edevším v Praze a
Karlovarském kraji. Cílem cvi&ení bylo
p$edevším:
o zdokonalit &innost krizových štáb(,
o procvi&it efektivitu postup( v oblasti boje
proti terorismu, zajiš*ování ve$ejného
po$ádku a ochrany civilního letectví,
o prov%$it reálnost zpracovaných krizových,
typových a opera&ních plán(.
Realizace tohoto cvi&ení orgán( krizového
$ízení, tedy prov%$ování p$ipravenosti složek
integrovaného záchranného systému na zvládání
možných krizových situací, vyplývá z „Plánu
cvi&ení orgán( krizového $ízení – up$esn%ní na
léta 2013 – 2015“, schváleného Bezpe&nostní
radou státu 24. &ervence 2013.

79

3. Politika v oblasti vnit$ní bezpe&nosti a ve$ejného po$ádku
Bezpe&nost !R je založena na principu
zajišt%ní bezpe&nosti jednotlivce, ochrany jeho
života, zdraví a majetku. Tyto hodnoty považuje
stávající koali&ní vláda za klí&ovou prioritu.
Politika v oblasti vnit$ní bezpe&nosti je
op$ena o ústavní zákon &. 110/1998 Sb., o
bezpe&nosti
"eské
republiky,
p$i&emž
respektuje související dokumenty Evropské unie
(viz nap$. Strategie vnit$ní bezpe&nosti Evropské
unie).
Vláda chce prosadit právní úpravu trestního
$ízení sm%$ující k zajišt%ní spravedlivého,
ú&inného a rychlého projednání trestních v%cí
v&etn% ú&inn(jších možností zabavovat výnosy
trestné &innosti. Maximáln% podpo$í ú&innou
aplikaci právních p$edpis( k ochran( a
odškod)ování ob(tí trestné &innosti.
Omezení trestné &innosti a její recidivy má
p$inést zm%na trestní politiky: posílení
preventivních program( zejména v oblasti
kriminality mladistvých a jejich koncentrace do
kriminalitou
nejvíce
zatížených
region(,
zreformování v%ze)ství, prosazení elektronického
monitorovacího systému, který by levn% a
spolehliv% zajiš*oval kontrolu odsouzených k
domácímu v%zení a ve vhodných p$ípadech
nahradil vazbu.

Vláda klade d(raz na razantn%jší boj proti
organizovanému zlo&inu a korupci, proto se
zasadí o to, aby obvin%ný m%l povinnost prokázat
p(vod nabytého majetku ve všech p$ípadech
podez$ení na závažnou hospodá$skou a finan&ní
kriminalitu a organizovaný zlo&in (zejména
da)ové, korup&ní, drogové zlo&iny, obchod s
lidmi apod.).
Vláda
odmítá
postupnou
privatizaci
zajiš*ování bezpe&nosti.
Primárním
úkolem
je
stabilizace
bezpe&nostních sbor(. Zlepšování vnit$ní
bezpe&nosti !eské republiky chce dosáhnout
posílením p$ímého výkonu služby Policie !R.
***
Materiály týkající se celkové problematiky
bezpe&nosti !R a tedy i oblasti ve$ejného
po$ádku a vnit$ní bezpe&nosti projednává
v rozsahu
svého
zákonného
zmocn%ní
Bezpe&nostní rada státu (BRS).
***
Sou&ástí této kapitoly jsou zejména opat$ení
MV a P!R jako hlavního garanta za oblast
vnit$ní bezpe&nosti a ve$ejného po$ádku,
vztahující se k oblasti legislativní, preventivní,
ekonomické, personální, výzkumu a vývoje
a vzd%lávání.

3.1 Legislativní aktivity (výb%r)
(Další legislativní aktivity jsou sou!ástí p#íslušných kapitol zprávy)

Trestní zákoník
Ústavní soud svým rozhodnutím ze dne
23. &ervence 2013 zrušil &ást ustanovení § 289
odst. 2 trestního zákoníku, podle n%hož se m%lo
p$i stanovování množství menšího než malého
v p$ípad% drog a jed( vycházet z na$ízení vlády,
které tyto hranice m%lo stanovit. Stanovení
hranice množství drogy nebo jedu je podstatné
pro posouzení podmínek trestnosti tzv.
drogových trestných &in(. Zmi)ovaným vládním
na$ízením, které tyto hranice m%lo stanovovat, je
na$ízení vlády &. 469/2007 Sb., jež tímto
rozhodnutím Ústavního soudu bylo v p$íslušné
&ásti zrušeno rovn%ž. Nález Ústavního soudu &.
259/2013 Sb. nabyl ú&innosti 23. srpna 2013.
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Podle Ústavního soudu není možné, aby
podmínky trestnosti byly stanovovány pouhým
na$ízením vlády.

P$estupky
Návrh zákona, kterým se m%ní zákon
&. 200/1990 Sb., o p$estupcích, ve zn%ní
pozd%jších p$edpis(, a n%které další zákony byl
schválen vládou dne 19. 6. 2013 a dne 4. 7. 2013
p$edložen k projednání Poslanecké sn%movny
(Poslanecká sn%movna však návrh novely zákona
o p$estupcích ozna&ený jako sn%movní tisk
&. 1107 v VI. volebním období vzhledem k
jejímu rozpušt%ní projednat nestihla).
Návrh
obsahuje
opat$ení
postihující
opakované
spáchání
týchž
vybraných
závažn%jších
p$estupk(,
a
to
zejména

odstup)ováním výše dosavadních sankcí nebo
p$ípadn% zavedením nových sankcí &i ochranných
opat$ení, jehož sou&ástí je i návrh nové zákonné
úpravy evidence p$estupk( a související zm%ny v
dalších zákonech.
***
Ministerstvo vnitra v roce 2013 p$ipravilo
návrh v(cného zám(ru zákona o odpov(dnosti
za p$estupky a $ízení o nich a p$edložilo jej v
souladu s Plánem legislativních prací vlády na
rok 2012 k projednání vlád%. Vláda v%cný zám%r
zákona projednala a schválila dne 3. 4. 2013.
Ministerstvo vnitra v sou&asné dob% p$ipravuje
na základ% vládou schváleného v%cného zám%ru
zákona jeho paragrafované zn%ní. Hlavním cílem
navrhovaného zákona je zajistit komplexní právní
úpravu
základ(
správní
odpov%dnosti
právnických, podnikajících fyzických a fyzických
osob za p$estupky spolu s ur&ením druh(
správních trest(, ochranných opat$ení a zásad pro
jejich ukládání, v&etn% právní úpravy $ízení k
uplatn%ní této odpov%dnosti.

Zákon o mezinárodní justi&ní spolupráci
ve v(cech trestních
Dnem 1. ledna 2014 nabyl ú&innosti zákon o
mezinárodní justi&ní spolupráci ve v(cech
trestních &. 104/2013 Sb., který upravuje
postupy justi&ních, úst$edních a jiných orgán( v
oblasti mezinárodní justi&ní spolupráce ve v%cech
trestních a postavení n%kterých subjekt(
p(sobících v této oblasti a zapracovává p$íslušné
p$edpisy Evropské unie.
Dosavadní úprava právního styku s cizinou
v trestním $ádu byla již dlouhodob% nevyhovující,
a proto bylo p$istoupeno k vydání samostatného
zákona, který tuto oblast komplexn% a podrobn%
upravuje.
Dnem 1. ledna 2014 nabyl ú&innosti (vybraná
ustanovení 1. 11. 2013, 30. 4. 2013) navazující
zákon &íslo 105/2013 Sb., o zm%n% n%kterých
zákon( v souvislosti s p$ijetím zákona o
mezinárodní justi&ní spolupráci ve v%cech
trestních. Novelizovanými p$edpisy jsou:
o zákon &. 141/1961 Sb., o trestním $ízení
soudním (trestní $ád), ve zn%ní pozd%jších
p$edpis(.
Novela
upravuje
p$íslušná
ustanovení trestního $ádu a zejména vypouští
celou hlavu dvacátou pátou v &ásti &tvrté s
názvem Právní styk s cizinou (§ 375 až
460zp), která již dlouhodob% byla
nevyhovující.

o

o

zákon &. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
zn%ní pozd%jších p$edpis(. V návaznosti na
nový zákon o mezinárodní justi&ní spolupráci
ve v%cech trestních se up$es)ují zejména
ustanovení týkající se vydávání a p$edávání
ob&an( !R, proml&ecí doby, podmín%ného
propušt%ní a zapo&ítání vazby a trestu.
zákon &. 418/2011 Sb., o trestní odpov%dnosti
právnických osob a $ízení proti nim. Zrušuje
se dosavadní úprava právního styku s cizinou
(§ 43 až 47) a nahrazuje se odkazem na užití
zákona o mezinárodní justi&ní spolupráci ve
v%cech trestních.

V(ze)ství
Dnem 1. ledna. 2014 nabyl ú&innosti zákon
&. 276/2013 Sb., kterým se m(ní zákon
&. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve zn(ní
pozd(jších p$edpis%, a zákon &. 169/1999 Sb., o
výkonu trestu odn(tí svobody a o zm(n(
n(kterých souvisejících zákon%, ve zn(ní
pozd(jších p$edpis%.
Novela nap$. stanoví zp(sob umis*ování
obvin%ných ve vazebních v%znicích, zp$es)uje
práva a povinnosti obvin%ných, dopl)uje zákon o
zp(sob úhrady poskytnuté zdravotní pé&e
nehrazené ze zdravotního pojišt%ní, konkretizuje
náklady spojené s výkonem vazby.
Novelou zákona o výkonu trestu je zákon
dopln%n o formulaci ú&elu výkonu trestu,
p$esunuty n%které povinnosti dosud stanovené
v provád%cí vyhlášce do zákona, nahrazeno
sociální kapesné poskytované odsouzeným bez
finan&ních prost$edk( balí&kem obsahujícím
nezbytné osobní pot$eby, konkretizovány náklady
spojené s výkonem trestu, vytvo$eny podmínky
pro zlepšení jejich vymáhání a upraveno
umis*ování odsouzených do odd%lení se
zesíleným stavebn% technickým zabezpe&ením.

Migrace
V roce 2013 byly provedeny novelizace
zákona &. 326/1999 Sb., o pobytu na území
"eské republiky a o zm%n% n%kterých zákon(,
ve zn%ní pozd%jších p$edpis( a novelizace
zákona &. 325/1999 Sb., o azylu a o zm(n(
zákona &. 283/1991 Sb., o Policii "eské
republiky, ve zn%ní pozd%jších p$edpis(, (zákon
o azylu), ve zn%ní pozd%jších p$edpis(.
Konkrétn% se jednalo o zm%ny, které byly
provedeny následujícími zákony:
o

zákon &. 494/2012 Sb., kterým se m%ní zákon
&. 200/1990 Sb., o p$estupcích, ve zn%ní
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o

o

o

pozd%jších p$edpis(, zákon &. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve zn%ní zákona &. 306/2009
Sb., a n%které další zákony (nabyl ú&innosti
dnem 15. ledna 2013).
Tímto zákonem byla do zákona o p$estupcích
nov% zavedena sankce zákazu pobytu (§ 15a
zákona o p$estupcích), která m(že být
uložena pachateli bez ohledu na jeho státní
p$íslušnost. Pro ú&ely kontroly dodržování
této sankce je v p$ípad% cizinc( její uložení
evidováno v informa&ním systému cizinc(
vedeném podle § 158 zákona o pobytu
cizinc(.
zákon &. 103/2013 Sb., kterým se m%ní zákon
&. 325/1999 Sb., o azylu a o zm%n% zákona
&. 283/1991 Sb., o Policii !eské republiky,
ve zn%ní pozd%jších p$edpis(, (zákon o
azylu), ve zn%ní pozd%jších p$edpis(, zákon
&. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc( na území
!eské republiky a o zm%n% n%kterých
zákon(, ve zn%ní pozd%jších p$edpis(, a
zákon &. 359/1999 Sb., o sociáln%-právní
ochran% d%tí, ve zn%ní pozd%jších p$edpis(
(nabyl ú&innosti dnem 1. kv%tna 2013 a
zm%na související s p$ijetím nového zákona o
kontrole dnem 1. ledna 2014).
Novela zákona o azylu byla zpracována
zejména z d(vodu zajišt%ní transpozice dvou
sm%rnic Evropské unie, které jsou sou&ástí
budování tzv. spole&ného evropského
azylového systému.
zákon &. 105/2013 Sb., o zm%n% n%kterých
zákon( v souvislosti s p$ijetím zákona o
mezinárodní justi&ní spolupráci ve v%cech
trestních (nabyl ú&innosti dnem 1. ledna
2014, s výjimkou n%kterých ustanovení, která
nabyla ú&innosti dnem vyhlášení nebo dnem
1. listopadu 2013).
zákon &. 303/2013 Sb., kterým se m%ní
n%které zákony v souvislosti s p$ijetím
rekodifikace soukromého práva (nabyl
ú&innosti dnem 1. ledna 2014).

o

o

zákon &. 312/2013 Sb., kterým se m%ní zákon
&. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
p$íjmení a o zm%n% n%kterých souvisejících
zákon(, ve zn%ní pozd%jších p$edpis(, a další
související zákony (nabyl ú&innosti dnem
1. ledna 2014).
zákonné opat$ení Senátu &. 344/2013 Sb.
schválené usnesením Poslanecké sn%movny
vyhlášeného pod &. 382/2013 Sb., o zm%n%
da)ových zákon( v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o zm%n% n%kterých
zákon( (nabylo ú&innosti dnem 1. ledna
1014).

***
Opat$ení proti nelegální výrob( lihu
Dnem 1. 12. 2013 nabyl ú&innosti zákon
&. 307/2013 Sb., zákon o povinném zna&ení
lihu.
Zákon nov% stanoví, jak povinn% zna&it líh ve
spot$ebitelském balení pro ú&ely správy spot$ební
dan% z lihu, podmínky nakládání s lihem a
p(sobnost správních orgán( v souvislosti se
zna&ením lihu a s nakládáním s lihem. Dosavadní
právní
úprava
m%la
díl&í
nedostatky
legislativního i v%cného charakteru. Naléhavost
$ešení t%chto problém( zvýšila tzv. methanolová
aféra. Ú&elem zákona je zejména zamezit
nelegální výrob% lihu a zajistit, aby výroba,
dovoz, prodej, skladování, distribuce a vývoz lihu
probíhal v souladu s platnými právními p$edpisy.
Tím mají být omezeny da)ové a celní úniky a
rovn%ž zajišt%na pot$ebná ochrana spot$ebitele.

.
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3.2 Oblast prevence kriminality
Preventivní politika zahrnuje opat$ení
zejména
nerepresivní
povahy
sm%$ující
k p$edcházení trestné &innosti a k minimalizaci
rizik a následk( s kriminalitou souvisejících.
Cílem preventivní politiky je snižování míry a
závažnosti trestné &innosti a zvyšování pocitu
bezpe&í ob&an(. Odpov%dnost za vytvá$ení
koncepce a koordinaci preventivní politiky má
meziresortní orgán Republikový výbor pro
prevenci kriminality (dále jen „Republikový
výbor“). Jeho úloha je p$edevším inicia&ní,
koordina&ní a informa&ní a nese gesci za
zpracování materiál( pro jednání vlády !eské
republiky z oblasti prevence kriminality.
Rozhoduje také o p$id%lování finan&ních
prost$edk( ze státního rozpo&tu na programy a
projekty vytvá$ené v rámci vládou schválené
Strategie prevence kriminality v !eské republice
na léta 2012 až 2015 (dále jen „Strategie“).

I. Prevence kriminality na mezinárodní
úrovni
V roce 2013 se mezinárodní aktivity !eské
republiky v oblasti prevence kriminality
soust$edily p$edevším na spolupráci v rámci
Evropské unie. MV reprezentuje !R v Evropské
síti prevence kriminality (dále jen „EUCPN“ –
European Crime Prevention Network) z$ízenou
na základ% Rozhodnutí Rady 2009/902/JHA.
Tato sí* stanoví úkoly &lenských zemí
prost$ednictvím víceleté strategie s cílem posílit
roli prevence kriminality a zefektivnit preventivní
aktivity v rámci celé Evropské unie.
Pokra&ovala
práce
v rámci
t$íletého
programu Evropské komise „Prevence a boj
proti organizovanému zlo&inu“ (zahájen v roce
2011), jehož cílem je transformovat sí* na
Evropské expertní centrum pro prevenci
kriminality.152 V roce 2013 EUCPN navázalo
oficiální spolupráci s dalšími evropskými
institucemi (EFUS, CEPOL).
V roce 2013 byl ukon&en t$íletý mezinárodní
projekt s &eskou ú&astí Úsp(šná praxe p$i
zvládání komunitních konflikt( (2011–2013),
který organizovalo a koordinovalo Ministerstvo
vnitra Ma+arska ve spolupráci s Evropskou sítí
prevence kriminality (dále jen EUCPN). Na
152

Toto Centrum bude shromaž+ovat a analyzovat trestnou
&innost v rámci &lenských zemí EU a bude navrhovat
preventivní opat$ení a postupy na základ% vým%ny
osv%d&ených postup(.

spolufinancování projektu se podílela Evropská
komise v rámci své grantové politiky. Výsledky a
záv%ry projektu jsou publikovány v elektronické
podob% v anglickém jazyce na stránce
http://www.eucpn.org/pubdocs/seminarprospect.pdf.
EUCPN každoro&n% vyhlašuje Evropskou
cenu prevence kriminality (ECPA). Úst$edním
tématem sout%žních projekt( byla v roce 2013
Prevence domácího násilí – mezigenera&ní
konflikty. Každá &lenská zem% m(že do sout%že
ECPA nominovat pouze jeden projekt na dané
téma. Ve dnech 11.–13. prosince 2013 se ve
Vilniusu uskute&nilo II. zasedání Rady
Evropské sít( kriminality spojené s odbornou
konferencí „Prevence domácího násilí“.
V rámci zasedání byl také vyhlášen vít(zný
projekt Švédska „Prevence domácího násilí“,
který p$edložilo Centrum pro násilí ve vztazích.
Odbor prevence kriminality MV (dále OPK
MV), stejn% jako v minulých letech, uspo$ádal
vnitrostátní dvoukolový výb%r nominací na
evropskou cenu. V zá$í 2013 vybrala hodnotící
komise složená ze zástupc( Policie !R a MV ze
6 p$ihlášených projekt( vít%ze, který byl
nominován do evropského kola sout%že. Vít%zem
národního kola se stal projekt s názvem
Interdisciplinární p$ístup k $ešení p$ípad%
domácího násilí – statutární m(sto Brno153.
OPK MV pokra&oval také v pln%ní závazk(
vyplývajících z &lenství v dalších mezinárodních
organizacích. V pr(b%hu roku p$ipravoval
souhrnné podklady pro jednání $ady Výbor%
Organizace spojených národ% týkající se
lidsko-právní
problematiky
(Výbor
pro
odstran%ní rasové diskriminace CERD, Výbor
pro odstran%ní diskriminace žen CEDAV, Výbor
pro prevenci kriminality a trestní justici CCPCJ,
Výbor pro práva dít%te CRC a Výbor pro lidská
práva). Zárove) odbor zastupoval resort na $ad%
t%chto jednání, v rámci nichž informoval o
konkrétních aktivitách MV, a obhajoval
dodržování platných mezinárodních Úmluv v !R
a pln%ní závazk( plynoucí z každoro&ních zpráv.
153

Jedná se o pr(b%žn% probíhající projekt primární
prevence (od r. 2006), jehož každoro&ní aktivity a
projektové výstupy jsou zam%$eny na odbornou i laickou
ve$ejnost a jehož cíle jsou stanoveny tak, aby postihovaly
prevenci domácího násilí komplexn%, tj. aby oslovily
všechny v%kové kategorie. Takto koncipovaný p$ístup ve
svém d(sledku rovn%ž vede ke v&asné detekci p$ípad(
domácího násilí, &ímž se následn% zvyšuje možnost
v&asného zastavení problému.
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Pokra&ovalo
zastupování
!R
na
mezinárodním fóru Missing Children Europe,
kde MV referuje o vývoji projektu Národní
koordina&ní
mechanismus
pátrání
po
poh$ešovaných d%tech, o aktuálních statistikách a
preventivních aktivitách.
Nov% byla navázána spolupráce s evropskou
agenturou Amber Alert Europe, která byla
v roce 2013 z$ízena se stálým sídlem v Bruselu.
Tato agentura zast$ešuje mezinárodní spolupráci
týkající se sdílení dobré praxe p$i pátrání po
poh$ešovaných d%tech. !leny jsou zem%, které
tuto problematiku systémov% $eší na národní
úrovni. OPK MV byl vyzván k zapojení do
spolupráce jako partnerská organizace.
MV vede rovn%ž agendu spojenou
s komunitárním programem EU DAPHNE.
Jedná se o program zam%$ený na prevenci všech
forem násilí a podporu ob%tí a rizikových skupin
(d%tí, mládeže a žen). Za ú&elem osv%ty se
zástupce OPK MV pravideln% zú&ast)uje
veletrh( komunitárních program( v regionech
!R a seznamuje odbornou i širší ve$ejnost
s programem DAPHNE. OPK MV je kontaktním
místem pro zprost$edkování informací.

kriminality v "eské republice na léta 2012 až
2015 za rok 2013“.154
Na pravidelných jednáních Republikového
výboru byly projednávány materiály do vlády a
koncep&ní materiály jednotlivých resort(, návrhy
legislativních
opat$ení,
v%cné
problémy
související s kriminalitou a návrhy na preventivní
opat$ení, výsledky $ešených výzkumných úkol(
(nap$. extremistické tendence, vnímání pocitu
bezpe&í ob&any !R), metodické pokyny
jednotlivých resort(, v&etn% informací o jejich
dota&ních politikách. Šest jednání výboru bylo
zam%$eno tematicky (zkvalitn%ní pé&e o ohrožené
d%ti, pomoci ob%tem trestných &in(, bezpe&nostní
problematice vylou&ených komunit, prevenci
p$edlužování, hodnocení kvality a efektivity
preventivních projekt( a problematice vzd%lávání
pracovník( v oblasti prevence kriminality).
Republikový výbor také schvaloval dotace
vy&len%né na rozvoj systému prevence
kriminality v !eské republice, které zajiš*uje
MV.

II. Prevence kriminality na
meziresortní úrovni

Pokud se týká rozvoje systému prevence
kriminality na místní úrovni, v roce 2013 se
výrazn% zvýšila koordina&ní a metodická
spolupráce kraj( (krajských ú$ad() s obcemi
spadajícími do jejich územní p(sobnosti. Ve
spolupráci se zástupci všech kraj( a zástupci
v%tších m%st byly zpracovány a Republikovým
výborem schváleny základní metodické materiály
pro p$ípravu a zpracování Program( prevence
kriminality pro rok 2014. St%žejním dokumentem
jsou Zásady pro poskytování dotací ze státního
rozpo&tu na výdaje realizované v rámci
Programu prevence kriminality. Obsahují
podmínky pro kraje a obce, za kterých je možné
o dotaci na preventivní opat$ení žádat, vymezují
obsah žádosti a nakládání se státní ú&elovou
dotací, v&etn% efektivnosti a hospodárnosti
využití dotace a jejího vyú&tování.
Z hlediska tvorby analýz a plánování
efektivních preventivních opat$ení na lokální
úrovni „Zásady“ obsahují Metodiku pro tvorbu
bezpe&nostních analýz a koncepcí prevence

V !eské republice je vybudovaný systém
prevence kriminality. Priority Republikového
výboru sm%$ovaly v roce 2013 k dotvá$ení a
zkvalit)ování systému pé&e o ohrožené d%ti,
prevenci kriminality d%tí a mládeže, prevenci
kriminality v sociáln% vylou&ených komunitách,
prevenci p$edlužování, pomoci ob%tem trestné
&innosti, zejména ob%tem domácího násilí,
k podpo$e a metodickému vedení specifických
republikových projekt(, k rozvoji systému
prevence kriminality na místní úrovni (ve
spolupráci s krajskými ú$ady koordinovaly
aktivity v oblasti prevence na úrovni územní
ve$ejné správy a samosprávy a p$ipravovaly
pot$ebné metodické a informa&ní materiály).
D(raz byl kladen na zdokonalování analytické a
metodické &innosti a na vzd%lávání. Byly
provedeny p$ípravné práce (podány žádosti o
dotaci) k realizaci n%kolika individuálních
preventivních projekt( systémového charakteru,
které budou podpo$eny z prost$edk( EU.
Republikový výbor, respektive ministr vnitra
jako jeho p$edseda, p$edloží v I. &tvrtletí 2014
vlád% k projednání „Zprávu o pln(ní úkol%
vyplývajících
ze
Strategie
prevence
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III. Prevence kriminality na místní
úrovni

154
Materiál bude p$edložen pro informaci také Poslanecké
sn%movn% Parlamentu !eské republiky sou&asn%
s p$edkládanou Zprávou o situaci v oblasti ve$ejného
po$ádku a vnit$ní bezpe&nosti na území !eské republiky
v roce 2013.

kriminality na úrovni kraj%, m(st a obcí
v&etn% zp(sobu a kritérií stanovování míry
rizikovosti území (indikátory rizikovosti, apod.)
ve vztahu k prevenci kriminality. Metodika je
každoro&n% inovována na základ% zkušeností
z praxe a dle aktuálního legislativního stavu.
Krom% analytické &ásti je pro ú&ast
v Programu prevence kriminality d(ležitá také
&ást koncep&ní. V p$ípad% zájmu o státní
ú&elovou dotaci mají kraj i obec povinnost tvo$it
st$edn%dobé koncepce, strategie &i dvouleté plány
prevence kriminality.
Snahou MV je zajistit co možná nejvyšší
efektivitu preventivních opat$ení. Proto kraje i
obce musí povinn% uvád%t kombinaci n%kolika
evalua&ních
kriterií
již
p$ed
realizací
preventivních opat$ení (tj. v žádostech o dotaci),
musí popsat zp(sob jejich sledování a stanovit,
kdy lze projekt vyhodnotit jako úsp%šný a kdy ne.
Pro zvýšení kvality sledování efektivity nechalo
v roce 2013 MV zpracovat studii s názvem
M($ení efektivity preventivních program%
aneb jak m($it n(co, co se nestalo, kterou
vytvo$ila obecn% prosp%šná spole&nost Otev$ená
spole&nost.
MV poskytuje všem zájemc(m o zvýšení
bezpe&í a o plánování preventivních opat$ení
poradenskou a konzultantskou podporu. Vždy po
vyhlášení Programu prevence kriminality na
konkrétní kalendá$ní rok po$ádá ve spolupráci
s krajskými ú$ady &trnáct seminá$( pro zájemce o
preventivní opat$ení a o státní dotaci a poté se
v%nuje poradenství p$i tvorb% analýz, koncepcí a
konkrétních preventivních opat$ení. V pr(b%hu
roku pak sleduje pr(b%h realizace projekt(,
porovnává plánovaný dopad na zlepšení
bezpe&nostní situace a skute&nost i efektivitu a
kvalitu preventivních projekt(. V konzulta&ní i
kontrolní &innosti jsou pracovník(m ministerstva
velmi nápomocni manaže$i prevence kriminality
z krajských ú$ad(.
Snaha o co nejvyšší míru zajišt%ní bezpe&í
obyvatel !R a realizaci efektivních preventivních
opat$ení byla v roce 2013 vyjád$ena vyhlášením
&ty$ kol Programu prevence kriminality. Na první
všeobecné kolo vyhlášené v listopadu 2012
navázala další t$i již úžeji zam%$ená a
specifikovaná kola, a to na aktuální problematiku
zvýšení
bezpe&í
v sociáln%
vylou&ených
lokalitách a jejich okolí.
Celkem bylo v roce 2013 podpo$eno 258
projekt% 118 obcí a 6 kraj% celkovou &ástkou
49 946 000 K&. Projekty z oblasti sociální
prevence se týkaly zejména práce s rizikovými

skupinami d%tí a mládeže a zvýšení bezpe&í
v sociáln% vylou&ených lokalitách (celkem bylo
podpo$eno 184 projekt( &ástkou 31 410 000 K&).
Z oblasti situa&ní prevence bylo podpo$eno 68
projekt( &ástkou 17 543 000 K& (mezi
nej&ast%jšími projekty bylo vybudování a
rozší$ení m%stských kamerových dohlížecích
systém(, jejich propojení z obecní policie
na Policii !R a zabezpe&ení objekt( m%st a obcí).
V listopadu 2013 vyhlásilo MV výzvu pro
kraje a obce k realizaci Programu prevence
kriminality v roce 2014.
V $íjnu 2013 uspo$ádalo MV dvoudenní
pracovní seminá$ pro manažery prevence
kriminality kraj% a obcí, pro preventisty Policie
!R a &leny Republikového výboru. Obsah
seminá$e byl šit na míru požadavk(m kraj( a
obcí. V jeho pr(b%hu došlo k vyhodnocení
dosavadního pr(b%hu realizovaných projekt(
prevence kriminality, k p$edstavení priorit a
inovací Programu prevence kriminality na rok
2014 a k diskusi nad aktuálními tématy, jako je
nová legislativa týkající se ob%tí trestné &innosti
nebo komentované podrobné záv%ry z výzkumu
pocitu bezpe&í ob&an(, který Republikový výbor
nechal zpracovat na sklonku roku 2012.
Mezi úkoly vyplývajícími ze Strategie pat$í
p$íprava akreditovaného vzd%lávacího kurzu pro
manažery prevence kriminality kraj( a obcí.
V roce 2013 pokra&ovaly p$ípravné práce pro
realizaci vzd%lávacího kurzu155 „Zvýšení
kompetencí
policist%
a
pracovník%
samostatných samosprávných celk% v oblasti
prevence kriminality“. Cíle projektu jsou
zajišt%ní efektivního, jednotného a funk&ního
systému prevence kriminality v rámci Policie !R
a v rámci územních orgán( ve$ejné správy
prost$ednictvím
vytvo$ení
akreditovaného
vzd%lávacího kurzu a jeho pilotního vyzkoušení.
Vlastní pilotní kurz bude realizován od b$ezna do
prosince 2014 (nejdéle do února 2015).

IV. Specifické projekty prevence
kriminality
V roce 2013 pokra&ovala realizace a podpora
specifických preventivních program(, jejichž
realizátory jsou samosprávy i nestátní neziskové
organizace, zam%$ené na d%tské a mladistvé
delikventy, sociáln% vylou&ené skupiny, ob%ti
trestné &innosti a ob%ti domácího násilí.
155

Tento projekt je schválen a bude spolufinancován EU a
státním rozpo&tem !R.
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Systém v&asné intervence (SVI)
V únoru 2013 vláda !R projednala Zprávu o
stavu realizace Národního projektu systému
v&asné intervence jako sou&ásti reformy systému
pé&e o ohrožené d%ti,156 kterou p$edkládalo
MPSV. Ve Zpráv% bylo popsáno, že SVI se stane
sou&ástí nového informa&ního systému sociáln%
právní ochrany d%tí (dále jen „IS SPOD“) a že
pro jeho realizaci budou využity finan&ní zdroje
EU. MV v polovin% roku 2013 zajistilo, že SVI
se stal strategickým státním projektem Smart
administration a vyhlásilo výzvu na jeho z$ízení
v rámci Integrovaného opera&ního programu.
P$ípravné práce na tvorb% žádosti o dotaci byly
p$erušeny vým%nou klí&ových pracovník( MPSV
v &ervenci 2013.157

Národní koordina&ní mechanismus
pátrání po poh$ešovaných d(tech
MV pokra&ovalo v roce 2013 v realizaci
projektu Národní koordina&ní mechanismus
pátrání po poh$ešovaných d%tech (dále jen
„NKMPPD“), jehož cílem je rychlé a úsp%šné
nalezení poh$ešovaných d%tí158.
Ve dnech 25–27. zá$í 2013 po$ádal OPK MV
v Solenicích mezinárodní konferenci „Poh$ešované d(ti a evropská krizová linka 116 000“.
Hlavní témata se týkala systému pátrání po
poh$ešovaných d%tech v evropských zemích a
role evropské krizové linky pro poh$ešované d%ti
116 000, která je na základ% doporu&ení
Evropské komise z$ízena již ve 22 zemích EU.
Hlavním posláním pracovník( linky 116 000 je
pomáhat rodi&(m a blízkým poh$ešovaných &i
ztracených d%tí, a to v nep$etržitém režimu.
Vedle poskytování psychologické pomoci,
podpor a poradenství jsou pracovníci linky
156

Tato zpráva navazuje na usnesení vlády &. 191/2011,
které konstatuje, že Systém v&asné intervence (dále jen
„SVI“) je meziresortním projektem, jehož cílem je prevence
rizika delikventního vývoje d%tí a ochrana d%tí p$ed trestnou
&inností. Gesci za jeho národní rozší$ení dává ministru práce
a sociálních v%cí ve spolupráci s ministrem vnitra.
157
Termín výzvy byl ukon&en a nová jednání MV a MPSV
o tvorb% žádosti a rozhodnutí realizovat SVI v rámci IS
SPOD byla ukon&ena s ohledem na zám%r MPSV analyzovat
investi&ní zám%ry p$edchozího vedení resortu.
158
Základem NKMPPD je pátrací &innost Policie !R
a p$i rozsáhlých akcích v terénu je rovn%ž zapojován
integrovaný záchranný systém (IZS). Systém zlepšuje
existující mechanismy spolupráce mezi zainteresovanými
subjekty, efektivn% využívá existující komunika&ní kanály
a koordinaci odpov%dných orgán(. Podstatnou sou&ástí
projektu je zapojení široké ve$ejnosti do pátrání a zajišt%ní
pot$ebné psychologické podpory rodinám poh$ešovaných
d%tí.
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rovn%ž p$ipraveni v konkrétních p$ípadech
aktivn% spolupracovat s Policií !R a dalšími
institucemi. Oficiální spušt%ní linky 116 000
v !eské republice bylo jedním z bod( programu
konference.159
Podrobnosti o efektivit" NKMPPD jsou
uvedeny v kapitole 2.1.4 Pátrání po osobách
a v"cech.

Prevence kriminality v prost$edí sociáln(
vylou&ených komunit
Specifickým programem zvyšujícím bezpe&í
v sociáln% vylou&ených lokalitách, p(sobícím
preventivn% proti extremismu a motivujícím
ob&any do $ešení svých problém( je Program
prevence kriminality – Úsvit. MV pokra&ovalo
v roce 2013 v jeho realizaci, a to za finan&ní
podpory
v rámci
Programu
prevence
kriminality.160
V polovin% roku 2013 po&aly eskalovat
problémy v severních a jižních !echách, které
byly doprovázeny mnoha demonstracemi
p$evážn%
organizovanými
sice
p$íznivci
pravicového extremismu, avšak s velkou
podporou místních obyvatel. MV na tuto situaci
reagovalo v &ervenci vypsáním t$etího kola
Programu prevence kriminality. Toto kolo bylo
zam%$eno na krizová a okamžitá preventivní
opat$ení ve m%stech Duchcov a !eské
Bud%jovice. Na doporu&ení MV se ob% m%sta
rozhodla situaci uklidnit nasazením asistent(
prevence kriminality jako nástroje komunikace a
mediace problém( mezi problémovou skupinou
obyvatel a obyvateli respektujícími právní $ád.
159
! O své zkušenosti se s ú&astníky pod%lili zástupci
provozovatel( této linky z Ma+arska, Polska, Slovenska a
$editelka Mezinárodního centra pro poh$ešované d%ti ze
Spojených stát( amerických. Konference se aktivn%
zú&astnili též zástupci organizace Evropské komise Missing
Children Europe, $editelé nadace Naše dít%, ob&anského
sdružení Linka bezpe&í (provozuje linku na území !R) a
Missing Children Czech Republic, policejní specialisté na
internetovou kriminalitu páchanou na d%tech, specialisté na
trestnou &innost páchanou na mládeži a další významní
odborníci.
160
V kv%tnu vyhlásilo druhé kolo Programu prevence
kriminality zam%$eného na zvýšení bezpe&í v sociáln%
vylou&ených lokalitách v obcích spolupracujících s
Agenturou pro sociální za&le)ování. Dota&ního kola se
mohly zú&astnit pouze obce, které alespo) &ást roku 2013
oficiáln% s Agenturou spolupracovaly. Jednalo se o 37 obcí.
Zám%rem tohoto kola bylo podpo$it samosprávy
spolupracující s Agenturou, které jsou motivovány k
pozitivnímu hledání $ešení svých problém( a zajistit
synergický efekt s dalšími samosprávou realizovanými
projekty. Na výzvu reagovalo 21 obcí, které p$edložily 43
projekt(.

Nejsiln%jší demonstrace zam%$ené na kritiku
státu, p$edevším jeho integra&ních aktivit a
neschopnosti zajistit p$im%$enou sociální úrove)
a bezpe&í ob&an(, probíhaly opakovan%
v Ostrav%. MV proto vyhlásilo v $íjnu &tvrté kolo
Programu prevence kriminality a zam%$ilo jej na
m%sto Ostrava, které se také rozhodlo situaci $ešit
navýšením po&tu asistent( prevence kriminality.
Hlavním díl&ím projektem je Asistent
prevence kriminality,161 který je plošn%
realizován v celé !R. Cílem projektu je snížení
po&tu spáchaných trestných &in( i p$estupk(
(protiprávního jednání obecn%) v sociáln%
vylou&ené lokalit%, zajišt%ní vymahatelnosti
práva, prevence sousedských spor(, bagatelní a
latentní protiprávní &innosti, kterou Policie !R
a obecní policie v rámci sociáln% vylou&ených
lokalit obtížn% $eší, a zm%na negativního pohledu
majoritní spole&nosti na osoby sociáln%
vylou&ené. Projekt je zam%$en na obyvatele
sociáln% vylou&ené lokality a vybraný „asistent“
je po zaškolení zam%stnán v rámci obecní &i
m%stské policie anebo u obce. Podílí se na
zvýšení standardu bezpe&í a dodržování
ve$ejného po$ádku. Projekt Asistent prevence
kriminality byl v roce 2013 realizován v celkem
46 obcích, kde p(sobí 140 asistent(. V každé
obci je také vytvo$ena pozice mentor – strážník
obecní policie, který asistent(m p$edává úkoly,
kontroluje jejich pln%ní, pomáhá asistent(m p$i
zvládání úkol( a p$ekonávání problém(. Na
úsp%šnosti projektu se podílí i jednotlivá
pracovišt% Policie !R v p$íslušných lokalitách.
Projekt Asistent prevence kriminality je
podporován ze dvou zdroj(.162
V pr(b%hu roku 2013 uspo$ádalo n%kolik
obcí realizujících projekt Asistent prevence
kriminality s OPK MV $adu akcí ke sdílení
p$íklad( úsp%šné praxe práce v sociáln%

vylou&ených lokalitách. P$íkladem je m(sto
Sokolov, které ve spolupráci s Karlovarským
krajem a MV uspo$ádalo 30. zá$í 2013 odbornou
konferenci k celotýdennímu projektu prevence
kriminality sokolovské m%stské policie „Žijeme
tu spole&n( – otev$ená ulice“. Hlavní téma se
týkalo soužití Rom% a majoritní spole&nosti
zejména v sociáln% vylou&ených lokalitách.163
MV se v roce 2013 zam%$ilo na vzd(lávání
asistent% prevence kriminality s cílem
zkvalitnit jejich práci a zajistit tak vyšší míru
bezpe&í v sociáln% vylou&ených lokalitách. Na
sklonku roku 2013 realizovalo dv( vzd(lávací
akce, ob% schválil na svém $íjnovém jednání
Republikový výbor pro prevenci kriminality.
První vzd%lávací aktivita navázala na již
standardizované dvoudenní vstupní vzd%lávání
asistent( prevence kriminality s cílem pilotn(
vyzkoušet jejich navazující (pr%b(žné)
vzd(lávání. Pilotní kurz po obsahové stránce
p$ipravil a lektorsky zajistil $editel M%stské
policie D%&ín, který s asistenty pracuje již od
roku 2009.164 Druhou vzd%lávací aktivitou
ur&enou pro asistenty prevence kriminality bylo
vzd(lávání zvyšující jejich kompetence
v oblasti finan&ní gramotnosti. P$i supervizních
setkáních, pr(b%žném odborném vzd%lávání nebo
p$i osobních pohovorech s asistenty se potvrdila
vysoká míra zadlužení a tendencí k dalšímu
zadlužování u klient( asistent( prevence
kriminality, ale i u asistent( samotných. Asistenti
se v prosinci 2013 zú&astnili jednodenního
akreditovaného kurzu, který m%l za cíl vybavit je
kompetencemi k tomu, aby um%li lépe hospoda$it
a vyhnout se zadlužení, rozpoznat rizika
zadlužení a nevýhodné i podvodné nabídky, $ešit
již vzniklé dluhy a nevyhýbat se odpov%dnosti za
jejich splacení ješt% ve chvíli, kdy jejich výše

161

Asistent je zam%stnancem samosprávy za$azeným
v obecní policii ve smyslu zákona &. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve zn%ní pozd%jších p$edpis(. Asistent není
strážníkem ani &ekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle
zákona o obecní policii sv%$eny výhradn% strážníku nebo
&ekateli, zejména: se podílí na prevenci kriminality v obci;
p$ispívá k ochran% a bezpe&nosti osob a majetku; provádí
dohled nad dodržováním &istoty na ve$ejných prostranstvích
v obci. P$i své &innosti je Asistent pod$ízen konkrétnímu
strážníkovi, se kterým pracuje v úzké sou&innosti.
162
Prvním je státní rozpo&et, kapitola MV, státní ú&elová
dotace v rámci Programu prevence kriminality 2013 (v 35
obcích je 90 asistent(). Druhým zdrojem je Evropský
sociální fond, Opera&ní program lidské zdroje a
zam%stnanost. V rámci projektu ESF OP LZZ „Asistent
prevence kriminality“ (registra&ní &íslo projektu: CZ 1.04/
3.3.00/61.00003) p(sobí v 11 lokalitách 50 asistent(.

163

O své zkušenosti p$i $ešení problém( v sociáln%
vylou&ených lokalitách se s ú&astníky konference pod%lili
zástupci samospráv, m%stské policie a Policie !R m%st
Sokolova, Karviné, Karlových Var( a Litvínova.
164
Kurz byl zam%$en zejména na praktický výkon &innosti
asistent( a jeho obsah byl tvo$en na základ% zkušeností
dobré praxe. Pilotního jednodenního kurzu se zú&astnilo
celkem 37 asistent( ze t$í skupin: nová&ci (pracující mén%
než 1 rok), zkušení (více než 1 rok), zapojení v projektu
hrazeném z OPLZZ. Kurz byl pro všechny uvedené skupiny
vyhodnocen jako úsp%šný, jedním ze záv%r( je nutnost
pr(b%žného, opakovaného, unifikovaného a na praxi
zam%$eného vzd%lávání asistent(. Ú&ast v kurzu bude v roce
2014 nabízena m%st(m realizujícím projekt Asistent
prevence kriminality. Výukový materiál i záv%re&ná zpráva
je vyv%šena na internetových stránkách MV.
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není „astronomická“, a poskytnout základní
poradenství svým klient(m.165
Ve druhé polovin% roku 2013 byla po dvou
letech obnovena &innost Pracovní skupiny
ministra vnitra, která p$ipravila materiál
prezentovaný vlád% !R s názvem Souhrn
návrh% opat$ení ke snižování bezpe&nostních
rizik v sociáln( vylou&ených lokalitách. Jedná
se o opat$ení preventivn% interven&ní a
stabilizující bezpe&nostní situaci v gesci MV a
P!R a o návrh opat$ení spadajících do gesce
dalších úst$edních orgán( státní správy.

Obchod s lidmi
Pokra&ovala
realizace
specifického
Programu podpory a ochrany ob(tí
obchodování s lidmi.
(Viz kapitola 2.2.7.2 Obchod s lidmi)

Domácí násilí
Oblast domácího násilí je trvale za$azena
mezi priority MV. V roce 2013 se OPK MV
zam%$il na cílovou skupinu senio$i a navázal tak
na svoji informa&ní kampa) z roku 2007
zam%$enou na zvýšení informovanosti senior( o
bezpe&ném chování pod názvem „(Ne)bezpe&ný
v%k“.
Bezpe&í senior( a jejich ochrana p$ed
trestnou &inností je také jednou z priorit
vyplývající z Resortního programu p$ípravy na
stárnutí 2008–2012 Rady vlády pro seniory
a stárnutí, Národního ak&ního plánu prevence
domácího násilí na léta 2011–2014 a Strategie
prevence kriminality v !eské republice na léta
2012 až 2015.
Koncem roku 2012 byla vyhlášena výzva
pro NNO na podporu projekt( týkajících se
Prevence domácího násilí a trestné &innosti
páchané na seniorech pro rok 2013. Za&átkem
roku 2013 poskytlo MV dotaci ve výši 1 435 000
K& šesti NNO.166

165

Kurz byl koncipován jako úvod do problematiky a byl
p$izp(soben r(znorodé úrovni dosaženého formálního
vzd%lání asistent(, která osciluje od základního po
vysokoškolské. Vít%zem výb%rového $ízení na dodavatele
kurzu bylo ob&anské sdružení Rubikon centrum se sídlem
v Praze. Kurzu se zú&astnilo 118 asistent( prevence
kriminality a všichni složili úsp%šn% záv%re&ný test.
166
Centrum nové nad%je, o.s.; ob&anské sdružení Adra;
proFem, o.p.s.; ROSA – centrum pro týrané a osam%lé ženy
o.s.; St$edisko pro rodinu a mezilidské vztahy; Linka
d(v%ry, o.p.s.; Život 90, o.s.
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Dotace byly ur&eny na preventivní &innosti,
aktiviza&ní programy a osv%tové aktivity
v oblasti prevence domácího násilí, s d(razem na
prevenci v oblasti trestné &innosti páchané na
seniorech. Cílem všech projekt( výše uvedených
NNO byla ochrana senior( p$ed násilím a
protiprávnímu jednání, ale také zvýšení
spole&enského zájmu o postavení senior( ve
spole&nosti. Záv%ry z podpo$ených projekt(,
jejichž sou&ástí je vytvo$ení manuál( pro
odborníky, informa&ních a osv%tových materiál(,
budou zve$ejn%ny na webu MV v 1. &tvrtletí
2014.
V roce 2013 prob%hly p$ípravné práce na
pilotním projektu „Mezioborové vzd%lávání ke
zvýšení bezpe&í senior(“, které byly završeny
jeho schválením a podporou z fond( EU a ze
státního rozpo&tu. Cílem projektu je p$ipravit a
nastavit systém vzd(lávání pro pracovníky
ve$ejné správy v oblasti prevence, vyšet$ování
a stíhání trestných &in% páchaných na
seniorech, zkvalitnit jejich odbornost, zefektivnit
poskytování služeb a zajistit standardní postup
orgán( ve$ejné moci a samospráv na území celé
!R v(&i cílové skupin% se zam%$ením na
praktickou aplikaci zákona &. 45/2013 o ob%tech
trestných &in(. Pro pot$eby vzd%lávání budou
vypracovány metodiky, pracovní a u&ební
materiály, budou proškoleni lekto$i a u&itelé SPŠ
a VPŠ MV, vzd%lávání pro jednotlivé cílové
skupiny bude pilotn% ov%$ováno a poté
realizováno ve stanoveném rozsahu. Realizace
zapo&ne v I. &tvrtletí 2014.

Prevence p$edluženosti jako
kriminogenního faktoru
Pokra&ovala &innost Aliance proti dluh%m,
kterou v roce 2011 založilo MV spolu s PMS !R
a nestátní neziskovou organizací Rubikon
centrum. V pr(b%hu roku 2013 byla akcentována
priorita vzd(lávání a zvyšování finan&ní
gramotnosti a poradenství v protidluhové
oblasti. Ze záv%r( odborných kulatých stol( a
dalších diskusí vyplynulo, že slabým místem v
systémovém p$ístupu ke vzd%lávání a
poskytování poradenství jsou samosprávy obcí a
kraj(. Ministerstvo vnitra se rozhodlo tento
nedostatek odstranit a zpracovalo projekt, který
byl v listopadu 2013 schválen a bude
kofinancován z EU a státního rozpo&tu !R.

V prvním &tvrtletí roku 2014 za&nou úvodní
fáze projektu167 s názvem "Vytvo$ení
jednotného
systému
v oblasti
finan&ní
gramotnosti a prevence p$edlužení na úrovni
územních samosprávných celk% - FINGRAM",
jehož cílovou skupinou je tém%$ tisíc pracovník(
samospráv obcí a kraj(.

aktivitách, ale i na ovlivn%ní laické ve$ejnosti v
zájmu posílení odpov%dného p$ístupu k osobnímu
bezpe&í. Zám%rem je vytvo$it v úzké spolupráci
postupn% co nejširší obec odb%ratel(.

Program Bezpe&né bydlení - bezpe&ná
lokalita

Usnesením vlády !R ze dne 15. prosince
2011 &. 925 ke Strategii prevence kriminality
v !eské republice na léta 2012 až 2015 (dále jen
„Strategie“) bylo Ministerstvu vnitra uloženo
zpracovat ve spolupráci s Policejním
prezidiem "R resortní koncepci prevence
kriminality.169

Pokra&oval program „Bezpe&né bydlení bezpe&ná lokalita“.
(Viz kapitola 2.2.1 Majetková kriminalita)

V. Informa&ní aktivity a medializace
prevence kriminality
V roce 2013 pokra&oval OPK MV v realizaci
informa&ních aktivit zam%$ených na ve$ejnost
v rámci krajských a lokálních program( prevence
kriminality a v rámci specifických projekt(,
medializoval úsp%šné preventivní aktivity a
v%noval se informa&nímu p(sobení na formování
postoj( ve$ejnosti k vlastní bezpe&nosti a k
ve$ejnému po$ádku.168
Informace z oblasti prevence kriminality se
ve$ejnost dozvídá z webu MV, který je
pravideln% dopl)ován a aktualizován. Tento
informa&ní zdroj doplnil nový webový portál
www.prevencekriminality.cz, který zahájil
provoz v kv%tnu roku 2013.
V návaznosti na fungování zmín%ných
webových stránek vznikla i nová podoba
informa&ní periodika OPK MV, které nyní
vychází jako elektronický zpravodaj Prevence
do každé rodiny. Zam%$uje se nejenom na
informování odborník( o aktuálních tématech a
167

Obsahem projektu je:
1) vytvo$ení, pilotní ov%$ení a následná realizace
akreditovaného vzd%lávacího programu pro zam%stnance
obcí, vytvo$ení rozší$eného vzd%lávacího programu
pro zam%stnance kraj(,
2) nadstavbové poradenství s využitím dálkového
elektronického p$ístupu,
3) vybavení zam%stnanc( obcí a kraj( vzd%lávacími a
informa&ními materiály, vytvo$ení vzd%lávacího manuálu
pro lektory budoucích kurz( pro zam%stnance obcí,
4) vytvo$ení sít% erudovaných metodik( na úrovni
kraj(,
5) legislativní ukotvení systému zvyšování finan&ní
gramotnosti zam%stnanc( obcí a zajišt%ní dlouhodobého
p$ístupu obcí a kraj( k akreditovaným kurz(m
prost$ednictvím státního Institutu pro ve$ejnou správu Praha.
168
Pracovníci odboru prevence kriminality MV vystoupili
ve 25 tematicky zam%$ených televizních po$adech a
rozhlasových relacích.

Prevence kriminality v rámci resortu
MV

V rámci resortního programu v oblasti
prevence kriminality pro rok 2013 poskytlo
MV dotaci ve výši 1 200 000 K& na t$i
celorepublikové
projekty
sm($ující
ke
zlepšování postavení zvláš' zranitelných ob(tí
p$i vyšet$ování, tzn. projekty, které p$isp%jí ke
zkvalitn%ní práce specialist( SKPV. Projekty
zpracoval ÚSKPV PP !R:
1. projekt – „Využití audiovizuální techniky
p$i výslechu zvláš* zranitelné ob%ti“ reaguje na
zákon &. 45/2013 Sb., o ob%tech trestných &in(, a
týká
se
technického
vybavení
všech
organiza&ních &lánk( Policie !R. Jeho cílem je
zabrán%ní vzniku sekundární viktimizace zvláš*
zranitelné ob%ti a dosažení co nejobjektivn%jší
výpov%di ob%ti o trestném &inu a osob% pachatele.
2. projekt – „Využití p$episovací techniky
programu Newton Dictate p$i výslechu d%tských
ob%tí“ p$isp%je k zefektivn%ní práce policejního
orgánu, zrychlení p$ípravného $ízení trestního ve
v%ci d%tských ob%tí trestných &in(, zejména tam,
kde soud rozhoduje o vazb% obvin%ného nebo je
t$eba neprodlen% zpracovat znalecké posudky
týkající se d%tské ob%ti.
3. projekt – „Metodika používání demonstra&ních pom(cek p$i výslechu d%tského sv%dka“
p$isp%je ke zvýšení kvality výslechu d%tského
sv%dka. Touto technikou budou vybaveny
Speciální výslechové místnosti.

169
Verze zpracovaná MV byla v p$ipomínkovém $ízení
podrobena kritice a bylo navrženo ji p$epracovat a nov%
transformovat prost$ednictvím pracovní skupiny z$ízené
policejním prezidentem i za ú&asti pracovník( MV.
Koncepce bude schválena ministrem vnitra v roce 2014.
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3.3 Evropská unie a mezinárodní spolupráce
Evropská unie

p$íslušníkem t$etí zem% nebo osobou bez
státní p$íslušnosti v n%kterém z &lenských
stát(, a pro podávání žádostí orgán( pro
vymáhání práva &lenských stát( a Europolu o
porovnání údaj( s údaji systému Eurodac pro
ú&ely vymáhání práva a o zm%n% na$ízení
(EU) &. 1077/2011, kterým se z$izuje
Evropská agentura pro provozní $ízení
rozsáhlých informa&ních systém( v prostoru
svobody, bezpe&nosti a práva (p$epracované
zn%ní) – na$ízení o Eurodacu.

Azyl a migrace
V roce 2013 byl dokon&en Spole&ný
evropský azylový systém, resp. projednávání
legislativy utvá$ející druhou fázi Spole&ného
evropského azylového systému (SEAS).170
V oblasti azylu byly dne 29. 6. 2013 ve
v%stníku publikovány dv% nové azylové
sm%rnice.171
Rovn%ž byla publikována dv% p$epracovaná
na$ízení, která jsou sou&ástí Spole&ného
evropského azylového systému. Jedná se o:
o Na$ízení Evropského Parlamentu a Rady
(EU) &. 604/2013 ze dne 26. &ervna 2013,
kterým se stanoví kritéria a postupy pro
ur&ení
&lenského
státu
p$íslušného
k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu
podané státním p$íslušníkem t$etí zem% nebo
osobou bez státní p$íslušnosti v n%kterém z
&lenských stát( (p$epracované zn%ní) –
dublinské na$ízení;
o Na$ízení Evropského Parlamentu a Rady
(EU) &. 603/2013 ze dne 26. &ervna 2013
o z$ízení systému Eurodac pro porovnávání
otisk( prst( za ú&elem ú&inného uplat)ování
na$ízení (EU) &. 604/2013, kterým se stanoví
kritéria a postupy pro ur&ení &lenského státu
p$íslušného k posuzování žádosti o
mezinárodní ochranu podané státním
170

SEAS nastavil spole&ná pravidla EU v oblasti
mezinárodní ochrany (azylu a dopl)kové ochrany). Podporu
praktické spolupráce v oblasti azylu dále poskytuje
Evropský podp(rný ú$ad pro otázky azylu (EASO), mj.
vysíláním podp(rných tým( odborník( do &lenských stát(
EU, které se potýkají s masovým p$ívalem žadatel( o azyl
na svém území.

Sm%rnici Evropského parlamentu a Rady
2013/32/EU ze dne 26. &ervna 2013 o spole&ných
$ízeních pro p$iznávání a odnímání statusu
mezinárodní ochrany (p$epracované zn%ní) –
procedurální sm%rnice;
Sm%rnici Evropského Parlamentu a Rady
2013/33/EU ze dne 26. &ervna 2013, kterou se
stanoví normy pro p$ijímání žadatel( o
mezinárodní ochranu (p$epracované zn%ní) –
p$ijímací sm%rnice.
171

Lh(ta pro transpozici obou dvou azylových sm%rnic je
dvouletá, tedy do 20. &ervence 2015.
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Schengenský prostor a vízová politika
V dubnu
byl
spušt%n
Schengenský
informa&ní systém druhé generace (SIS II).172
Pokud jde o ochranu vn%jších hranic, v listopadu
2013 vstoupilo v platnost na$ízení, kterým se
z$izuje Evropský systém ochrany hranic
(EUROSUR), jenž má sloužit k posílení vým%ny
informací a operativní spolupráce mezi
vnitrostátními orgány &lenských stát(, jakož i
s agenturou Frontex.
V listopadu 2013 vstoupila v platnost dv%
na$ízení (tvo$ící tzv. schengenský balí&ek)173.
V &ervenci 2013 se stalo &lenem Evropské
unie Chorvatsko, které však stále z(stává mimo
Schengenský prostor. Do Schengenského
prostoru nadále nepat$í Bulharsko a
Rumunsko, p$estože tyto státy veškeré
podmínky pro vstup splnily již v roce 2011. Na
ministerské úrovni stále nebylo p$ijato pot$ebné
rozhodnutí,
jehož
schválení
vyžaduje
jednomyslnou podporu všech sou&asných
schengenských stát(.

172

Informa&ní systém, využívaný státy schengenského
prostoru, p$edstavuje hlavní kompenza&ní opat$ení ke
zrušení kontrol na vnit$ních hranicích schengenského
prostoru. Oproti p(vodní verzi systému obsahuje nové
funkcionality, jako nap$. biometrické údaje, a je p$izp(soben
dalšímu rozší$ení schengenského prostoru.
173
Novela Schengenského hrani&ního kodexu s cílem
stanovit spole&ná pravidla pro do&asné znovuzavedení
ochrany vnit$ních hranic v mimo$ádných situacích (nov% lze
zavést ochranu vnit$ních hranic v(&i schengenskému státu,
který závažným zp(sobem porušuje schengenské standardy)
a na$ízení o vytvo$ení hodnotícího a monitorovacího
mechanismu k ov%$ení uplat)ování schengenského acquis
(posiluje roli Komise p$i hodnocení, posiluje závaznost
záv%r( hodnocení, umož)uje neohlášené návšt%vy na míst% a
zavádí možnost hodnocení vnit$ních hranic).

V roce 2013 byla ukon&ena jednání nad
zm%nou na$ízení 539/2001, které v aktuálním
zn%ní obsahuje novou podobu mechanismu
reciprocity174 a také nový mechanismus tzv.
suspenzivní
klauzule.
Mechanismus
tzv.
suspenzivní klauzule umož)uje znovuzavedení
vízové povinnosti ze strany EU v(&i stát(m,
kterým byla vízová povinnost d$íve zrušena.
Tento mechanismus je možno uplatnit v p$ípad%,
kdy hrozí zvýšené migra&ní riziko a jsou spln%na
stanovená kritéria, nap$. po&et žádostí o azyl,
které jsou vyhodnoceny jako ned(vodné. Tento
mechanismus byl schválen p$ímo v souvislosti
s nár(stem žadatel( o azyl ze zemí západního
Balkánu zejména do N%mecka, Švédska &i
Belgie. Novelizované zn%ní na$ízení &. 539/2001
vstoupilo v ú&innost po&átkem roku 2014.
Po&ínaje 14. listopadem 2013 je znovu
zaveden bezvízový režim mezi "eskou
republikou a Kanadou.

Vízový informa&ní systém (VIS)
V roce 2013 probíhaly práce na modernizaci
stávajícího vízového programu MVP/EVC
(Modernizace
vízového
procesu/Evidence
vízových cizinc(), která je nutná zejména z
d(vodu snímání biometrických identifikátor(
(otisk( prst() na ZÚ !R, resp. na ZÚ &lenských
stát( schengenské spolupráce. Snímány jsou (v
prvních jedenácti regionech) otisky všech 10
prst( od každého žadatele o vízum. Otisky prst(
bude možné využívat k identifikaci osob
(vyhledávání v databázi otisk( prst() &i ov%$ení
totožnosti (tzv. porovnání jedna ku jedné).
Povinnost odebírat biometrická data se vztahuje
na všechny státy schengenské spolupráce, resp.
na jejich ZÚ. Zahájení procesu je postupné,
CSVIS bude spušt%n celosv%tov% po jednotlivých
regionech v p$edem stanoveném po$adí.
V oblasti VIS bylo p$ijato rozhodnutí Rady,
kterým se stanoví datum použitelnosti rozhodnutí
2008/633/SVV o konzulta&ním p$ístupu ur&ených
orgán( !S a Europolu do VIS pro ú&ely
prevence, odhalování a vyšet$ování teroristických
trestných &in( a jiných závažných trestných &in(.
174

Mechanismus reciprocity umož)uje zahájení postupu,
který m(že vést až k zavedení vízové povinnosti v(&i
t$etímu státu, který zavede vízovou povinnost v(&i n%kterým
&lenským stát(m EU. Zm%na spo&ívá p$edevším ve zm%n%
postavení Evropské komise, která je nov% povinna v ur&ité
fázi stanoveného postupu p$edložit návrh na zavedení
vízové povinnosti v(&i danému t$etímu státu. Kone&né
rozhodnutí je však v rukou Rady, tedy &lenských stát(.

Vízový informa&ní systém byl b%hem roku 2013
spušt%n v dalších regionech, nap$íklad ve
východní, západní a jižní Africe, jihovýchodní
Asii &i jižní Americe.

Strategie pro vnit$ní bezpe&nost
V dubnu 2013 vydala Komise svou Druhou
výro&ní zprávu o implementaci Strategie EU
pro vnit$ní bezpe&nost (první zpráva byla
zve$ejn%na v listopadu 2011), ve které shrnula
sou&asné hrozby vnit$ní bezpe&nosti. Za
nejzávažn%jší hrozby, kterým EU v sou&asnosti
&elí, považuje Komise organizovaný zlo&in,
kyberkriminalitu, obchodování s lidmi a stále
&ast%jší projevy násilného extremismu, spolu s
praním špinavých pen%z a korupcí. Další a
poslední zpráva bude p$edložena v polovin% roku
2014.

Volný pohyb v rámci EU
V roce 2013 probíhala diskuse o p$ínosech a
n%kterých negativních d(sledcích volného
pohybu osob. V reakci na problémy n%kterých
&lenských stát( byla otev$ena diskuse o ur&ení
zp(sob( vynucení pravidel stanovených sm%rnicí
Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o
právu ob&an( Unie a jejich rodinných p$íslušník(
svobodn% se pohybovat a pobývat na území
&lenských stát( a o n%kterých dalších výzvách
spojených se zneužíváním práva volného pohybu
osob. Téma je od konce roku 2013 zna&n%
medializováno, zejména v Británii a N%mecku a
spojováno s uvoln%ním trhu práce pro rumunské
a bulharské ob&any, ke kterému došlo na za&átku
roku 2014.

Boj proti terorismu
B%hem roku 2013 probíhala na všech
úrovních Rady JHA podrobná diskuse
o problematice vracejících se bojovník%
(p$edevším džihádist%), kte$í ve velkých
po&tech cestují z Evropy do Sýrie nebo jiných
oblastí, v nichž probíhá „bezpe&nostní krize“.
Tito zahrani&ní bojovníci mohou po svém
návratu do Evropy p$edstavovat velké
bezpe&nostní
riziko.
V &ervnu
p$edložil
protiteroristický koordinátor seznam opat$ení
k $ešení tohoto problému, který byl následn%
Radou p$ijat. Na prosincové Rad% se pak minist$i
dohodli na dalším zvýšení svého úsilí v této
oblasti (prioritami v tomto postupu jsou
prevence, vým%na informací, reakce v rámci
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trestn%právní justice a spolupráce se t$etími
zem%mi).
D(ležitým prvkem boje proti terorismu je
p$edávání údaj% o jmenné evidenci cestujících
v letecké doprav( (PNR). V pr(b%hu roku
probíhala diskuse o návrhu sm%rnice o používání
jmenné evidence cestujících pro prevenci,
odhalování, vyšet$ování a stíhání teroristických
trestných &in( a závažné trestné &innosti
v Evropském parlamentu, není zde však p$íliš
velká podpora pro schválení tohoto legislativního
návrhu.
Uvedený návrh sm%rnice je sou&ástí širší
politiky jmenné evidence cestujících, do níž
spadá i uzavírání dohod EU se t$etími zem%mi o
p$edávání údaj( o jmenné evidenci cestujících
(tzv. dohody o PNR).

Ochrana osobních údaj%
V pr(b%hu roku 2013 probíhalo na všech
úrovních Rady intenzivní projednávání návrhu
na$ízení o ochran( fyzických osob v souvislosti
se zpracováváním osobních údaj% a návrhu
sm(rnice upravující ochranu osobních údaj%
v rámci &innosti policejních a justi&ních
orgán% (oba návrhy byly p$edloženy Komisí
v lednu 2012).

Boj proti drogám
Na svém &ervnovém zasedání p$ijala Rada
nový Protidrogový ak&ní plán na období
2013–2016, který navazuje na již d$íve p$ijatou
Protidrogovou strategii EU na období 2013–
2020.

Evropská strategie pro Podunají
V kv%tnu 2013 prob%hla pod hlavi&kou tzv.
Dunajské strategie a její prioritní oblasti 11
(„Spolupráce pro v%tší bezpe&nost a boj proti
organizovanému zlo&inu a závažné trestné
&innosti“) konference ministr( vnitra stát(
dunajského regionu, kde byla mimo jiné
identifikována nová tematická priorita –
po&íta&ová kriminalita. B%hem roku 2013 byla
také dokon&ena realizace dvou „protikorup&ních“
projekt(, do kterých byla zapojena i !eská
republika. Prob%hla též dv% jednání koordina&ní
skupiny, kde byl mimo jiné schválen projekt
k pašování drog, jehož tv(rcem je bavorská
kriminální policie a projektovým partnerem
Národní protidrogová centrála Praha. Realizace
tohoto projektu bude zahájena za&átkem roku
2014.
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Mezinárodn( smluvní aktivity (výb%r)
Spolupráci s ostatními státy v oblasti zajišt%ní
vnit$ní bezpe&nosti a ve$ejného po$ádku
standardn% upravují tzv. smlouvy o policejní
spolupráci.175 V posledních letech byly prioritou
rezortu MV zejména státy západního Balkánu,
mj. i s ohledem na vízovou liberalizaci ve vztahu
k t%mto zemím, jakož i státy západního a jižního
Kavkazu.
V roce 2013 a po&átkem roku 2014 vstoupily
v platnost tyto smlouvy o policejní spolupráci:
o Smlouva mezi vládou !eské republiky
a vládou Ruské federace o spolupráci
v oblasti boje proti trestné &innosti,
podepsaná
8. prosince
2011
v Praze
(1. prosince
2013,
publikována
pod
&. 92/2013 Sb. m. s.);
o Smlouva
mezi
"eskou
republikou
a "ernou Horou o spolupráci v boji proti
trestné &innosti, podepsaná 22. &ervna 2012
v Podgorici (1. ledna 2014, publikována pod
&. 1/2014 Sb. m. s.);
V roce 2013 byly podepsány následující
smlouvy:
o Smlouva mezi !eskou republikou a Bosnou
a Hercegovinou o spolupráci v boji proti
trestné
&innosti,
zejména
terorizmu,
nelegálnímu obchodu s omamnými a
psychotropními látkami a organizované
trestné &innosti (12. zá$í 2013);
o Smlouva mezi !eskou republikou a Státem
Izrael o spolupráci v boji proti trestné
&innosti (7. $íjna 2013).
Jedná se o smlouvy prezidentské kategorie,
které byly p$edloženy k vyslovení souhlasu
ob%ma komorám Parlamentu !R a následn%
budou p$edloženy k ratifikaci prezidentu
republiky.
V pr(b%hu roku 2013 byl vnitrostátn%
projednán návrh na sjednání Smlouvy mezi
"eskou republikou a Rakouskou republikou,
kterou se m(ní a dopl)uje Smlouva mezi
175

Standardn% obsahují ustanovení o rozsahu a formách
spolupráce, orgánech p$íslušných k provád%ní smlouvy,
náležitostech žádosti o spolupráci, možnostech odmítnutí
spolupráce, možnosti vyslání sty&ných d(stojník(, p$edávání
a ochran% osobních údaj( a utajovaných informací a hrazení
náklad(. N%které ze sjednávaných smluv obsahují rovn%ž
ustanovení o sdílení údaj( p$edaných druhou smluvní
stranou v databázích z$ízených podle evropského práva,
zejména v Schengenském informa&ním systému, s dalšími
&lenskými státy EU, resp. schengenského prostoru, a to i bez
p$edchozího souhlasu této druhé smluvní strany.

"eskou republikou a Rakouskou republikou o
policejní spolupráci a o druhém dodatku
k Evropské úmluv( o vzájemné pomoci ve
v(cech trestních z 20. dubna 1959.176
V pr(b%hu roku 2013 se uskute&nilo 7 kol
expertních jednání o návrhu Smlouvy mezi
"eskou republikou a Spolkovou republikou
N(mecko o policejní spolupráci a o zm(n(
a dopln(ní Smlouvy mezi "eskou republikou
a Spolkovou republikou N(mecko o dodatcích
k Evropské úmluv( i vzájemné pomoci ve
v(cech trestních z 20. dubna 1959 a usnadn(ní
jejího používání ze dne 2. února 2000.177
V &ervnu 2013 schválila vláda návrh na
sjednání Smlouvy mezi vládou "eské republiky
a vládou Vietnamské socialistické republiky o
spolupráci v boji proti trestné &innosti.
K podpisu Smlouvy, která obsahuje standardní
úpravu policejní spolupráce s nesousedním
státem, dosud nedošlo. Po podpisu prob%hne
standardní ratifika&ní proces (jedná se o smlouvu
prezidentského charakteru).
V roce 2013 se poda$ilo s arménskou stranou
sjednat text Smlouvy mezi vládou "eské
republiky a vládou Arménské republiky o
spolupráci v boji proti trestné &innosti. Podpis
této smlouvy se o&ekává dne 30. ledna 2014.
Obdobn% bylo dokon&eno jednání s gruzínskou
stranou o návrhu Smlouvy mezi "eskou
republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti
trestné &innosti.
Dne 13. února 2013 vstoupilo v platnost
Ujednání mezi Ministerstvem vnitra "eské
republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra
Spolkové republiky N(mecko o z$ízení
Spole&ného centra &esko-n(mecké policejní a
celní spolupráce Petrovice – Schwandorf,
podepsané v Hofu dne 13. února 2012
(podrobnosti viz níže v !ásti Mezinárodní
policejní spolupráce – Spole!ná centra policejní
a celní spolupráce).
***
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Koresponden&ní cestou jsou $ešeny poslední otev$ené
otázky; po jejich vy$ešení bude návrh p$edložen ke
schválení vlád% a bude zajišt%n podpis Smlouvy a následný
ratifika&ní proces. Smlouva obsahuje výrazné rozší$ení
možnosti nasazení policist( na území druhého státu,
rozší$ení spolupráce na oblast p$estupk( &i úpravu
p$eshrani&ního sledování výhradn% za využití technických
prost$edk(.
177
P$ipravovaná smlouva by m%la komplexn% upravit oblast
policejní spolupráce jak na celostátní úrovni, tak
v p$íhrani&ních oblastech a nahradit existující smluvní
úpravu. Jednání o textu Smlouvy a o provád%cích
dokumentech budou pokra&ovat v roce 2014.

V roce 2013 rovn%ž vstoupily pro !eskou
republiku v platnost následující významné
mnohostranné smluvní dokumenty, jejichž
ratifikaci dlouhodob% bránila absence úpravy
odpov%dnosti právnických osob v &eském
právním $ádu:
Dne 24. $íjna 2013 vstoupila v platnost pro
!eskou
republiku
Úmluva
Organizace
spojených národ% proti nadnárodnímu
organizovanému zlo&inu a dva z protokol(,
které ji dopl)ují.178 Úmluva a Protokoly179
p$edstavují jedny z nejd(ležit%jších mezinárodních dokument( zam%$ených na potírání
nadnárodní trestné &innosti. Komplexn% upravují
nejen kriminalizaci organizovaného zlo&inu, ale i
související opat$ení v dalších oblastech jako je
prevence nebo mezinárodní spolupráce.
Dne 26. zá$í 2013 vstoupil pro !eskou
republiku v platnost Op&ní protokol k Úmluv(
o právech dít(te týkající se prodeje d(tí,
d(tské prostituce a d(tské pornografie
(publikován pod &. 74/2013 Sb. m. s.).180
***
V oblasti potírání nelegální migrace se MV
!R op%t zam%$ilo na jednání o textech tzv.
readmisních smluv (smlouvy o p$edávání a
p$ebírání osob neoprávn%n% pobývajících na
území) sjednávaných jménem !eské republiky.181

178

Protokol proti pašování p$ist(hovalc% po zemi, po
mo$i a letecky a Protokol proti nedovolené výrob(
st$elných zbraní, jejich sou&ástí a díl% a st$eliva a proti
obchodování s nimi. Tyto smluvní dokumenty byly
publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv pod &. 75/2013,
76/2013 a 77/2013 Sb.m.s.
179
T$etí dodatkový protokol k Úmluv%, Protokol o
p$edcházení, potla&ování a trestání obchodování s lidmi,
zejména se ženami a d(tmi dopl)ující Úmluvu
Organizace spojených národ% proti nadnárodnímu
organizovanému zlo&inu, bude op%tovn% p$edložen
Parlamentu !R (Protokol byl p$edložen již v polovin% roku
2013, avšak schvalovací proces nebyl kv(li rozpušt%ní
Poslanecké sn%movny dokon&en).
180
Stanoví závazné mezinárodní standardy k prevenci,
potla&ování a trestání &in( spojených s prodejem d%tí za
ú&elem jejich sexuálního zneužívání, nucené práce &i
nelegální adopce, &in( spojených s d%tskou prostitucí
a d%tskou pornografií.
181
Dne 1. února 2013 vstoupila v platnost Smlouva mezi
"eskou republikou a Republikou Kosovo o zp(tném
p$ebírání neoprávn(n( pobývajících osob (podepsána
byla 24. 6. 2011) a provád%cí protokol k této smlouv%.
Dne 1. kv%tna 2013 vstoupil v platnost Protokol mezi
vládou "eské republiky a vládou Republiky Srbsko
k provedení Dohody mezi Evropským spole&enstvím a
Republikou Srbskem o zp(tném p$ebírání neoprávn(n(
pobývajících osob (podepsán byl 17. 12. 2012).
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Mezinárodní policejní spolupráce
Informace o sjednávání smluv o policejní
spolupráci mezi !R a druhými státy za rok 2013
jsou uvedeny v &ásti „Mezinárodn( smluvní
aktivity“ v této kapitole (viz výše).
***
Policie !R p(sobí v $ad% pracovních orgán(
EU.182
V oblasti vymáhání práva došlo na evropské
úrovni k dalšímu zefektivn%ní spolupráce
policejních sbor( vymezením pravidel pro
&innost expertních skupin a sítí spadajících do
p(sobnosti pracovní skupiny Rady EU pro
vymáhání práva (LEWP) se zam%$ením
p$edevším
na
posílení
spolupráce
se
specializovanými
evropskými
policejními
organizacemi nebo sít%mi (nap$. TISPOL),
z$izování sítí kontaktních míst specializovaných
policejních útvar( a zlepšení vzájemné vým%ny
informací a nejlepší praxe.
V roce 2013 spolupráce útvar% Policie "R
s Evropským policejním ú$adem (Europol)
probíhala obdobn% jako v letech p$edchozích
výlu&n% cestou odboru mezinárodní policejní
Dne 21. $íjna 2013 byl podepsán Provád(cí protokol
mezi vládou "eské republiky a Kabinetem ministr%
Ukrajiny k provedení Dohody mezi Evropským
spole&enstvím a Ukrajinou o zp(tném p$ebírání
neoprávn(n( pobývajících osob.
Dne 1. prosince 2013 vstoupil v platnost Provád(cí
protokol mezi vládou "eské republiky a Radou ministr%
Bosny a Hercegoviny k provedení Dohody mezi
Evropským spole&enstvím a Bosnou a Hercegovinou o
zp(tném p$ebírání neoprávn(n( pobývajících osob
(podepsán byl 18. 9. 2012).
182
V rámci p(sobnosti Rady pro spravedlnost a vnit$ní v%ci
se zástupci Policie !R v roli spolugestora pravideln% ú&astní
jednání Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti
vnit$ní bezpe&nosti (COSI). Výbor COSI schválil v prosinci
2013 Opera&ní ak&ní plány (OAPs) na rok 2014 v rámci
Politického cyklu EU na období let 2014–2017, který má 9
priorit. OAPs jsou vytvá$eny v ro&ních intervalech a jejich
struktura je vedena na základ% odsouhlasených Víceletých
strategických plán( (MASPs). !R byla v Politickém cyklu
EU 2011–2013 zapojena do dvou projekt(: Obchod s lidmi
(ÚOOZ SKPV) a Syntetické drogy (NPC SKPV).
Jako hlavní gestor je Policie !R za&len%na v pracovních
skupinách Rady EU: pracovní skupina pro vymáhání práva
(LEWP), pracovní skupina pro schengenské záležitosti –
podskupina SIS-SIRENE a podskupina SIS-TECH, dále
pracovní skupiny Terorismus, Hranice – podskupina Falešné
dokumenty, pracovní skupina pro víza – podskupina
VISION a pracovní skupina pro vým%nu informací a
ochranu údaj( (DAPIX). Vedle toho p(sobí Policie !R jako
spolugestor v dalších výborech a expertních skupinách
(nap$. v pracovní skupin% pro schengenské záležitosti –
podskupina Hodnocení Schengenu - Scheval).
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spolupráce,
a
prost$ednictvím
sty&ných
d(stojník( dislokovaných v centrále Europolu
v nizozemském Haagu. Oproti roku 2012 došlo
k mírnému nár(stu iniciovaných p$ípad( i
komunikovaných
zpráv.
Nejv%tší
&ást
komunikovaných zpráv spadala do oblasti
drogové problematiky, podvod( a zpronev%r,
loupeží, ilegální migrace, pad%lání platebních
prost$edk( a legalizace výnos( pocházejících
z trestné &innosti.
***
V rámci p$eshrani&ní policejní spolupráce
Policie !R standardním zp(sobem využívala
spole&né formy nasazení, p$eshrani&ní sledování
&i p$eshrani&ní pronásledování, p$i&emž na
koordinaci
p$eshrani&ního
sledování
a
p$eshrani&ního
pronásledování
v
rámci
schengenského prostoru se podílí odbor
mezinárodní policejní spolupráce.
***
Po&et policist( ve t$ech zahrani&ních
mírových operacích byl v roce 2013 udržován
mezi 20 až 30.

Programy spolufinancované ze zdroj% EU
a jiných forem zahrani&ní pomoci
V roce 2013 P!R kontinuáln% realizovala
projekty spolufinancované &i ur&ené ke
spolufinancování ze strukturálních fond( EU,
komunitárních
program(
EU,
programu
švýcarsko-&eské spolupráce a norských fond(.
V rámci Integrovaného opera&ního programu pokra&ovala v roce 2013 realizace projektu
Kontaktní a koordina&ní centra – II. etapa,
zam%$ená
na rekonstrukci
a modernizaci
policejních služeben, v&etn% informa&ních
technologií jednotlivých krajských $editelství
Policie !eské republiky (P!R).
Dále
pokra&ovala
realizace
projektu
krajských $editelství P!R a Policejního prezidia
!R Integrace opera&ních st$edisek, jejichž
cílem je zefektivn%ní a zvýšení ú&innosti
opera&ního $ízení a nasazování sil a prost$edk(
v&etn% zajišt%ní interoperability na úrovni kraj(,
projektu Policejního prezidia !R Úprava
systému
cizinecké
policie
a vytvo$ení
relevantního datového fondu pro ROB
a projektu Lokaliza&ní a záznamová za$ízení
krajských $editelství P"R, zam%$eného na
po$ízení technologií do služebních vozidel za
ú&elem zajišt%ní vyšší akceschopnosti. Celková

finan&ní hodnota t%chto projekt( dosahuje
v sou&tu tém($ 1,25 mld. K&.
Koncem roku 2013 byl schválen projekt
„Moderní technika a technologie Policie "eské
republiky“, který bude realizovat P!R zejména
v 1. polovin% roku 2014.
U Opera&ního programu P$eshrani&ní
spolupráce byla oblast všech realizovaných
projekt( v roce 2013 srovnatelná s rokem 2012.
V rámci komunitárních program% byly v
roce 2013, stejn% jako v roce 2012, realizovány
zejména projekty pat$ící do obecného programu
Solidarita a $ízení migra&ních tok(. Dále se
pokra&ovalo v realizaci projektu „Spole&n% proti
hrozbám CBRN materiálu“ v rámci prevence a
boje proti kriminalit%.
Dále je schváleno 11 projekt% v Programu
švýcarsko-&eské spolupráce, jejichž rozpo&ty
dosahují v úhrnu finan&ní hodnoty ve výši cca
295,5 mil K&.
Tyto projekty jsou mj. zam%$eny na po$ízení
ochranných komplet( pro po$ádkové a zásahové
jednotky, výstavbu multifunk&ního výcvikového
trenažéru a modernizaci výcvikového komplexu,
v obecném rámci sm%$ují mj. k pozitivním
efekt(m v oblasti prevence a $ízení katastrof,
boje proti organizovanému zlo&inu a hospodá$ské
kriminalit% a korupci.
(Podrobn"jší údaje k jednotlivým program$m a
projekt$m spolufinancovaným z EU jsou uvedeny
v kap. 3.4.4 „Ekonomická oblast a oblast
informa!ních a komunika!ních systém$“.)

Spole&ná centra policejní a celní
spolupráce
Stále významn%jší roli v oblasti mezinárodní
policejní spolupráce sehrávají spole&ná centra
policejní a celní spolupráce.
Dne 13. února 2013 vstoupilo v platnost
Ujednání
mezi
MV
!R
a Spolkovým
ministerstvem vnitra Spolkové republiky
N%mecko o z$ízení Spole&ného centra &eskon(mecké policejní a celní spolupráce Petrovice
– Schwandorf, podepsané v Hofu dne 13. února
2012.183
V sou&asnosti existuje celkem 6 spole&ných
center policejní a celní spolupráce – po 2

s Polskem (Kudowa S,one a Chot%buz) a se SRN
(Petrovice a Schwandorf) a po jednom se
Slovenskem (Hodonín-Holí&) a Rakouskem
(Mikulov-Drasenhofen). Celní správa !R se
podílí na &innosti uvedených spole&ných center
bu+ p$ímým zapojením, nebo prost$ednictvím
kontaktních osob.

Úloha a výsledky Celní správy "R v rámci
struktur EU v oblasti celní spolupráce
(výb%r)
V rámci Pracovní skupiny pro celní
spolupráci (CCWP) se Celní správa !R aktivn%
zapojila do diskuze týkající se záv%r( Rady k
zintenzivn(ní boje proti pašování cigaret
a jiným formám nedovoleného obchodu s
tabákovými výrobky.
Zárove) s tím se pr(b%žn% podílela na
p$ípravách sedmého ak&ního plánu pro celní
spolupráci v oblasti prosazování práva na období
2014–2015, od n%jž se bude &innost CCWP v
daném období odvíjet. Ak&ní plán se skládá z 11
akcí, které jsou do zna&né míry provázány s
prioritami nového Politického cyklu EU pro boj
proti závažné a organizované trestné &innosti na
období 2014–2017. Zmi)ovaný Politický cyklus
je v Rad% EU zast$ešen Stálým výborem pro
koordinaci operativní spolupráce (COSI). V této
souvislosti se Celní správa !R rovn%ž aktivn%
zapojila do procesu stanovování uvedených
priorit a v návaznosti na tyto se p$ihlásila k ú&asti
na priorit% zam%$ené na problematiku podvod(
souvisejících s chyb%jícím obchodníkem a na
spot$ebních daních. Cílem uvedené priority je
narušit &innost skupin organizovaného zlo&inu
zapojených do páchání výše jmenované trestné
&innosti a posílit v dané oblasti spolupráci mezi
p$íslušnými orgány na národní úrovni i úrovni
EU.
***
V pr(b%hu roku 2013 vy$izovala kancelá$
sty&ného celního d(stojníka na Celním
kriminálním ú$ad% (ZKA) v SRN celkem 189
p$ípad( (žádosti, podn%ty, podpora v šet$ení
apod.). V oblasti boje s mezinárodní drogovou
kriminalitou bylo vy$ízeno celkem 79 p$ípad(. V
rámci odhalování trestné &innosti v oblasti daní
bylo koordinováno a vy$ízeno celkem 57 p$ípad(.

183

Obsahem Ujednání je zakotvení základních pravidel
fungování Spole&ného centra a postavení pracovník( v n%m
p(sobících (Spole&né centrum fungovalo od roku 2007 na
prozatímní bázi).
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3.4 Aktivity MV v oblasti bezpe&nostního výzkumu a vývoje,
policejního vzd(lávání, personální práce, ekonomické, informa&ních
a komunika&ních systém%
3.4.1 Oblast bezpe&nostního výzkumu, vývoje a inovací
MV je gestorem národního bezpe&nostního
výzkumu, vývoje a inovací (dále jen
„bezpe&nostní VaVaI“). Plní úkoly poskytovatele
státní podpory ve výzkumu a vývoji na základ%
zákona &. 130/2002 Sb., o podpo$e výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z ve$ejných
prost$edk( (dále jen „Zákon“) a stanovuje v%cné
zam%$ení a metodiku bezpe&nostního výzkumu
dle úkol( Reformy systému výzkumu, vývoje a
inovací v !R (UV &. 287/2008). Tyto úkoly jsou
dále rozvedeny v aktualizovaných strategických
dokumentech v oblasti VaVaI, na jejichž tvorb%
se MV aktivn% podílelo, zejména v:
o Národní politice výzkumu, vývoje a
inovací (aktualizována v roce 2013, UV
&. 294/2013), která ur&uje dlouhodobé
strategické
sm%ry
rozvoje
systému
samotného, stanoví principy koordinace
jednotlivých aktér( a úkoluje jednotlivé
poskytovatele ve specifických oblastech
jejich v%cné p(sobnosti.
o Národních prioritách orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
(UV &. 552/2012), které ur&ují v 6 prioritních
oblastech klí&ové v%cné sm%ry pro alokaci
ve$ejné podpory na VaVaI s výhledem do
roku 2030; jednou z prioritních oblastí je
„Bezpe&ná spole&nost“, její napl)ování je
úkolem MV a MO.

Oblast koncepce, strategie a legislativy
Bezpe&nostní VaVaI je realizován na základ%
„Meziresortní
koncepce
bezpe&nostního
výzkumu a vývoje "R do roku 2015“ schválené
UV &. 743/2008, jejíž pln%ní je pr(b%žn%
vyhodnocováno.184
V souvislosti s Implementací Národních
priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (UV &. 569/2013),
respektive
s realizací
opat$ení
implicitn%
vyplývajících
z textu
Národních
priorit
orientovaného
výzkumu,
experimentálního
vývoje a inovací (dále jen „Národní priority“),
184

Shrnutí obecných záv%r( z vyhodnocení bylo zve$ejn%no
nap$. ve Zpráv% o situaci v oblasti vnit$ní bezpe&nosti a
ve$ejného po$ádku za rok 2012.
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p$edložilo MV ke schválení návrhy 2 program%
bezpe&nostního
VaVaI
pro
období
2015 – 2021:
o Program „Bezpe&nostní výzkum "R 2015 –
2020“, který byl schválen UV &. 593/2013
(v sou&asné dob% probíhá notifika&ní proces
u
Evropské
komise,
p$edpokládané
prost$edky státního rozpo&tu na program &iní
celkem 2,2 mld. K&).
o Program „Bezpe&nostní výzkum pro
pot$eby státu 2016 – 2021“, který je
p$edkládán ke schválení vlád% !R.
P$edpokládaná výše prost$edk( státního
rozpo&tu na program &iní 800 mil. K&.
Programy vycházejí ve svých zásadních
parametrech z požadavk( strategických dokument( VaVaI, p$edevším z Národních priorit.
!innost MV v této oblasti byla podporována
Poradní komisí pro bezpe&nostní výzkum (dále
jen "komise“).185

Realizace
VaVaI

program%

bezpe&nostního

Na období 2010 až 2015 vyhlásilo MV dva
programy:
o „Program bezpe&nostního výzkumu !R
v letech 2010 – 2015“ (UV &. 50/2009)
Program je realizován formou ve$ejné
sout%že (dále jen „VS“), s p(vodním objemem státní podpory ve výši 2,3 mld. K&, v
185
Komise v roce 2013 jednala 2x, formulovala $adu
doporu&ení strategického charakteru a hodnotila návrhy na
ud%lení Ceny ministra vnitra za mimo$ádné výsledky
dosažené
v oblasti
bezpe&nostního
výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací za rok 2013. Na
základ% doporu&ení komise p$edal ministr vnitra
11. listopadu 2013 cenu $ešitelskému týmu G" HZS !R –
Institutu ochrany obyvatelstva Lázn% Bohdane& za dva
patenty, týkající se zlepšení technického $ešení
filtroventila&ních jednotek ochranných prost$edk( a 12
certifikovaných metodik, z toho 5 metodik analýzy
metanolu v lihovinách v rámci podpory $ešení
„metanolové aféry“.
Ocen%né výsledky znamenají p$edevším zvýšení úrovn% a
efektivity &innosti složek integrovaného záchranného
systému (IZS) a nezanedbatelným zp(sobem p$ispívají ke
zvýšení bezpe&nosti státu a ob&an( v krizových situacích a
p$i mimo$ádných událostech.

o

pr(b%hu programu došlo ke krácení na
1,88 mld. K&. Je zam%$en na zvýšení
bezpe&nosti ob&an( s využitím nejnov%jších
technologií, zkvalitn%ní identifikace hrozeb
ohrožující kritické infrastruktury, zkvalitn%ní
krizového managementu; cílem je rovn%ž
stimulovat trh bezpe&nostních technologií.
V sou&asnosti ve ve$ejné sout%ži financováno
celkem 134 projekt% v celkovém objemu
1 878 430 tis. K&.
Program „Bezpe&nostní výzkum pro pot$eby
státu
v letech
2010
až
2015“
(UV &. 49/2009)
Program je realizován formou ve$ejných
zakázek ve výzkumu a vývoji s p(vodním
celkovým objemem alokovaných prost$edk(
800 mil. K& (b%hem programu došlo ke
krácení rozpo&tu na 607,9 mil. K&) na
základ% identifikace pot$eb státní správy
v oblastech
souvisejících
s
vnit$ní
bezpe&ností
státu,
ochranou
stability
hospodá$ské a finan&ní soustavy státu a
civilním nouzovým plánováním zam%$eným
na $ešení krizových situací a zvládání
p$írodních pohrom. V rámci programu
prob%hla 3 kola identifikace výzkumných
pot$eb státní správy.
V sou&asnosti je financováno celkem 32
projekt% realizovaných formou ve$ejných
zakázek v objemu 444 271 tis. K&. Ostatní
zakázky jsou v r(zných fázích zadávacího
$ízení. Celkov% se realizuje nebo p$ipravuje k
realizaci 45 projekt(.

P$ehled všech projekt(, v&etn% anotací, je
uveden na
http://www.mvcr.cz/bezpecnostni-vyzkum.aspx.

byly
d$íve
podporovány
ze
t$í
r(zných rozpo&tových kapitol (Ministerstva
vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Státního
ú$adu pro jadernou bezpe&nost).
V roce 2013 byla vydána rozhodnutí o
poskytnutí této podpory v celkové výši
52 457 tis. K&.

Kontrolní &innost
MV vykonává finan&ní i v%cnou kontrolu
&erpání podpory. V roce 2013 MV v rámci
pr(b%žného hodnocení projekt( provedlo v(cné
kontroly u 27 projekt%.187
Dále bylo realizováno 53 finan&ních kontrol
na míst(188, z toho bylo 49 pr(b%žných
ve$ejnosprávních
kontrol,
1
následná
ve$ejnosprávní kontrola a 3 kontroly obecné
u rezortních p$íjemc(.

Sdílení a ší$ení informací o bezpe&nostním
VaVaI
MV vede a spravuje Databázi expert(
bezpe&nostního výzkumu, která zahrnuje do
sou&asné doby již p$es 300 odborník(
nejr(zn%jších specializací zam%$ených na
bezpe&nostní výzkum. Databáze je stále otev$ená
dalším zájemc(m o spolupráci.
MV vytvo$ilo a provozuje Informa&ní
systém bezpe&nostního VaVaI. Jde o databázový systém obsahující moduly pro výb%r
projekt( formou ve$ejné sout%že a ve$ejné
zakázky a modul realizace projekt(.
MV též po$ádá školení a poskytuje
metodickou podporu zástupc(m p$íjemc( a
spolup$íjemc(m ve$ejné podpory bezpe&nostního
VaVaI.

Institucionální podpora
Od roku 2010 je MV poskytovatelem
institucionální podpory výzkumným organizacím a organiza&ním složkám státu
zam($eným na bezpe&nostní VaVaI186, které
186

Institucionální podpora na rozvoj výzkumných
organizací je poskytována t%mto 8 výzkumným
organizacím:
o Policie !R – Kriminalistický ústav
o G" HZS !R – Institut ochrany obyvatelstva Lázn%
Bohdane&
o G" HZS !R – Technický ústav požární ochrany
o Národní archiv
o Policejní akademie !eské republiky v Praze
o Institut pro kriminologii a sociální prevenci

o

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany

Státní ústav radia&ní ochrany
Z toho u 14 byly zjišt%ny nedostatky a následn%
doporu&ena opat$ení a vyžádána Zpráva o náprav%
zjišt%ných nedostatk(.
188
P$i ve$ejnosprávních a obecných kontrolách na míst%
realizovaných v roce 2013 nebyly zjišt%ny trestné &iny,
úmyslné zneužití podpory, podvody, zpronev%ra, ani
porušení p$edpis( takové závažnosti, které by vyžadovalo
zastavení projektu, vrácení poskytnuté finan&ní podpory
a/nebo ud%lení pokuty.

o

187
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3.4.2 Policejní vzd(lávání
Priority policejního vzd%lávání již n%kolik let
vychází z úkol( vyplývajících z &lenství !R
v EU, reformy Policie !R a priorit bezpe&nostní
politiky v oblasti ve$ejného po$ádku a vnit$ní
bezpe&nosti.189
Významnou událostí v nástupním policejním
vzd%lávání je ukon&ení p$ípravy nov%
p$ijímaných policist(, kdy od roku 2008 byla
realizována zkrácená základní odborná p$íprava
(ZOP), a od 1. 9. 2013 znovu zavedení 12m%sí&ní
ZOP.
V roce 2013 ve VPŠ MV ukon&ilo vyšší
odborné studium celkem 200 policist( a 158
nov% ke studiu nastoupilo. Celkem ve VPŠ MV
(k 31. 12. 2013) studovalo 512 policist(.

Policejní vzd(lávací akce
V roce 2013 byly zorganizovány &etné
vzd%lávací akce, reagující na trendy vývoje
trestné &innosti a priority bezpe&nostní politiky.
V maturitním studiu, vyšším odborném
vzd%lávání, kvalifika&ních kurzech, kurzech další
odborné p$ípravy a v jazykovém vzd%lávání
studovalo ve VPŠ MV v roce 2013 celkem
14 633 policist( a zam%stnanc( resortu.
V sou&asnosti je st%žejní prioritou nová ZOP
a dále kurzy v oblasti odhalování korupce a
závažné trestné &innosti, zejména organizované
trestné &innosti190, zajiš'ování a od&erpávání
výnos% z trestné &innosti a boje proti jejich
189

V policejních školách resortu MV (VPŠ MV) je i nadále
uplat)ována aktualizovaná „Koncepce celoživotního
vzd(lávání p$íslušník% Policie "eské republiky“, která
p$esn% popisuje úkoly vlastník( proces(. Krom%
poskytování výuky k zajišt%ní stupn% vzd%lání, zajiš*ují
školy i základní odbornou p$ípravu, kvalifika&ní p$ípravu,
jazykovou a další odbornou p$ípravu. V omezené mí$e školy
zajiš*ují rovn%ž vzd%lávání zam%stnanc( P!R a MV. Policie
!R formuluje zakázku v tzv. profilu absolventa, podle
kterého škola vytvo$í školní vzd%lávací program.
Vzd%lávací proces v policejních školách v sob% zahrnuje
nejnov%jší poznatky z oblasti boje proti korupci, prevence
kriminality, protidrogové politiky, boje proti obchodování s
lidmi, terorismu, organizovanému zlo&inu a v sou&asné dob%
velice diskutované oblasti boje s extremismem. Velká
pozornost je v%nována mj. oblasti lidských práv, rovnosti
muž( a žen, integrace cizinc(, domácího násilí, finan&ní a
po&íta&ové kriminality, krizového $ízení, Národnímu
schengenském plánu aj.
190
Trestná &innost je páchána organizovanou skupinou
[nap$. ust. § 41 písm. m), ust. § 42 písm. o)] nebo
organizovanou zlo&ineckou skupinou (ust. § 129 tr.
zákoníku).
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legalizaci. Tyto kurzy jsou pr(b%žn% realizovány
v policejních školách MV.

Kvalifika&ní kurzy (výb%r)
Kvalifika&ní kurz pro policisty územních
odbor( služby po$ádkové policie v roce 2013
absolvovalo 142 policist(.
o Nov% zavedený kurz Výslech d%tského
sv%dka
realizovaný
ve
speciálních
výslechových místnostech absolvovalo 99
policist(.
V $ad% dalších kvalifika&ních kurz( splnilo
další odborný požadavek na systemizované místo
celkem 3 904 policist(, v kurzech další odborné
p$ípravy (zdokonalovací a inova&ní kurzy) se
p$ipravovalo 5 565 policist(.
o

St$ední vzd(lávání s maturitní zkouškou
oboru vzd(lání 68-42-M/01 Bezpe&nostn(
právní &innost
Obor vzd%lání „Bezpe&nostn( právní
&innost“ lze studovat pouze na školách
z$izovaných MV nebo školách s oprávn%ním k
výuce podmín%ným uzav$ením dohody s MV.
Princip dohody o spolupráci je v souladu s
organiza&ním $ádem MV a má za cíl zajišt%ní
srovnatelných kompetencí absolventa oboru
68-42-M/01 Bezpe&nostn% právní &innost.

Institucionální zajišt(ní vzd(lávání
a výcviku policist%
Systém vzd%lávání policist( je koncipován
a $ízen odborným útvarem MV – odborem
bezpe&nostního
výzkumu
a
policejního
vzd%lávání (dále jen OBVPV MV) v úzké
spolupráci s odd%lením vzd%lávání PP !R.

Mezinárodní spolupráce
Zahrani&ní spolupráce MV pro oblast
vzd%lávání a výcviku policist( probíhá v rámci
multilaterálních a bilaterálních vztah( smluvního
charakteru mj. s:
o CEPOL – (European Police College –
Evropská policejní akademie) je sítí
vrcholných národních vzd%lávacích institucí
zemí EU, má zásadní význam. Na základ%
dohod mezi orgány EU (CEPOL, Europol,
Frontex, Eurojust, OLAF) je jejím cílem
harmonizace
evropského
policejního

o

o

vzd%lávání a podpora p$eshrani&ní spolupráce
v boji proti organizované kriminalit%. Ro&n%
se tak uskute&ní cca 100 vzd%lávacích
aktivit191 (reziden&ních kurz(, konferencí a
webiná$().
MEPA
(Mitteleuropäische
Polizeiakademie)192 – vzd%lávací instituce, jejímiž
&leny je sedm zemí Evropy (Rakousko, SRN,
Ma+arsko, Švýcarsko, !R, Slovensko a
Slovinsko).
MV
má
zastoupení
v
p$edstavenstvu instituce. V gesci MV je i
p(sobení Národní koordina&ní kancelá$e
MEPA. Plán ro&ních aktivit MEPA zahrnuje
3m%sí&ní Hlavní kurz MEPA v%novaný
p$eshrani&ní
organizované
kriminalit%,
v jehož pr(b%hu zpracovávají ú&astníci t$i
prakticky orientované workshopy a na konci
kurzu jejich výsledky prezentují p$ed
mezinárodní odbornou komisí. Výsledky
workshop( se dále využívají na národní
úrovni. Další st%žejní aktivitou je 4týdenní
Speciální kurz MEPA zam%$ený na
problematiku pohrani&ní a cizinecké policie.
V rámci MEPA se každoro&n% také koná 12 –
15 odborných seminá$( zam%$ených na
aktuální témata, jazykové kurzy a odborné
hospitace.
Marshall Center (Evropské centrum pro
bezpe&nostní studia) p(sobí v !R p$i
Americké ambasád% v Praze. Vzd%lávání a
výcvik expert( v n%kolika modulech jsou
zam%$eny p$edevším na otázky civilní
bezpe&nosti, hrozby terorismu a spolupráci
Evropy a USA v t%chto oblastech.

191

Nap$.: V termínu od 23. 9. do 27. 9. 2013 se v Brn%
a Praze uskute&nil kurz CEPOL na téma „Public Order –
Security during Major Events/Public Private Partnership“.
Náplní kurzu byla p$edevším vým%na nejlepší praxe
v oblasti udržování po$ádku p$i akcích velkého rozsahu.

192

Nap$.: 4. 3. až 3. 5. 2013 prob%hl 21. Hlavní kurz
MEPA, na jehož organizaci se podílela také !R. Kurz byl
zam%$en p$edevším na problematiku spojenou s oblastí
p$edcházení a potírání mezinárodní kriminality.
V termínu od 15. 9. do 11. 10. 2013 se uskute&nil v !R,
N%mecku, Chorvatsku a Ma+arsku 19. Speciální kurz
MEPA pro pohrani&ní policii. Kurz byl zam%$en p$edevším
na otázky ostrahy hranic, kompenza&ních opat$ení a kontrol
provád%ných cizineckou policií, opat$ení EU na vn%jší
hranici, ilegální migrace a falšování dokument(.
V termínu od 14. 10. do 18. 10. 2013 byl realizován ve VPŠ
a SPŠ MV v Holešov%, pracovišt% Brno odborný seminá$
MEPA k problematice ruskojazy&ného organizovaného
zlo&inu. Diskutovány byly p$edevším aktuální trendy
p(sobení ruskojazy&ného organizovaného zlo&inu a
možnosti jeho ú&inného potírání.

o

Projekt EU na výcvik &ínské policie
!R je na základ% iniciativy Velvyslanectví
!R v Pekingu od roku 2011 &lenem
konsorcia stát(, které se p$ihlásily k projektu
EU (EU – China Police Training Project).
Stejným zp(sobem jako !R byly osloveny i
ostatní participující zem% prost$ednictvím
svých
zastupitelských
ú$ad(
v !ín%.
Vedoucím konsorcia je Francie, ostatními
&leny konsorcia jsou !R, Finsko, N%mecko,
Ma+arsko, Itálie, Malta, Nizozemsko,
Polsko, Špan%lsko a Velká Británie.
Evropská komise oslovila také CEPOL, který
vyjád$il ochotu podílet se na iniciativ%
poskytnutím svých u&ebních osnov, metod
vzd%lávání a databáze expert(. Za !R projekt
koordinuje OBVPV MV.

Uznávání výsledk% dalšího vzd(lávání
(autorizace)
OBVPV zajiš*uje agendu „Autorizací“ podle
zákona &. 179/2006 Sb., o uznávání výsledk(
dalšího vzd%lávání a o zm%n% n%kterých zákon(
(zákon o uznávání výsledk( dalšího vzd%lávání)
ve zn%ní pozd%jších p$edpis( (dále jen „zákon“)
pro deset profesních kvalifikací (dále jen „PK“):
o Strážný (68-008-E)
o Detektiv koncipient (68-009-M)
o Psovod bezpe&nostní služby (68-001-H)
o Zámka$ (69-038-H)
o Technik PC a periferií (26-023-H)
o Návrhá$ software (18-002-N)
o Montér mechanických zábran (69-050-H)
o Pracovník dohledového centra (69-045-H)
o Programátor (18-003-M)
o Vedoucí detektiv (68-002-T).
V%tšina autorizovaných osob má ud%leny
autorizace jak pro PK Strážný, tak i pro PK
Detektiv
koncipient.
Po&et
PK
se
neustále zvyšuje a k realizaci jsou p$ipravovány
další PK.
Od roku 2009 bylo celkov% prozkoušeno
76 323 uchaze&(, z toho 75 780 pro PK Strážný,
536 pro PK Detektiv koncipient a 7 pro PK
Psovod bezpe&nostní služby.
(Další
aktivity
v oblasti
vzd"lávání viz web MV – OBVPV.)

policejního
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3.4.3 Oblast personální práce
2012 byl celkový po&et zam%stnanc( resortu MV
64 422. Meziro&n% se po&etní stavy resortu
zvýšily o 536 osob (287 policist(, 18 hasi&( a
231 zam%stnanc( v pracovním pom%ru).
Ke dni 31. 12. 2013 bylo v resortu
zam%stnáno 39 012 policist( (60,1 %), 9 104
hasi&(
(14,0 %)‚
16 842
zam%stnanc(
v pracovním pom%ru (25,9 %). Z celkového
po&tu 64 958 zam%stnanc( resortu MV bylo
17 379 žen, tj. 26,8 %‚ z toho je 6 688 žen ve
služebních pom%rech (tj. 13,9 % z celkového
po&tu policist( a hasi&() a 10 691 žen v
pracovním pom%ru (tj. 63,5 % ze všech
zam%stnanc( v pracovním pom%ru).

Systemizace personálního obsazení útvar%
MV, Policie "R a HZS "R
Ke dni 31. 12. 2013 byl celkový po&et
zam%stnanc( resortu MV 64 958 osob, v roce

V roce 2013 ukon&ilo služební pom%r celkem
1 061 policist( a hasi&( (v roce 2012 to bylo
1 238 policist( a hasi&(). P$ijato do služebního
pom%ru bylo v roce 2013 celkem 1 435 policist(
a hasi&( (v roce 2012 to bylo 615 policist( a
hasi&().

3.4.4 Ekonomická oblast a oblast informa&ních a komunika&ních systém%
V oblastech ve$ejného po$ádku a vnit$ní
bezpe&nosti státu má MV zákonem vymezenou
p(sobnost, aktivity v t%chto oblastech souvisejí
s &inností v%tšiny subjekt( p(sobících v jeho
rámci.

V následujícím p$ehledu je uvedeno
porovnání schválených rozpo&t( P!R a HZS !R,
v&etn% celkových p$íjm( a výdaj( kapitoly MV
na léta 2012 až 2014:
v tis. K&

2012

2013

rozdíl 2013-2012

2014

rozdíl 2014-2013

p$íjmy MV

6 915 896

6 762 545

-153 351

7 035 517

272 972

výdaje MV

52 656 658

52 292 118

-364 540

53 684 661

1 392 543

27 801 052

27 143 550

-657 502

28 108 389

964 839

6 696 678

6 593 111

-103 567

6 827 567

234 456

schválený rozpo&et

z toho: P!R
HZS !R

Pozn.: Finan!ní prost#edky za oblast Policie &R a HZS &R jsou uvedeny bez objemu sociálních dávek pro p#íslušníky
bezpe!nostních sbor$ a bez prost#edk$ na programy spolufinancované z rozpo!tu EU, konkrétn" Integrovaný opera!ní
program. Tyto kategorie výdaj$ jsou uvedeny v samostatných specifických ukazatelích MV.

V oblasti mzdového zabezpe&ení došlo pro
rok 2014 k navýšení po&t( p$íslušník(
bezpe&nostních sbor( o 1 204 míst v&etn%
prost$edk( na jejich platy a související výdaje
(v tom pro P!R 1 004 míst a pro HZS !R 200
míst), na které vláda !R p$id%lila do rozpo&tu
kapitoly MV &ástku 400 000 000 K&. Dále bylo
v rozpo&tu kapitoly MV pln% realizováno
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navýšení mzdových prost$edk( o 2 % na základ%
rozhodnutí vlády !eské republiky ve výši
604 573 730 K&.
Další finan&ní prost$edky ve vztahu k P!R
jsou každoro&n% vynakládány na centráln%
zabezpe&ovaný majetek a služby informa&ních a
komunika&ních technologií v rámci výdaj(
úst$edního orgánu MV.

Ve spojitosti se zmi)ovanou problematikou
bylo v pr(b%hu roku 2013 nap$. p$evedeno:

z kapitoly Všeobecná pokladní správa
o

o

o

256 441 tis. K& ur&eno na mimo$ádné výdaje
související s povodn%mi z &ervna 2013 pro
P!R a HZS !R, z toho 56 441 tis. K&
uvoln%no z rezervy na mimo$ádné výdaje
(zákon &. 239/2000 Sb., o Integrovaném
záchranném systému),
33 209 tis. K& bylo ur&eno na výdaje
související s amnestií (UV &. 417/2013) pro
P!R,
68 919 tis. K& ur&eno na boj proti korupci
(UV &. 342/2013 a UV &. 676/2013) pro
P!R.
***

Rekapitulace výdaj( kapitoly MV v roce
2013 je uvedena v následujícím p$ehledu:
rekapitulace
schválený rozpo&et výdaj( MV na rok
2013

v tis. K&
52 292 118

uvoln%no z kapitoly VPS

1 624 412

p$evedeno z jiných kapitol SR

1 251 375

p$evedeno jiným kapitolám SR
stav k 31. 12. 2013

-49 221
55 118 684

Upravený rozpo&et P!R &iní k 31. 12. 2013
celkem 27 916 602 tis. K&, tzn., že v pr(b%hu
roku 2013 došlo k navýšení o 773 052 tis. K&.
Upravený rozpo&et HZS !R &iní k 31. 12.
2013 celkem 7 018 471 tis. K&, tzn., že v pr(b%hu
roku 2013 došlo k navýšení o 425 360 tis. K&.
***
Problematika vnit$ní bezpe&nosti a ve$ejného
po$ádku na území !eské republiky byla v roce
2013 podporována i z prost$edk( Evropské unie
(EU), a to v rámci Strukturálních fond(
Integrovaný opera&ní program (IOP) a Opera&ní
program P$eshrani&ní spolupráce, Komunitárních
program(
a Programu
švýcarsko-&eské
spolupráce.
V rámci opera&ního programu P$eshrani&ní
spolupráce !R – Rakousko, !R – Polsko a !R –
Sasko, financovaných z rozpo&tu EU, bylo
realizováno 6 projekt( zam%$ených na zlepšení
vzájemné spolupráce policist( v p$íhrani&ních

regionech, p$i&emž v roce 2013 bylo &erpáno
celkem 6 041 tis. K&.
MV, P!R a Správa uprchlických za$ízení
MV byly v roce 2013 zapojeny do &erpání
finan&ních
prost$edk(
z
komunitárních
program%. V rámci obecného programu
„Solidarita a $ízení migra&ních tok(“ došlo
k &erpání finan&ních prost$edk( v následujících
fondech:
o Evropský uprchlický fond (EUF) – v roce
2013 &erpáno 13 455 tis. K&,
o Fond pro vn%jší hranice (FVH ) – v roce
2013 &erpáno 60 567 tis. K& (viz blíže &ást
programové financování),
o Evropský fond pro integraci státních
p$íslušník( t$etích zemí (EIF) – v roce 2013
&erpáno 71 795 tis. K&,
o Evropský návratový fond (ENF) – v roce
2013 &erpáno 8 953 tis. K&.
V roce 2013 byla zahájena realizace projekt(
v Programu švýcarsko-&eské spolupráce a
došlo k &erpání finan&ních prost$edk( ve výši
39 823 tis. K& bez neuznatelných výdaj(
(viz blíže &ást programové financování).
V rámci programového financování byly v
roce 2013 realizovány výdaje na po$ízení a
technické
zhodnocení
majetku
v&etn%
souvisejících neinvesti&ních výdaj(, které byly
sm%$ovány zejména do oblasti bezpe&nosti a
ve$ejného po$ádku.
Na realizaci úkol( se sou&asn% podílel, mimo
jiné, rozpo&et EU a ostatní zahrani&ní zdroje, z
toho: Strukturální fondy, zejména IOP, Opera&ní
program Lidské zdroje a zam%stnanost (OPLZZ),
Opera&ní programy P$eshrani&ní spolupráce a
Komunitární programy, zejména Fond vn%jších
hranic (FVH) a Program Švýcarsko – &eské
spolupráce, nap$.:
o V rámci IOP se jednalo o pokra&ování
budování Kontaktních a koordina&ních center
II. jednotlivých krajských $editelství P!R
(dokon&eny
Liberecký,
Jihomoravský,
Plze)ský, Ústecký kraj). Celkem byly v roce
2013 &erpány prost$edky ve výši 25 502 tis.
K&.
o V rámci IOP pokra&oval projekt Lokaliza&ní
a záznamová za$ízení. V roce 2013 byly pro
pot$eby P!R po$ízeny radiostanice v&etn%
GPS v celkovém finan&ním objemu 105 159
tis. K&.
o V rámci IOP pokra&ovala realizace projektu
„Úprava systému cizinecké policie a
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o

o

vytvo$ení relevantního datového fondu pro
ROB CZ.1.06/1.1.00/03.06324“. Jednalo se
zejména o zajišt%ní úpravy aplika&ního SW
Cizineckého informa&ního systému a s tím
spojené související personální náklady.
!erpány byly nároky z nespot$ebovaných
výdaj( (NNV) ve výši 14 656 tis. K&.
V roce 2013 pokra&ovala výstavba
Integrovaných
opera&ních
st$edisek
jednotlivých krajských $editelství policie
(mimo K"P hl. m. Prahy). Jednalo se
zejména o zabezpe&ení dodávek a instalaci
informa&ních a komunika&ních technologií
(ICT). !erpány byly prost$edky v celkové
výši 295 891 tis. K&.
V rámci Programu Švýcarsko – &eské
spolupráce byly &erpány prost$edky
v celkové výši 39 913 tis. K&.
Jednalo se o projekty: „Rozvoj konsolidované IT infrastruktury P!R 7F07534.01“,
„Centrální
registr
zbraní
/CRZ/ 7F-08138.01“,
„Efektivn%
proti
korupci a finan&ní kriminalit% 7F-08139.01“,
„Posílení ochrany demokratické spole&nosti
p$ed terorismem
a extremismem 7F07901.01“, „Zvýšení bezpe&nosti ob&an(
posilováním schopnosti policie v boji proti
organizované trestné &innosti a terorismu 7F07905.01“ a „DVI tým Policie !R –
teoretická a praktická p$íprava a technické
zabezpe&ení 7F- 07447.01“.

Mezi významné a další úkoly realizované v
oblasti programového financování P!R pat$ily
zejména následující aktivity:
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o

o

o

V oblasti zabezpe&ení obm%ny služebních
dopravních prost$edk( pro zajišt%ní úkol(
P!R byla proinvestována celková &ástka ve
výši 293 355 tis.
V oblasti nemovitého majetku byla
proinvestována celková &ástka ve výši
170 045 tis. K&.
V oblasti ICT pokra&ovala realizace
Národního schengenského informa&ního
systému. !erpány byly prost$edky ve výši
18 429 tis. K&. Rovn%ž pokra&ovala realizace
Národního vízového informa&ního systému.
!erpány byly prost$edky ve výši 41 157 tis.
K& zejména na úpravu aplika&ního vybavení
systému pro externí spolupráci (zastupitelské
ú$ady MZV, Cizinecký informa&ní systém a
záložního centra).

Prevence
kriminality
zahrnovala
poskytování dotací na krajské a m%stské úrovni
k $ešení úkol( v oblasti situa&ní a sociální
prevence. Zejména se jedná o dotace obcím na
po$ízení, rozší$ení a modernizaci kamerových a
zabezpe&ovacích systém(, osv%tlení ve$ejných a
rizikových míst. Dále byla vybudována d%tská
a sportovní h$išt% a další sportovní plochy byly
upraveny, osv%tleny, oploceny a dopln%ny o nové
vybavení. Dotace byla také poskytnuta na
po$ízení pultu centralizované ochrany. Celkem
byly v roce 2013 v oblasti programového
financování &erpány prost$edky ve výši 16 093
tis. K&.

Informa&ní a komunika&ní systémy
Evropské informa&ní systémy
V dubnu
2013
došlo
ke
spušt%ní
Schengenského informa&ního systému druhé
generace (SIS II), který p$edstavuje základní
nástroj policejní spolupráce a vým%ny informací
o hledaných osobách a v%cech mezi
schengenskými státy. Nová verze systému
obsahuje více funkcionalit (nap$. biometriku) a je
kapacitn% p$izp(sobena zvýšeným nárok(m na
své fungování.
V pr(b%hu roku 2013 došlo ke spušt%ní
Vízového informa&ního systému v Africe, jižní
Americe, centrální a jihovýchodní Asii a
v Palestin%.

Informa&ní a komunika&ní infrastruktura
P"R
V pr(b%hu roku 2012 a 2013 bylo
dokon&ováno finální zprovozn%ní celé &ásti
národní sou&ásti VIS (NS-VIS). NS VIS byl
nasazen do provozu ve dvou etapách – k lednu
2013 a k &ervnu 2013. Tím bylo realizováno celé
$ešení dle stávajících smluv a jejích dopl)k(.
Pro p$ístup k údaj(m základních registr(
buduje Policie !R t$i agendové informa&ní
systémy (AIS):
o AIS P!R – pro agendu Policie !R (policejní
&innosti),
o AIS ZBRAN' – pro agendu zbran% a
st$elivo,
o AISC – pro agendu cizineckou a ochrany
státních hranic.
Prost$ednictvím t%chto AIS jsou získávány
referen&ní údaje obsažené v základních registrech
pro další informa&ní systémy Policie !R.
Od spušt%ní SIS II v dubnu 2013 probíhaly
práce na optimalizaci rozhraní a služeb SIS II pro
navazující systémy.
Oblast komunika&ních služeb
V roce 2013 byla &innost zam%$ena hlavn% na
realizaci a dokon&ení projekt( ur&ených k
rozší$ení portfolia poskytovaných radiokomunika&ních služeb systému PEGAS a rovn%ž
ke zvýšení jejich úrovn% obecn%:
o lokaliza&ní a záznamová za$ízení – poda$ilo
se vybavit všechna krajská $editelství policie
dalším technickým vybavením umož)ujícím
využít systém GPS pro lokalizaci sil a

prost$edk( (rádiové terminály a p$ijíma&e
GPS) a významn% tak zvýšit jejich po&et
v rámci opera&ního $ízení. Druhá &ást tohoto
projektu má za cíl zabezpe&it policist(m
snadný, rychlý a spolehlivý p$ístup do
informa&ních
systém(
Policie
!R,
Ministerstva vnitra !R, pop$. dalších
subjekt( p$ímo ze služebního dopravního
prost$edku v&etn% datové komunikace s
využitím mobilních datových terminál( mezi
výkonnými
složkami
a
opera&ním
st$ediskem.
o ru&ní radiostanice – obm%na koncových
rádiových terminál( v&etn% p$íslušenství a
dovybavení p%ších hlídek mobilními
datovými terminály;
o integrovaná opera&ní st$ediska – probíhá
realizace projektu tak, aby se zvýšila kvalita
a akceschopnost opera&ního $ízení sil a
prost$edk( Policie !R.
***
V oblasti komunika&ních služeb MV ve
spolupráci s !eskou poštou, s. p., Odšt%pným
závodem ICT služby, v roce 2013 pokra&ovalo v
trendu zvyšování úrovn% poskytovaných služeb
zejména dosažením efektivn%jšího využívání
radiokomunika&ního systému PEGAS.
V oblasti radiokomunika&ních služeb MV
zahájilo v roce 2013 projekt obnovy radiokomunika&ního systému složek integrovaného
záchranného systému PEGAS. V návaznosti na
nutnou obm%nu &ásti technologie základnových
stanic první generace v roce 2012 byl na
Ministerstvu pro místní rozvoj v roce 2013
založen projekt obnovy systému pro rok 2014 s
&erpáním dotací z fond( Evropské unie tak, aby
záchranné a bezpe&nostní složky m%ly zajišt%nu
radiokomunika&ní podporu na jimi požadované
úrovni. Projekt obnovy systému je v souladu s
celosv%tovými trendy v oblasti neve$ejných
radiokomunikací a radiokomunika&ní sí* PEGAS
se tak svými parametry stane srovnatelnou s
radiokomunika&ními sít%mi národní bezpe&nosti
ostatních vysp%lých stát(. Sou&asn% byly
podniknuty kroky k p$íprav% realizace
rozvojového
projektu
z
Integrovaného
opera&ního programu pro roky 2014+, který
zahrnuje komplexní upgrade technologie
radiokomunikací sít% PEGAS.
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Zajišt(ní výroby základních
identifika&ních doklad%
V pr(b%hu roku 2013 probíhal rutinní provoz
systému pro zpracování dat, po$izování žádostí a
dodávání základních identifika&ních doklad(
(cestovních pas(, cestovních doklad(, povolení
k pobytu pro ob&any t$etích zemí a ob&anských
pr(kaz(). V souladu s Na$ízením Rady (ES)
2252/2004 v rámci vydávání cestovních pas(
a cestovních doklad( s biometrickými prvky bylo
zahájeno testování provozu komunika&ního
systému SPOC pro vým%nu p$ístupových
certifikát( k otisk(m prst( mezi jednotlivými
&lenskými státy EU pro systémy kontroly. V roce
2013 prob%hly testy s N%meckem, Itálií, Velkou
Británií a Finskem.

Informa&ní systém základních registr%
V souladu se zákonem &. 111/2009 Sb., o
základních registrech, ve zn%ní pozd%jších
p$edpis(, (dále jen „zákon o základních
registrech“) byly ukon&eny práce na tvorb(
Informa&ního systému základních registr%.
Informa&ní systém základních registr( propojuje
jednotlivé základní registry do jednoho celku,
vytvá$í základní referen&ní rozhraní jak pro
komunikaci agendových informa&ních systém(
ve$ejné správy se systémem základních registr(,
tak mezi agendovými systémy navzájem.
Zajiš*uje bezpe&né a prokazatelné vydávání
referen&ních údaj( ze základních registr( a
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bezpe&nou aktualizaci údaj( v základních
registrech a propagaci zm%n referen&ních údaj(
do informa&ních systém( ve$ejné správy.
Informa&ní systém základních registr( byl
spušt%n dne 1. &ervence 2012 do produk&ního
provozu, p$i&emž Správa základních registr(
zvládá provoz již 18 m%síc( bez v%tších potíží.
Orgány ve$ejné moci (dále jen „OVM“) tak
mohou využívat referen&ní data dle § 5 zákona o
základních registrech. Po osmnácti m%sících
provozu, tedy ke dni 31. prosince 2013, Správa
základních registr( eviduje 1 905 OVM, které
požádaly o p$ipojení 2 864 agendových
informa&ních systém( (dále jen „AIS“). Základní
registry v sou&asné dob% využívá aktivn% 1 567
OVM, které za osmnáct m%síc( provozu
uskute&nily celkem 254 083 406 transakcí.
V%tšina klí&ových OVM již se základními
registry spolupracuje. Krajské ú$ady jsou
p$ipojeny všechny. Statutární m%sta jsou
p$ipojena všechna.
V informa&ním systému o informa&ních
systémech ve$ejné správy (dále jen „IS o ISVS“)
zaregistrovalo k 31. prosinci 2013 alespo) jeden
sv(j AIS celkem 2 490 OVM a celkem bylo k
témuž datu v IS o ISVS registrováno 5 418 AIS.
Z celkového po&tu OVM, které registrují n%který
sv(j AIS v IS o ISVS, se základními registry
spolupracuje 76,5 % OVM. V%tšina klí&ových
OVM již se základními registry spolupracuje.
Krajské ú$ady jsou p$ipojeny všechny, stejn% tak
všechna statutární m%sta.

4. Zkratky a poznámky
BIS

Bezpe&nostní informa&ní služba

EU

Evropská unie

HZS !R

Hasi&ský záchranný sbor !eské republiky

IOP

Integrovaný opera&ní program

IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

IZS

Integrovaný záchranný systém

MEPA

Mitteleuropäische Polizeiakademie

MS

Ministerstvo spravedlnosti !R

NBÚ

Národní bezpe&nostní ú$ad

NNO

nezávislé nevládní organizace

NPC

Národní protidrogová centrála

NSZ

Nejvyšší státní zastupitelství

OPLZZ

opera&ní program Lidské zdroje a zam%stnanost

P!R

Policie !eské republiky

PMS

Proba&ní a media&ní služba

PP !R

Policejní prezidium !eské republiky

"SPP

"editelství služby po$ádkové policie

SIS

Schengenský informa&ní systém

SKPV P!R

Služba kriminální policie a vyšet$ování Policie !R

TZ

Zákon &. 40/2009 Sb., trestní zákoník

ÚOKFK

Útvar pro odhalování korupce a finan&ní kriminality SKPV P!R

ÚSKPV PP !R

Ú$ad služby kriminální policie a vyšet$ování Policejního prezidia !R

ÚOOZ

Útvar pro odhalování organizovaného zlo&inu SKPV P!R

Poznámky
Kriminální statistiky Policie &R jsou dopln"ny statistikami Ministerstva spravedlnosti, které obsahují
statistiky státních zastupitelství a statistiky soud$. Údaje kriminální statistiky v daném roce nejsou srovnatelné se
statistikou resortu spravedlnosti. D$vodem je zejména !asový odstup, n"kdy i víceletý, mezi ukon!ením trestní
v"ci v jednotlivých fázích trestního #ízení. Policejní statistika zachytí p#ípad na po!átku trestního #ízení,
statistika soudní naopak až na jeho konci.
P#edm"tem soudních statistik nejsou skutky ani pachatelé, u nichž došlo k odložení v"ci podle § 159a
trestního #ádu p#ed za!átkem trestního stíhání (nap#. z d$vodu nedostatku v"ku, amnestie !i nep#í!etnosti),
zastavení trestního stíhání podle § 172 trestního #ádu (nap#. není-li prokázáno, že skutek spáchal obvin"ný) !i
jeho p#erušení. Odsouzenou osobou se zde rozumí osoba, proti které byl vydán odsuzující rozsudek, který již
nabyl právní moci. Soudní statistika vykazuje po!ty obžalovaných a odsouzených osob, pouze policejní statistika
vykazuje i trestné !iny s neznámým pachatelem, což umož%uje širší pohled na stav kriminality.
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Tabulková a grafická !ást
(tabulky, grafy, mapky)

Tato !ást byla zpracována ze statistických dat Policie "R, pokud není uveden jiný zdroj. Zjišt#ná kriminalita je
totožná s po!tem trestných !in$ zjišt#ných Policií "R v daném roce. P%epo!et nápadu kriminality na 10 tisíc
obyvatel je provád#n v relaci k po!tu obyvatel k 1. 1. p%íslušného roku dle "SÚ. Pod pojmem pachatelé trestné
!innosti se rozumí jen po!ty tzv. známých pachatel$ objasn#né trestné !innosti.

1

POZNÁMKY K TABULKOVÉ A GRAFICKÉ "ÁSTI
TRESTNÍ ZÁKONÍK ". 40/2009 SB. A JEHO Ú"INKY NA STATISTIKU KRIMINALITY
Od 1. 1. 2010 nabyl ú!innosti zákon !. 40/2009 Sb., trestní zákoník, p"inášející v oblasti trestního práva "adu
novinek, které se promítají i do policejní kriminální statistiky.
Trestní zákoník zavedl 43 nových skutkových podstat, významná !ást paragraf# byla upravena, mezi trestné
!iny již nepat$í statisticky významný paragraf $ízení motorového vozidla bez $idi!ského oprávn%ní (§ 180d zákona
140/1961 Sb), jehož skutková podstata byla kriminalizována novelizací tr. zákona 140/1961 Sb. v roce 2007.
M#ní se sama definice trestného !inu, kdy se opouští materiální pojetí trestného !inu a nadále se neposuzuje jeho
tzv. spole!enská nebezpe!nost. Trestní zákoník preferuje formální pojetí trestného !inu. Definuje trestný !in jako protiprávní
!in, který zákon za trestný ozna!í a který vykazuje znaky v takovém zákon# uvedené (formální stránka). Tato zásadní zm#na
je však sou!asn# korigována tzv. materiálním korektivem, který stanoví, že trestní odpov#dnost pachatele a trestn#právní
d$sledky s ní spojené lze uplat%ovat jen v p"ípadech spole!ensky škodlivých !in$.
Další zm#nou je zavedení d#lení trestných !in$ na p"e!iny a zlo!iny. Trestní zákoník vymezuje p"e!iny jako
nedbalostní trestné !iny a z úmyslných ty trestné !iny, na které tento zákon stanoví trest odn#tí svobody s horní hranicí trestní
sazby do 5 let. Zlo!iny jsou všechny trestné !iny, které nejsou podle trestního zákona p"e!iny.
Celkovou kriminalitu p$ed a po nabytí ú!innosti trestního zákoníku nelze tudíž bezpodmíne!n% srovnávat.
Kontinuální porovnávání statistik kriminality v celém jejich rozsahu by nebylo korektní. Porovnávány by byly dv# veli!iny,
jejichž znaky nejsou totožné. V grafickém vyjád"ení je zm#na odlišena !i vyzna!ena.
Soudíme však, že existují rozsáhlé podmín%n% porovnatelné podmnožiny trestných !in# – a tedy i kategorií
takticko-statistické klasifikace ESSK – v praxi (s p"ihlédnutím k platnosti korektivu spole!enské škodlivosti) zm#nami
zavedenými trestním zákoníkem !. 40/2009 Sb. od 1.1.2010 zásadn# neovlivn#né. Podmíne!né srovnávání t#chto dat p"ed
nabytím ú!innosti tr. zákoníku a po n#m – i když jeho vypovídací hodnota je snížena – je tedy dle našeho soudu legitimní1.

Informace z výro!ních zpráv o situaci v oblasti vnit$ní bezpe!nosti a ve$ejného po$ádku na území "eské
republiky doporu!ujeme dopl&ovat a up$es&ovat v%decky erudovanými poznatky a záv%ry z kriminologických,
viktimologických aj. výzkum# a hlubších analýz s delší !asovou periodicitou, vznikajících ve spolupráci s výzkumnou
a akademickou sférou nebo v jejím rámci.2

1

Za podmínku legitimity porovnávání nestejnorodých dat považujeme respektování obsahu odpovídající p"evodové tabulky,

opat"ené navíc poznámkami !i komentá"i ke všem jednotlivým paragraf$m.
2

Viz nap".: MAREŠOVÁ, Alena et al.: Bezpe!nostní situace v "eské republice. Sborník odborných studií a statí. Praha:

Ministerstvo vnitra 2012.
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Celková kriminalita v České republice - vývoj

Rok

zjištěno/
registrováno*

objasněno

objasněnost v %

1994

372 427

129 540

34,8

1995

375 630

151 842

40,4

1996

394 267

162 929

41,3

1997

403 654

169 177

41,9

1998

425 930

185 093

43,5

1999

426 626

193 354

45,3

2000

391 469

172 245

44,0

2001

358 577

166 827

46,5

2002

372 341

151 492

40,7

2003

357 740

135 581

37,9

2004

351 629

134 444

38,2

2005
2006

344 060
336 446

135 281
133 695

39,3
39,7

2007

357 391

138 852

38,9

2008

343 799

127 906

37,2

2009

332 829

127 604

38,3

2010

313 387

117 685

37,6

2011

317 177

122 238

38,5

2012

304 528

120 168

39,5

2013

325 366

129 182

39,7

Poznámka:
* Jedná se o počet skutků, kdy byla stanovena trestně právní kvalifikace a ve věci se vede řízení, probíhá prověřování,
případně prověřování bylo již ukončeno.

Vývoj celkové kriminality v ČR
v letech 2004 - 2013
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zjištěno/registrováno

objasněno

objasněnost v %

Od 1.1.2010 nabyl účinnosti trestní zákoník č. 40/2009 Sb., zavedl desítky nových skutkových podstat, mnoho paragrafů
bylo upraveno, mezi trestné činy již nepatří statisticky významný paragraf řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
(§ 180d zákona 140/1961 Sb). Proto jsou údaje o celkové kriminalitě od roku 2010 barevně odlišeny.

.........
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Počet zjištěných a objasněných trestných činů v ČR v roce 2013
a meziroční změna

TSK § tr. zákoníku
101

/§ 140/

102

/§ 140/

103

/§ 140/

104

/§ 140/

105

/§ 142/

106

/§ 140/

101-106
111

/§ 161, 162/

112

/§ 160/

113

/§ 159/

115

/§ 141/

116

/§ 143/

121

/§ 195/

122

/§ 200/

131

/§ 173/

132

/§ 173/

141

/§ 323, 324, 325, 326/

142

/§ 323, 324, 325, 326/

143

/§ 323, 324, 325, 326/

151

/§ 145, 146, 146a/

161

/§ 158/

171

/§ 352/

172

/§ 174/

173

/§ 353/

174

/§ 354/

181

/§ 175/

182

/§ 169, 170, 171/

183

/§ 178/

184

/§ 208/

185

/§ 198/

186

/§ 199/

187

/§ 176/

188

/§ 177/

189

/§ 179/

190

/§ 144, 172/

101-190
201

/§ 185/

202

/§ 186/

211

/§ 187/2/

212

/§ 187/1,2,3/

213

/§ 187/2/

214

/§ 187/1,3,4/

231

/§ 358/

241

/§ 191/

251

/§ 155/

252

/§ 145, 146, 152/

253

/§ 143, 147, 148, 153/

271

/§ 189/

280

/§ 188/

281

/§ 168/

290

/§ 190, 192, 193, 194/

201-290

Název
Vraždy loupežné
Vraždy sexuální
Vraždy motivované osobními vztahy
Vraždy na objednávku
Vraždy novorozence matkou
Vraždy ostatní
Vraždy celkem:
Usmrcení lidského plodu - pomoc a svádění ženy
Usmrcení lidského plodu - se souhlasem ženy
Usmrcení lidského plodu - bez souhlasu ženy
Zabití
Usmrcení z nedbalosti
Opuštění dítěte
Únos
Loupeže
Loupeže na finančních institucích
Násilí proti úřední osobě a orgánu veřejné moci - mimo policie a
obecní policie
Násilí proti úřední osobě a orgánu veřejné moci - na
příslušníkovi Policie ČR
Násilí proti úřední osobě a orgánu veřejné moci - na
příslušníkovi obecní policie
Úmyslné ublížení na zdraví
Rvačky
Násilí a vyhrož. proti skup. obyv. a jednotlivci
Braní rukojmí
Nebezpečné vyhrožování
Nebezpečné pronásledování
Vydírání
Omezování a zbavení osobní svobody
Porušování domovní svobody
Neoprávněný zásah do práva domu, bytu...
Týrání svěřené osoby
Týrání osoby žijící ve společném obydlí
Omezování svobody vyznání
Útisk
Porušování svobody sdružování a shrom.
Ostatní násilné trestné činy
Násilné činy celkem:
Znásilnění
Sexuální nátlak
Pohlavní zneužívání v závislosti
Pohlavní zneužívání ostatní
Komerční forma sexuálního zneuž. v závisl.
Komerční forma sexuálního zneuž. ostatní
Ostatní pohlavní úchylky
Šíření pornografie
Ohrožování pohlavní nemocí
Úmyslné ublíž. na zdraví nakažlivou lidskou nemocí
Ublíž. na zdraví nakažlivou lidskou nemocí z nedbal.
Kuplířství
Soulož mezi příbuznými
Obchodování s lidmi
Ostatní mravnostní trestné činy
Mravnostní činy celkem:

2 013
Zjištěno
Objas.

Změna
Zjištěno
v%
fakt.
-38,9

11
1
103
6
1
60
182
1
0
0
0
76
21
11
2 961
90
96

10
1
100
5
1
48
165
0
0
0
0
27
16
8
1 559
56
76

-7
0
-1
5
0
-3
-6
0
-1
0
-2
8
7
3
-322
-43
-3

674

619

59

9,6

187

176

-4

-2,1

5 378
26
50
2
2 331
520
1 442
258
3 253
331
186
572
0
32
0
9
18 689
589
35
85
708
0
1
264
51
4
13
6
52
10
18
273
2 109

3 892
24
36
2
1 987
380
1 117
181
1 750
254
117
445
0
20
0
1
12 908
410
23
60
559
0
1
156
36
2
9
5
38
7
11
176
1 493

138
-3
10
2
126
35
-30
-2
401
-17
11
-31
0
-5
0
0
331
-80
-11
-6
104
0
-7
46
16
1
1
-4
10
3
-6
61
128

0,0
-1,0
500,0
0,0
-4,8
-3,2
11,8
50,0
37,5
-9,8
-32,3
-3,0

2,6
-10,3
25,0
5,7
7,2
-2,0
-0,8
14,1
-4,9
6,3
-5,1
-13,5
0,0
1,8
-12,0
-23,9
-6,6
17,2
-87,5
21,1
45,7
33,3
8,3
23,8
42,9
-25,0
28,8
6,5

5
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TSK § tr. zákoníku
311

/§ 205/

312

/§ 205/

321

/§ 205/

322

/§ 205/

323

/§ 205/

324

/§ 205/

331

/§ 205/

332

/§ 205/

341

/§ 205/

350

/§ 205/

351

/§ 205/

371

/§ 178, 205/

372

/§ 178, 205/

373

/§ 178, 205/

390

/§ 178, 205/

311-390

Název
Krádeže vloupáním do obchodů
Krádeže vloupáním do výkladních skříní
Krádeže vl. do restaurací a hostinců
Krádeže vl. do ubytovacích objektů
Krádeže vloupáním do kiosků
Krádeže vl. do jíd. záv. kuch.strav. zař.
Krádeže vl. do obj. st. uměl. př.-ne 332
Krádeže vl. do kult. objektů - ne 331
Krádeže vl. do pokladen a panc. skříní
Krádeže vl. do výpočet. středisek
Krádeže vloupáním do škol*
Krádeže vloupáním do bytů
Krádeže vl. do víkendových chat soukr. osob
Krádeže vloupáním do rodinných domků
Krádeže vl. do ostatních objektů
Krádeže vloupáním celkem:
Krádeže prosté - kapesní
Krádeže prosté - při pohlavním styku
Krádeže prosté - jiné na osobách
Krádeže prosté - mezi zaměstnanci na pracovišti
Krádeže motorových vozidel dvoustopých
Krádeže motorových vozidel jednostopých
Krádeže věcí z aut
Krádeže součástek motorových vozidel
Krádeže jízdních kol
Krádeže domácího zvířectva

411

/§ 205/

412

/§ 205/

413

/§ 205/

421

/§ 205/

431

/§ 205, 207/

432

/§ 205, 207/

433

/§ 205/

434

/§ 205/

435

/§ 205, 207/

441

/§ 205/

451

/§ 205/

Krádeže prosté - v bytech a rodinných domech

461

/§ 205/

462

/§ 205/

471

/§ 205/

480

/§ 205/

490

/§ 205/

Krádeže věcí v prostorách nádraží - mimo zásilek
Krádeže věcí během jízdy v DP - mimo zásilek
Krádeže v objektech se starožit. a uměl. předměty
Krádeže prosté v jiných objektech
Krádeže prosté ostatní
Krádeže prosté celkem:
Podvod
Zpronevěra
Neoprávněné užívání cizí věci
Zatajení věci
Poškozování cizí věci
Pytláctví a ostatní majetkové trestné činy
Majetkové činy celkem:
Výtržnictví
Výtržnictví na sportovních a veřejných akcích
Sprejerství
Výtržnictví - útoky na záchranáře
Ohrož. vých. mládeže a svádění k pohl. styku
Podávání alkoholických nápojů mládeži
Obchodování s dětmi
Nedovolené překročení státní hranice
Nedovol. výroba a držení psych. l. a jedů pro jiného
Šíření toxikománie
Zneužití pravomoci úřední osoby
Neoprávněné nakládání s osobními údaji
Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti

411-490
511

/§ 209/

521

/§ 206/

530

/§ 207/

588

/§ 219/

589

/§ 228/

590

/§ 304/

311-590
611

/§ 358, 359/

612

/§ 358/

613

/§ 228/2/

614

/§ 358/

631

/§ 201, 202/

632

/§ 204/

633

/§ 169/

634

/§ 339, 340, 341, 343/

635

/§ 283/

636

/§ 287/

637

/§ 329/

639

/§ 180/

640

/§ 330/

2 013
Zjištěno
Objas.
4 091
131
2 389
842
874
67
26
94
104
4
739
4 446
4 841
6 671
37 065
62 384
15 957
10
9 498
44
10 736
905
30 899
10 761
9 682
94
3 877
130
136
24
23 299
9 521
125 573
5 940
1 084
99
1 880
12 305
86
209 351
3 476
53
3 490
1
890
99
1
131
3 947
93
46
29
4

1 121
29
618
198
259
11
0
22
23
3
195
1 005
1 305
1 638
6 980
13 407
899
5
1 193
16
1 891
190
2 484
891
1 487
13
1 756
34
9
7
10 867
2 758
24 500
3 000
737
75
418
1 621
7
43 765
2 748
40
609
1
742
70
0
106
3 509
62
27
6
1

Změna
Zjištěno
v%
fakt.
572
-9
82
29
-55
7
-13
17
26
3
132
207
207
1 192
4 433
6 830
527
-3
108
-16
333
181
2 148
1 184
1 936
9
-110
-24
0
-11
582
-638
6 206
537
-10
-3
432
409
-20
14 381
133
12
465
0
-74
-2
-2
-42
686
68
1
9
-3

16,3
-6,4
3,6
3,6
-5,9
11,7
-33,3
22,1
33,3
300,0
21,7
4,9
4,5
21,8
13,6
12,3
3,4
-23,1
1,2
-26,7
3,2
25,0
7,5
12,4
25,0
10,6
-2,8
-15,6
0,0
-31,4
2,6
-6,3
5,2
9,9
-0,9
-2,9
29,8
3,4
-18,9
7,4
4,0
29,3
15,4
0,0
-7,7
-2,0

-24,3
21,0
272,0
2,2
45,0
-42,9

Vysvětlivka: TSK 351 "Krádeže vloupáním do škol" se vztahuje i na krádeže vloupáním do školských zařízení.

6

TSK § tr. zákoníku
641

/§ 284/

642

/§ 286/

643

/§ 285/

644

/§ 288/

651

/§ 228, 272, 273/

652

/§ 228, 272, 273/

662

/§ 662/

663

/§ 337/

664

/§ 214, 215/

690

/§ 338, 342/

611-690

Název
Nedovolená výroba a d. psych. látek a jedů pro sebe
Ned. výr. a d. psych. l. a jedů - předmět k výrobě
Nedovol. pěstování rostlin obsah. omam. látku
Výroba a nakládání s látkami s hormon. účinkem
Požáry
Výbuchy
Nedovolené ozbrojování
Maření výkonu úředního rozhodnutí
Překupnictví a přechovávači - podílnictví
Ostatní kriminální trestné činy
Ostatní krim. činy celkem:
Nadržování
Veškeré nehody ... - úmyslné
Dopravní nehody silniční - z nedbalosti

2 013
Zjištěno
Objas.

Změna
Zjištěno
v%
fakt.

689
163
225
16
880
14
463
14 596
1 008
2
30 316
22
19
6 251

525
134
168
12
122
7
362
14 177
907
1
24 336
21
11
4 780

256
43
32
-2
-96
4
-36
1 660
65
-1
3 176
5
7
-483

59,1
35,8
16,6
-11,1
-9,8
40,0
-7,2
12,8
6,9
-33,3
11,7

721

/§ 366/

730

/§ 145, 146, 228, 272, 274 aj./

731

/§ 143, 147, 148, 273, 274 aj/

732

/§ 143, 147, 148, 273, 274 aj/

Dopravní nehody letecké - z nedbalosti

3

1

0

0,0

733

/§ 143, 147, 148, 273, 274 aj/

Dopravní nehody vodní - z nedbalosti

0

0

-2

-100,0

741

/§ 143, 147, 148, 273, 274 aj/

Železniční nehody - z nedbalosti

13

8

2

18,2

742

/§ 143, 147, 148, 273, 274 aj/

Nehody kombinované - železniční - sil. - z nedbalosti

750

/§ 143, 147, 148, 274, 360/

751

/§ 143, 147, 148, 274, 360/

762

/§ 222/

763

/§ 223/

771

/§ 274, 360/

772

/§ 196/

781

/§ 290/

782

/§ 291/

783

/§ 292/

784

/§ 302, 303/

785

/§ 357/

786

/§ 361/

Ublížení na zdraví z nedbalosti - pracovní úrazy
Ublížení na zdraví z nedbalosti - ostatní
Poškozování věřitele
Zvýhodňování věřitele
Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství
Zanedbání povinné výživy
Získání kontroly nad v zdušným dopravním prostředkem,
plavidlem a pevnou plošinou
Sdělení nepravdivé informace - ohrožení bezpečnosti vzdušného
dopr. prostř.a civil. plavidla
Zavlečení vzduš. dopr. prostředku do ciziny
Týrání zvířat
Šíření poplašné zprávy
Účast na organizované zločinecké skupině
Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny
Podněcování k nenávisti vůči skup. osob …
Podpora a propagace hnutí směř. k potlač. práv ...

787

/§ 355/

788

/§ 356/

789

/§ 403, 404, 405/

790

/§ 149-151, 164-167, 181-184, 218,
220, 221, 272,273 aj./

721-790
801

/§ 248/

803

/§ 251/

806

/§ 253/

807

/§ 261/

808

/§ 1254/

809

/§ 248/

810

/§ 225/

811

/§ 220, 221/

812

/§ 205/

813

/§ 207/

814

/§ 228/

815

/§ 209/

816

/§ 233/

817

/§ 245, 246/

819

/§ 240/

820

/§ 329/

821

/§ 331/

822

/§ 222/

823

/§ 348/

824

/§ 349/

825

/§ 156, 157/

Ostatní trestná činnost

Zbývající kriminalita celkem
Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži
Neoprávněné podnikání
Poškozování spotřebitele
Pašování a krácení cla
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
Porušení předpisů o pravidlech hosp. soutěže
Poruš. povinnosti v insolvenčním řízení
Porušování pov. při správě cizího majetku
Krádež
Neoprávněné užívání cizí věci
Poškozování cizí věci
Podvody proti sociál. zabezpečení a nem. pojištění
Padělání a pozměňování peněz
Padělání známek, kolků a nálepek
Krácení daně
Zneužití pravomoci úřední osoby
Úplatkářství - přijetí úplatku
Poškozování věřitele
Padělání a pozměňování veřejné listiny
Nedovol. výr. a držení státní pečeti a úřed. razítka
Ohrožování zdraví závadnými potravinami …

29,4
58,3
-7,2

25

19

-2

-7,4

118
329
12
1
9 877
14 726
0

70
181
7
0
9 459
14 718
0

-19
-35
-14
-1
216
517
0

-13,9

1

0

1

0
78
203
5
37
13
80
2 709

0
36
127
4
29
5
54
1 290

0
-4
-6
-4
4
8
1
-103

34 522
51
104
5
2
332
0
64
231
515
6
7
435
1 618
3
1 114
167
90
285
645
12
67

30 820
14
67
1
2
255
0
34
85
418
1
7
387
108
2
707
113
66
93
391
5
26

88
13
-2
-5
2
28
0
-7
-3
24
2
0
27
-418
-5
198
5
27
37
-92
-7
-11

-9,6
-53,8
-50,0
2,2
3,6
-

-

-4,9
-2,9
-44,4
12,1
160,0
1,3
-3,7
0,3
34,2
-1,9
-50,0
9,2
-9,9
-1,3
4,9
50,0
0,0
6,6
-20,5
-62,5
21,6
3,1
42,9
14,9
-12,5
-36,8
-14,1
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TSK § tr. zákoníku
826

/§ 259, 260/

827

/§ 207/

828

/§ 182/

829

/§ 206/

Název
Vystavení nepravdivého potvrzení
Neoprávněné užívání motorového vozidla
Porušování tajemství dopravovaných zpráv
Zpronevěra
Podvod
Pletichy při veřejné soutěži a dražbě
Poruš. předpisů o nakl. s kontrolov. zbožím a techn.
Zneužívání informací v obchodním styku
Neoprávněné provozování loterie …
Porušování předpisů o nálepkách k označení zboží
Neoprávněné nakládání s osobními údaji
Ostatní tr. činy proti měně
Neoprávněné držení platebního prostředku
Poruš. předpisů o zahr. obchodu s vojen. materiálem
Krádeže železničních zásilek
Krádeže poštovních zásilek
Krádeže silničních zásilek
Krádeže leteckých zásilek
Krádeže lodních zásilek
Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
Úplatkářství - podplacení
Úplatkářství - nepřímé úplatkářství
Zvýhodňování věřitele
Pletichy v insolvenčním řízení

830

/§ 209/

831

/§ 256, 257, 258/

832

/§ 262, 263, 264/

833

/§ 128/

834

/§ 252/

835

/§ 244/

836

/§ 180/

837

/§ 235, 236, 237, 239/

838

/§ 234/

839

/§ 265, 266, 267/

840

/§ 205, 206, 209

841

/§ 205, 206, 209

842

/§ 205, 206, 209

843

/§ 205, 206, 209

844

/§ 205, 206, 209

845

/§ 330/

846

/§ 332/

847

/§ 333/

848

/§ 223/

849

/§ 226/

850

/§ 293, 294a, 295, 297, 298 aj./

Ohrožení nebo poškoz. živ. prostředí - úmyslné

851

/§ 294, 294a,295, 297, 298 aj./

Ohrož. nebo poškoz. živ. prostř. - nedbalostní

852

/§ 224/

853

/§ 249/

854

/§ 250/

855

/§ 281, 282/

860

/§ 214, 215/

Způsobení úpadku
Neoprávněné vydání cenného papíru
Manipulace s kurzem investičních nástrojů
Nedovol. výr. a drž. radioaktiv. a jader. materiálu
Podílnictví
Poruš. práv k ochranné známce, obchod. jménu …
Porušování průmyslových práv
Porušování autorského práva, práv k databázi …
Zastření původu věci, tzv. praní špin. peněz
Poškozování a zneuž. záznamu na nosiči informací
Provozování nepoctivých her a sázek

861

/§ 268/

862

/§ 269/

863

/§ 270, 271/

864

/§ 216, 217/

865

/§ 230, 231, 232/

866

/§ 213/

870

/§ 273, 274, 277, 294, 294a aj./

Havárie a provoz. poruchy … - z nedbalosti

871

/§ 228, 272, 274, 276, 278 aj./

Havárie a provoz. poruchy … - úmyslné

880

/§ 210/

881

/§ 211/

Pojistný podvod
Úvěrový podvod
Dotační podvod
Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení
Neodvedení daně, pojistného na sociál. zabezpečení ...
Ostatní hospodářské trestné činy
Hospodářské činy celkem:
Vojenské trestné činy
Trestné činy proti ústavnímu zřízení
Trestné činy válečné a proti míru
Obecná kriminalita celkem:
CELKOVÁ KRIMINALITA:

882

/§ 212/

885

/§ 243/

886

/§ 241/

890

/§ 181, 183, 218, 227, 229 aj./

801-890
901

/§ 369-398, 417/

902

/§ 309-312, 314-322 aj./

903

/§ 406, 407, 409, 416/

101-690
101-903

2 013
Zjištěno
Objas.
33
19
45
2 531
4 998
96
0
28
20
86
10
17
8 272
1
30
18
66
2
0
9
184
8
52
0
53
10
16
2
0
1
56
611
10
338
435
301
0
24
101
375
4 936
91
1
583
154
30 376
3
0
0
260 465
325 366

15
15
25
1 779
3 164
66
0
6
6
74
5
11
1 700
0
1
6
6
0
0
8
155
7
24
0
37
4
6
1
0
1
45
567
3
201
154
76
0
8
18
242
4 144
71
1
315
108
15 857
3
0
0
82 502
129 182

Změna
Zjištěno
v%
fakt.
-9
8
2
-130
635
2
0
-17
8
-13
-5
12
428
-6
-23
8
-29
1
0
-4
-37
0
-5
0
21
1
-6
-2
1
2
184
0
-121
40
123
-2
4
50
-1
1 811
11
1
-24
12
2 743
-6
-3
18 016
20 838

-21,4
72,7
4,7
-4,9
14,6
2,1
-37,8
66,7
-13,1
-33,3
240,0
5,5
-85,7
-43,4
80,0
-30,5
100,0
-30,8
-16,7
0,0
-8,8
65,6
11,1
-27,3
-50,0

3,7
43,1
0,0
-26,4
10,1
69,1
-100,0
20,0
98,0
-0,3
58,0
13,8
-4,0
8,5
9,9
-66,7
-100,0

7,4
6,8

Vysvětlivky:
TSK - takticko-statistická klasifikace Evidenčně statistického systému kriminality PČR.
Kódy TSK, u nichž byla od 1. 1. 2013 provedena změna ve skladbě paragrafů tr. zákoníku, jsou odlišeny kurzívou.
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Vývoj zjištěných a zajištěných škod ( v mil. Kč) celkové kriminality v ČR
v letech 2004 až 2013
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

škody zjištěné

zajištěné

tj. %

48 456
42 985
24 262
22 782
31 626
26 013
24 104
23 951
34 215
29 054

2 179
640
835
162
244
154
100
67
61
64

4,50
1,49
3,44
0,71
0,77
0,59
0,42
0,28
0,18
0,22

Zjištěné a zajištěné škody celkové kriminality
v letech 2004 - 2013
60 000

Škody ( v mil. Kč)

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rok
škody zjištěné

škody zajištěné

Poznámka: Vývoj inflace není brán v úvahu.

Podíl jednotlivých druhů kriminality na zjištěných škodách
v ČR v rocerok
2013
2013
celková
majetková
násilná
hospodářská
ostatní
hospodářská
67,4%

29 054 421

8 008 155
ostatní
4,4%
177 545
19 587 078
1 281 643
majetková
27,6%
27 772 778

násilná
0,6%

2012

2013

!

Přestupky evidované Policií ČR v letech 2009 až 2013 podle jednotlivých služeb

Služba Policie ČR
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

755 896

749 333

790 379

739 290

748 476

- bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (§ 22)

422 145

401 895

433 826

409 441

411 956

- proti majetku (§ 50)

182 374

186 315

190 526

175 112

181 956

- veřejného pořádku (§ 47-49)

105 207

110 983

119 294

113 611

112 780

20 162

20 314

21 163

17 068

19 501

579 410

602 356

637 224

570 674

531 782

13 950

17 233

20 114

21 152

19 747

2 410

2 344

2 730

3 297

2 909

48 434
72 793

39 696
63 685

24 444

29 014

27 438

Služba pořádkové policie
celkem
z toho na úseku:

- alkoholismu a toxikomanie (§ 30)

Služba dopravní policie
- přestupky spáchané řidiči motor. vozidel
- přestupky spách. ostat. účastníky silnič. provozu

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál
- na úseku zbraní a bezpečnostního materiálu

Služba cizinecké policie
- dle zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na úz. ČR
- dle zák. 200/1999 Sb. o přestupcích

Přestupky celkem

1 472 893 1 474 647 1 474 891 1 363 427 1 330 352

10

!

Obecní policie - výsledky činnosti v České republice v roce 2012 a 2013
2012

2013*

Počet obecních policií celorepublikově

352

362

Počet obecních policií, které poskytly informace

352

362

Počet zaměstnanců OP/MP celkem

9 538

9 516

Počet strážníků z MP, které poskytly informace

8 580

8 482

Počet strážníků/čekatelů se středním vzděláním bez maturity

1 048

853

Počet strážníků/čekatelů se středním vzděláním s maturitou

6 489

6 503

961

1 051

875 412

784 729

z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)

601 840

549 808

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

115 644

95 701

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

11 570

8 924

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

85 003

75 539

z toho přestupků proti občanskému soužití

2 473

3 231

26 488

26 391

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům

844 284

648 530

z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)

384 395

329 945

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

407 072

265 474

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

23 591

24 365

z toho přestupků proti majetku

15 750

16 493

1 719 696

1 433 259

317 434 967

267 051 956

5 011 345 417

4 984 392 015

14 274

15 848

502

341

17

17

404

481

54 248

45 935

Počet osob převezených do záchytné stanice

9 191

10 993

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob

4 073

3 532

469

469

30 377

31 344

159

163

Počet strážníků/čekatelů s vysokoškolským vzděláním
Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení

z toho přestupků proti majetku

Celkem řešeno přestupků
Celková výše pokut uložených v blokovém řízení (v Kč)
Finanční náklady na činnost policie za kalendářní rok
Počet důvodných podezření o spáchání trestného činu oznámených PČR
Počet fyzických útoků na strážníky
Počet případů použití služební zbraně
Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a z. o obecní policii
Počet rozhodnutí o odstranění vozidla

Počet nalezených odcizených vozidel
Odchyceno zvířat
Počet úřadoven OP/MP s nepřetržitým provozem
* Údaje poskytnuté k 20.3.2014
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Pachatelé trestné činnosti
Vývoj počtu stíhaných a vyšetřovaných osob v ČR celkem
Rok

celkem

muži

ženy

recidivisté

děti

mladiství

cizinci

2004

121 531

106 460

15 071

54 880

3 734

6 197

7 215

2005

121 511

104 274

17 237

55 856

3 341

5 654

6 994

2006

122 753

106 045

16 708

56 661

3 027

5 808

7 284

2007

127 718

111 312

16 406

56 773

2 635

6 322

8 179

2008
2009

122 053

106 816

15 237

53 321

2 723

6 014

8 572

123 235

107 277

15 958

56 594

2 094

5 339

8 362

2010

112 477

97 673

14 804

53 405

1 606

4 010

7 377

2011

114 975

99 715

15 260

55 717

1 568

4 038

7 473

2012

113 026

97 547

15 479

56 489

1 371

3 486

7 513

2013

117 682

100 944

16 738

61 934

1 251

2 939

7 470

Vývoj podílu (v %) jednotlivých kategorií pachatelů celkové kriminality
na celkovém počtu pachatelů v ČR celkem
Rok

muži

ženy

recidivisté

děti

mladiství

do 15 let

15-18 let

cizinci

2004

87,6

12,4

45,2

3,1

5,1

5,9

2005

85,8

14,2

46,0

2,7

4,7

5,8

2006

86,4

13,6

46,2

2,5

4,7

5,9

2007

87,2

12,8

44,5

2,1

4,9

6,4

2008

87,5

12,5

43,7

2,2

4,9

7,0

2009

87,1

12,9

45,9

1,7

4,3

6,8

2010

86,8

13,2

47,5

1,4

3,6

6,6

2011

86,7

13,3

48,5

1,4

3,5

6,5

2012

86,3

13,7

50,0

1,2

3,1

6,6

2013

85,8

14,2

52,6

1,1

2,5

6,3
Zdroj: PČR

Vývoj počtu obžalovaných a odsouzených osob v ČR v letech 2004 - 2013
Rok

obžalováno

návrh na
potrestání

odsouzeno

Rok

obžalováno

návrh na
potrestání

odsouzeno

2004

75 861

18 569

68 443

2009

49 459

53 208

73 787

2005

75 223

20 544

67 561

2010

42 933

49 874

70 651

2006

70 477

27 403

69 445

2011

43 209

51 410

70 160

2007

67 186

34 055

75 728

2012

37 984

57 205

71 471

2008

63 079

35 367

75 761

2013

34 275

63 759

77 976

Poznámka: Vývoj počtu obžalovaných osob odpovídá zvýšenému podílu zkráceného přípravného řízení na přípravném řízení.
Údaje do roku 2011 jsou čerpány ze Statistických ročenek MSp. Údaje roku 2012-2013 jsou čerpány ze statistických sestav odboru dohledu MSp.

Zdroj: MS
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Vývoj podílu stíhaných a vyšetřovaných osob na celkovém počtu obyvatel
dle stanovených věkových kategorií v ČR v letech 2011 až 2013
věk
do 15

15-18

18-20

20-30

30-60

60 a více

Počet

1 568

4 038

6 723

36 200

63 350

3 096

Tj. % z pachatelů celkem

1,36

3,51

5,85

31,49

55,10

2,69

Tj. % z počtu obyvatel
příslušné věkové kategorie
celkem

0,10

1,23

2,64

2,52

1,37

0,13

Počet obyvatel k 1.1.2011

1 518 142

1 438 505

4 613 777

2 379 696

Rok 2011

327 548

255 102

Rok 2012
Počet

1 371

3 486

6 696

35 378

62 646

3 449

Tj. % z pachatelů celkem

1,21

3,08

5,92

31,30

55,43

3,05

Tj. % z počtu obyvatel
příslušné věkové kategorie
celkem

0,09

1,18

2,73

2,54

1,37

0,14

Počet obyvatel k 1.1.2012

1 541 241

1 392 662

4 585 261

2 445 176

295 435

245 670

Rok 2013
Počet

1 251

2 939

6 090

38 361

65 346

3 695

Tj. % z pachatelů celkem

1,06

2,50

5,17

32,60

55,53

3,14

Tj. % z počtu obyvatel
příslušné věkové kategorie
celkem

0,08

1,05

2,63

2,80

1,43

0,15

Počet obyvatel k 1.1.2013

1 560 296

1 371 579

4 571 220

2 502 765

278 934

231 331

Podíl stíhaných a vyšetřovaných osob (v %) na celkovém počtu obyvatel ČR
v dané věkové kategorii v roce 2013
60 a více let
0-15 let
15-18 let
18-20 let
20-30 let
30-60 let
60 a více let

30-60 let
20-30 let

tj. %
0,08
1,05
2,63
2,80
1,43
0,15

18-20 let
15-18 let
0-15 let
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Počet procent
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Trestná činnost recidivistů
Trestná činnost rec. v roce 2013
Objasněno: 83 894
Tj. % z objas. celkem: 59 %

Vývoj trestné činnosti recidivistů
v ČR v letech 2004 až 2013
90000
80000
70000

Počet

recidivisté celkem: 61 934
muži: 56 109, tj. 90,6 %
ženy: 5 825, tj. 9,4 %

60000
50000

Skutky

40000

Pachatelé

30000

Rok

Vývoj počtu trestných činů spáchaných recidivisty v ČR
Druh kriminality
Vraždy celkem:
Loupeže
Úmyslné ublížení na zdraví
Nebezpečné vyhrožování
Násilné činy :
Mravnostní činy :
Kr. vl. do vík. chat soukr. osob
Krádeže vloupáním :
Krádeže mot. voz. dvoustopých
Krádeže věcí z automobilů
Krádeže prosté :
Majetkové činy :
Výtržnictví
Ned.výr. a d.psych.l. a jedů
Zanedbání povinné výživy
Zpronevěra
Podvod
Por. autorského práva
Hospodářské činy celkem:
CELKOVÁ KRIMINALITA:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

61
975
1 783
772

78
1 174
1 573
661

74
1 255
1 540
679

90
1 170
1 564
914

69
1 141
1 702
1 044

105
1 025
1 901
985

77
1 086
2 001
1 093

5 922

5 575

5 786

6 364

6 970

6 836

7 366

457
988
8 223
1 862
3 336
18 786

416
1 055
7 834
1 782
2 956
17 902

439
1 090
8 948
1 550
3 007
18 171

478
1 375
10 362
1 285
3 098
16 988

502
1 107
10 769
1 411
2 457
18 312

513
1 100
10 156
1 337
2 187
20 092

557
1 198
12 398
1 500
2 655
21 291

29 884
1 106
1 318
6 320
932
1 504
45

28 294
1 058
1 401
5 852
940
1 281
28

30 089
1 130
1 435
6 726
943
1 453
31

30 342
1 192
1 410
8 496
785
1 326
244

32 210
1 482
1 891
9 140
736
1 200
45

33 642
1 480
1 935
8 908
763
1 224
31

37 448
1 613
2 482
9 451
697
1 618
48

9 346

7 140

6 616

6 300

5 631

5 349

7 178

74 010

69 214

73 561

70 581

74 212

74 815

83 894

Vývoj počtu stíhaných a vyšetřovaných osob-recidivistů v ČR
a jejich podílu na stíhaných osobách celkem dle vybraných druhů kriminality
Druh kriminality
Vraždy celkem:
Úmyslné ublížení na zdraví
Násilné činy :
Mravnostní činy :
Kr. vl. do vík. chat soukr. osob
Krádeže vloupáním :
Krádeže věcí z automobilů
Krádeže prosté :
Majetkové činy :
Podvod
Hospodářské činy celkem:
CELKOVÁ KRIMINALITA:

2011

tj.%

2012

tj.%

2013

tj.%

70
1 572

42,2
36,4

117
1 803

57,9
38,6

80
1 867

42,8
41,3

5 679

42,2

5 699

43,4

6 105

46,5

371
459
6 018
1 083
12 877

30,3
57,1
59,8
73,5
65,4

353
424
5 935
974
14 302

27,6
60,7
61,7
74,4
69,4

399
476
6 864
1 144
14 779

29,9
68,7
67,3
81,0
71,6

21 089

60,5

22 509

63,3

24 178

66,5

879

33,9

879

33,7

1 076

35,4

4 065

30,5

4 095

31,0

5 134

33,7

55 717

48,5

56 489

50,0

61 934

52,6
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Trestná !innost páchaná cizími státními p"íslušníky
Trestná !innost cizinc# v roce 2013
Objasn!no: 9 595
Tj. % z objas. celkem: 6,8 %

Vývoj trestné !innosti cizinc#
v $R v letech 2004 až 2013
11 000
10 000
9 000

Po!et

Stíháno a vyšet"ováno osob
celkem: 7 470
muži: 6 641, tj. 88,9 %
ženy: 829, tj. 11,1 %

8 000
7 000
6 000

Skutky

5 000

Pachatelé

4 000
2004
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2010

2011
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2013

Rok

Vývoj po!tu trestných !in# spáchaných cizinci v $R
Druh kriminality
Vraždy celkem:
Loupeže
Úmyslné ublížení na zdraví
Násilné !iny:
Mravnostní !iny:
Krádeže vloupáním:
Krádeže prosté:
Krádeže kapesní
Majetkové !iny:
Ma"ení výkonu ú"edního rozhodnutí
Hospodá"ské !iny celkem:
CELKOVÁ KRIMINALITA:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

35
286
308

34
209
289

30
255
236

20
197
234

21
205
339

23
178
302

20
167
289

1 043

915

924

954

1 156

1 035

998

105
626
1 330
132

119
572
1 444
165

87
574
1 312
142

171
686
1 292
115

208
759
1 333
95

122
664
1 598
175

102
855
1 438
116

2 297
1 204

2 338
1 213

2 277
1 134

2 410
1 039

2 441
1 148

2 671
1 132

2 747
1 213

1 250

1 161

1 229

1 502

1 694

1 562

1 652

9 262

9 720

9 512

8 701

9 346

9 325

9 595

Vývoj po!tu stíhaných a vyšet"ovaných osob-cizinc# v $R
a jejich podílu na stíhaných osobách celkem dle vybraných druh# kriminality
Druh kriminality
Vraždy celkem:
Loupeže
Úmyslné ublížení na zdraví
Násilné !iny :
Mravnostní !iny :
Krádeže vloupáním :
Krádeže kapesní
Krádeže prosté :
Majetkové !iny :
Ma"ení výkonu ú"edního rozhodnutí
Hospodá"ské !iny celkem:
CELKOVÁ KRIMINALITA:

2011

tj.%

2012

tj.%

2013

tj.%

23
178
335

13,9
8,5
7,8

28
168
289

13,9
8,9
6,2

22
179
295

11,8
9,2
6,5

993

7,4

899

6,8

893

6,8

101
418
82
962

8,3
4,2
11,6
4,9

109
401
126
1 182

8,5
4,2
17,9
5,7

89
412
131
1 128

6,7
4,0
14,5
5,5

1 654

4,7

1 904

5,4

1 889

5,2

1 012

8,8

978

9,3

1 054

8,9

1 112

8,3

988

7,5

1 011

6,6

7 473

6,5

7 513

6,6

7 470

6,3
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Policií !R evidovaná trestná "innost d#tí mladších 15 let
Evidovaná trestná "innost
d#tí mladších 15 let v roce 2013
Objasn!no: 1 286
Tj. % z objas. celkem: 0,9

Vývoj Policií !R evidované tr. "innosti d#tí mladších 15 let
v !R v letech 2004 až 2013
4000

Stíháno a vyšet$ováno osob
celkem: 1 251
pohl. mužské: 1 020, tj. 18,5 %
pohl. ženské: 231, tj. 11,5 %
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Vývoj po"tu Policií !R evidovaných "in% jinak trestných spáchaných d#tmi mladšími 15 let v !R
Druh kriminality
Vraždy celkem:
Loupeže
Úmyslné ublížení na zdraví
Vydírání
Násilné "iny
Mravnostní "iny
Krádeže vloupáním do byt"
Krádeže vloupáním
Krádeže v!cí z automobil"
Krádeže jízdních kol
Krádeže prosté
Majetkové "iny
Výtržnictví
Ned.výr. a d.psych.l. a jed"
Ší#ení toxikománie
CELKOVÁ KRIMINALITA:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2
190
135
86

3
260
108
71

0
225
87
82

2
128
96
66

2
128
88
68

2
136
100
72

3
90
83
55

498

499

455

349

331

366

274

86
53
526
86
21
800

93
48
549
134
12
733

100
54
442
81
21
602

97
22
319
31
14
334

84
21
335
15
10
421

122
28
229
11
20
337

101
23
217
15
16
299

1457
113
58
7

1409
73
89
9

1145
49
94
2

748
57
54
4

848
70
77
4

649
55
49
5

590
90
63
5

2710

2783

2333

1584

1636

1463

1286

Vývoj po"tu vyšet$ovaných osob-d#tí mladších 15 let v !R
a jejich podílu na vyšet$ovaných a stíhaných osobách celkem dle vybraných druh% kriminality
Druh kriminality
Vraždy celkem:
Úmyslné ublížení na zdraví
Násilné "iny :
Mravnostní "iny :
Krádeže vloupáním do byt"
Krádeže vloupáním :
Krádeže v!cí z automobil"
Krádeže prosté :
Majetkové "iny :
Výtržnictví
Nedovol. výr. a držení psych. l. a jed"
CELKOVÁ KRIMINALITA:

2011
0
88

tj.%

2012

tj.%

2013

tj.%

0,0
2,0

2
99

1,0
2,1

3
83

1,6
1,8

348

2,6

360

2,7

274

2,1

78
22
355
21
328

6,4
2,8
3,5
1,4
1,7

90
27
240
12
253

7,0
3,5
2,5
0,9
1,2

101
23
217
15
299

7,6
3,0
2,1
1,1
1,4

828

2,4

612

1,7

590

1,6

77

2,3

66

2,1

90

2,8

57

2,2

37

1,4

63

1,9

1 568

1,4

1 371

1,2

1 251

1,1
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Trestná !innost mladistvých (v"k od 15 do 18 let)
Trestná !innost mladistvých v roce 2013

Vývoj trestné !innosti mladistvých
v $R v letech 2004 až 2013

Zjišt!no: 3 845
Tj. % z objas. celkem: 2,7

8000
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Vývoj po!tu Policií $R evidovaných trestných !in% (provin!ní) spáchaných mladistvými v $R
Druh kriminality
Vraždy celkem:
Loupeže
Úmyslné ublížení na zdraví
Vydírání
Násilné !iny :
Mravnostní !iny :
Kr. vl. do vík. chat soukr. osob
Krádeže vloupáním :
Krádeže mot. voz. dvoustopých
Krádeže v!cí z automobil"
Krádeže prosté :
Majetkové !iny :
Výtržnictví
Ned.výr. a d.psych.l. a jed"
Ší#ení toxikománie
CELKOVÁ KRIMINALITA:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10
460
356
116

6
454
285
79

5
431
298
98

4
311
298
72

6
292
246
112

2
289
291
85

7
212
239
85

1 082

958

969

810

819

829

677

184
159
1 472
414
235
2 238

155
159
1 426
428
267
2 163

174
148
1 412
368
220
1 847

166
125
1 277
247
206
1 537

185
139
1 358
269
146
1 520

198
118
1 105
190
101
1 334

216
87
897
153
61
1 002

3 966
211
128
11

3 844
152
164
10

3 472
150
146
4

3 033
156
118
1

3 083
162
187
4

2 605
146
123
3

2 052
138
144
3

8 079

7 728

7 123

5 339

5 427

4 713

3 845

Vývoj po!tu stíhaných a vyšet#ovaných mladistvých v $R
a jejich podílu na stíhaných a vyšet#ovaných osobách celkem dle vybraných druh% kriminality
Druh kriminality
Vraždy celkem:
Loupeže
Úmyslné ublížení na zdraví
Násilné !iny :
Mravnostní !iny :
Kr. vl. do vík. chat soukr. osob
Krádeže vloupáním :
Krádeže v!cí z automobil"
Krádeže prosté :
Majetkové !iny :
Výtržnictví
Ned.výr. a d.psych.l. a jed"

CELKOVÁ KRIMINALITA:

2011

tj.%

2012

tj.%

2013

tj.%

5
247
254

3,0
11,8
5,9

2
251
309

1,0
13,2
6,6

8
212
235

4,3
10,9
5,2

722

5,4

727

5,5

591

4,5

175
95
927
64
1 083

14,3
11,8
9,2
4,3
5,5

193
45
806
45
841

15,1
6,4
8,4
3,4
4,1

210
37
617
35
689

15,7
5,3
6,1
2,5
3,3

2 208

6,3

1 804

5,1

1 453

4,0

165
134

5,0
5,1

125
103

3,9
3,9

131
133

4,1
4,0

4 038

3,5

3 486

3,1

2 939

2,5
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Oběti trestné činnosti
Vývoj počtu evidovaných obětí trestné činnosti v ČR v letech 2006 - 2013
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Muži

23 697

24 245

22 614

21 822

19 413

20 363

19 766

20 648

Ženy

20 785

21 309

21 138

21 494

19 811

20 617

20 871

20 373

Muži a ženy

44 482

45 554

43 752

43 316

39 224

40 980

40 637

41 021

Skupiny (počet skupin)

2 164

2 026

2 050

2 114

2 119

2 375

2 274

2 303

Skupiny (počet osob ve skupinách)

5 458

5 013

5 182

5 263

5 295

5 884

5 641

6 143

49 940

50 567

48 934

48 579

44 519

46 864

46 278

47 164

Celkem osob

Oběti vybraných druhů trestné činnosti v ČR v letech 2011 až 2013
Druh kriminality
Vraždy loupežné
Vraždy sexuální
Vraždy motiv. osob. vztahy
Vraždy na objednávku
Vraždy novorozence matkou
Vraždy ostatní
Vraždy celkem:
Zabití
Usmrcení z nedbalosti
Opuštění dítěte
Únos
Loupeže
Loupeže na finanč. institut.
Násilí na veř. čin. mimo pol.
Násilí na veř. čin. - policist.
Násilí na veř. čin. - obec. pol.
Úmyslné ublížení na zdraví
Braní rukojmí
Nebezpečné vyhrožování
Nebezpečné pronásledování
Vydírání
Omez. a zbav. osobní svobody
Týrání svěřené osoby
Týrání osoby žijící ve spol. obydlí
Útisk
Ostatní násilné trestné činy
Násilné činy celkem:
Znásilnění
Pohlavní zneuž. v závislosti
Pohlavní zneužívání ostatní
Komerč. forma sex. zneuž. ostat.
Kuplířství (§ 204)
Obchodování s lidmi
Mravnostní činy celkem:
Krádeže kapesní
Krádeže jiné na osobách

2011
muži
ženy
8
53
3
29
93
0
50
5
2
1 812
11
53
380
117
3 720
1
765
41
853
55
60
25
18
8 074
40
8
96
0
0
0
161
6 946
4 499

3
3
47
1
1
12
67
0
25
7
4
1 767
92
29
25
5
1 109
1
1 181
447
502
208
63
554
10
2
6 109
632
70
548
3
26
11
1 420
7 495
5 085

2012
muži
ženy
8
0
54
1
0
42
105
1
43
5
1
1 512
11
50
328
114
3 620
0
685
50
824
36
68
27
16
3
7 504
46
16
78
5
0
3
182
6 986
4 328

10
1
40
0
1
14
66
0
19
6
6
1 575
108
17
21
5
1 195
0
1 128
393
486
212
51
519
15
6
5 835
612
67
500
3
26
11
1 290
8 337
4 934

2013
muži
ženy
1
46
1
43
91
0
48
9
6
1 442
5
49
356
118
3 783
0
749
45
806
48
63
10
13
7
7 656
21
13
92
1
2
1
146
7 511
4 684

7
1
51
3
1
11
74
0
25
7
3
1 358
72
22
15
6
1 157
2
1 132
433
486
194
63
511
10
2
5 580
561
68
584
21
5
1 292
8 363
4 699

změna
muži
ženy
-7
0
-8
0
0
1
-14
-1
4
5
-70
-6
-1
28
4
163
0
64
-18
12
-5
-17
-3
4
152
-25
-3
14
-4
2
-2
-36
525
356

-3
0
11
3
0
-3
8
0
1
-3
-217
-36
5
-6
1
-38
2
4
0
-18
12
-8
-5
-4
-255
-51
1
84
-3
-5
-6
2
26
-235
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Ob"ti trestné #innosti v $R dle v"ku a druhu kriminality v roce 2012 a 2013
se specifickým d!razem na mládež

TSK

Druh kriminality

V"k ob"ti

Celkem
nezjišt!n

ženy

muži

ženy

20 871

20 648

20 373

100

48

97

39

834

1 170

754

1 221

946

933

887

907

19-30 let

7 456

6 855

7 962

7 079

31-40 let

3 757

3 509

4 011

3 270

41-60 let

4 444

4 755

4 604

4 553

2 229
105
3
5
24
23
35
15
1 512
6
134
152
505
207
360
148
3 620
2
113
183
1 538
810
792
182
685
3
15
18
187
171
239
52

3 601
66
2
2
10
10
25
17
1 575
3
55
34
386
278
478
341
1 195
31
27
353
327
366
91
1 128
10
21
284
341
373
99

2 333
91
5
4
18
33
23
8
1 442
2
100
109
541
208
339
143
3 783
2
113
187
1 483
874
936
188
749
1
12
17
219
183
243
74

3 304
74
1
6
1
15
18
18
15
1 358
3
29
36
368
220
396
306
1 157
33
40
377
310
314
83
1 132
1
9
19
313
331
371
89

nezjišt!n
do 15 let
15-18 let
19-30 let
31-40 let
41-60 let
61 a více let
Loupež
nezjišt!n
do 15 let
15-18 let
19-30 let
31-40 let
41-60 let
61 a více let
Úmyslné ublížení na zdraví
nezjišt!n
do 15 let
15-18 let
19-30 let
31-40 let
41-60 let
61 a více let
173

muži
19 766
do 15 let

61 a více let

151

2013

15-18 let

101-106Vraždy

131

2012

Nebezpe#né vyhrožování
nezjišt!n
do 15 let
15-18 let
19-30 let
31-40 let
41-60 let
61 a více let
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TSK

181

Druh kriminality
Vydírání

nezjišt!n
do 15 let
15-18 let
19-30 let
31-40 let
41-60 let
61 a více let
185

186

201

212

411

2012

V"k ob"ti

Týrání sv"%ené osoby
nezjišt!n
do 15 let
15-18 let
19-30 let
31-40 let
41-60 let
61 a více let
Týrání osoby žijící ve spole#ném obydlí
nezjišt!n
do 15 let
15-18 let
19-30 let
31-40 let
41-60 let
61 a více let
Znásiln"ní
nezjišt!n
do 15 let
15-18 let
19-30 let
31-40 let
41-60 let
61 a více let
Pohlavní zneužívání ostatní
nezjišt!n
do 15 let
15-18 let
19-30 let
31-40 let
41-60 let
61 a více let
Krádeže kapesní
nezjišt!n
do 15 let
15-18 let
19-30 let
31-40 let
41-60 let
61 a více let

muži
824
8
69
55
292
177
178
45
68
60
4
1
1
2
27
3
2
4
6
12
46
25
3
15
3
78
1
68
8
1
6 986
7
57
287
2 703
1 197
1 594
1 141

2013
ženy
486
35
27
154
123
121
26
51
35
8
2
1
2
3
519
1
3
5
123
187
137
63
612
104
63
217
136
89
3
500
484
14
2
8 337
14
54
463
3 336
1 173
1 848
1 449

muži
806
5
60
62
302
183
162
32
63
59
2
1
1
10
2
3
5
21
2
6
8
3
2
2
92
87
4
1
7 511
20
45
292
2 967
1 339
1 620
1 228

ženy
486
27
14
184
109
131
21
63
42
10
5
1
2
3
511
6
4
136
173
134
58
561
2
103
59
217
105
70
5
584
566
16
2
8 363
18
73
437
3 542
1 105
1 845
1 343
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Majetková kriminalita v !R
Majetková kriminalita v roce 2013

Vývoj majetkové trestné #innosti
v !R v letech 2004 až 2013

Zjišt"no: 209 351
Objasn"no: 43 765
Tj. %: 20,9
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Vývoj majetkové trestné #innosti v !R dle jednotlivých druh$ kriminality
Druh kriminality
Krádeže vloupáním do obchod!
Kr. vl. do restaurací a hostinc!
Kr. vl. do jídelen, záv. kuchyní, strav.za".
Krádeže vloupáním do byt!
Kr. vl. do vík. chat soukr. osob
Kr. vl. do rodinných domk!
Krádeže vloupáním celkem:
Krádeže kapesní
Krádeže mot. voz. dvoustopých
Krádeže v#cí z automobil!
Krádeže jízdních kol
Krádeže prosté celkem:
Podvod
Zpronev#ra
Majetkové #iny celkem:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3 404
2 310
124
4 322
5 377
4 841
54 925
19 153
19 501
51 516
5 395
154 207
5 057
1 359

3 982
2 582
104
4 477
5 068
4 634
53 381
18 188
18 011
49 430
5 256
147 292
4 745
1 273

4 336
2 840
85
4 826
4 975
4 790
54 848
18 641
13 954
46 613
6 403
138 369
4 938
1 057

3 625
2 640
63
4 717
5 118
5 374
58 758
15 223
12 349
39 455
6 535
126 311
4 962
941

3 567
2 411
64
4 311
4 846
5 257
59 672
14 514
11 647
33 230
7 396
124 274
4 910
1 071

3 519
2 307
60
4 239
4 634
5 479
55 554
15 430
10 403
28 751
7 746
119 367
5 403
1 094

4 091
2 389
67
4 446
4 841
6 671
62 384
15 957
10 736
30 899
9 682
125 573
5 940
1 084

228 266

219 347

212 168

203 717

203 675

194 970

209 351

Vývoj po#tu pachatel$ majetkové tr. #innosti v !R dle jednotlivých druh$ kriminality
Druh kriminality
Krádeže vloupáním do obchod$
Kr. vl. do restaurací a hostinc!
Kr. vl. do jídelen, záv. kuchyní, strav.za".
Krádeže vloupáním do byt!
Kr. vl. do vík. chat soukr. osob
Kr. vl. do rodinných domk!
Krádeže vloupáním celkem:
Krádeže kapesní
Krádeže mot. voz. dvoustopých
Krádeže v#cí z automobil!
Krádeže jízdních kol
Krádeže prosté celkem:
Podvod
Zpronev#ra
Majetkové #iny celkem:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

656
429
24
747
789
863
8 374
939
2 181
1 908
401
20 574
1 920
828

641
440
21
705
770
803
8 042
900
1 973
1 872
361
19 795
1 837
819

915
542
25
777
817
935
8 450
961
1 811
1 878
486
19 361
2 108
826

763
546
20
759
784
927
9 114
734
1 616
1 789
478
18 468
2 206
720

747
464
13
774
804
964
10 061
707
1 631
1 473
554
19 677
2 117
759

668
442
18
767
699
1 020
9 616
705
1 474
1 309
666
20 597
2 316
815

775
450
7
761
693
1 102
10 197
903
1 427
1 413
778
20 642
2 420
786

33 826

32 588

32 987

32 651

34 842

35 545

36 384
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Hospodářská kriminalita v ČR
Hospodářská kriminalita v roce 2013
Vývoj hospodářské trestné činnosti
v ČR v letech 2004 až 2013

Počet tr.č.

Zjištěno: 30 376
Objasněno: 15 857
Tj. %: 52,2
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Vývoj počtu trestných činů vybraných druhů kriminality
Druh kriminality
Poruš. povinnosti při správě ciz. maj.
Krácení daně
Paděl. a pozměň. veř. listiny
Zpronevěra
Podvod
Porušování práv k ochranné známce
Por. autorského práva
Hospodářské činy celkem:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

166
534
553
3 160
4 953
242

173
725
533
3 368
4 840
293

135
574
558
2 993
4 873
303

150
601
620
2 761
4 407
359

177
704
701
2 556
4 153
627

234
916
737
2 661
4 363
427

231
1 114
645
2 531
4 998
611

462

459

276

650

412

459

338

37 981

32 474

29 774

28 371

28 216

27 633

30 376

Vývoj počtu pachatelů vybraných druhů kriminality
Druh kriminality
Poruš. povinnosti při správě ciz. maj.
Krácení daně
Paděl. a pozměň. veř. listiny
Zpronevěra
Podvod
Porušování práv k ochranné známce
Por. autorského práva
Hospodářské činy celkem:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

90
476
361
2 213
3 262
229

119
515
270
2 348
2 810
274

73
500
334
2 358
2 835
281

90
545
381
2 177
2 819
236

93
547
437
1 951
2 592
226

125
670
431
1 988
2 608
139

132
818
306
1 887
3 041
144

222

204

174

184

159

156

152

22 668

17 691

15 627

14 453

13 349

13 210

15 247
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Hospodá"ská kriminalita (HK) v $R v roce 2013
Podíly jednotlivých druh% kriminality na škodách zp%sobených HK celkem
a celkovém po#tu zjišt!ných trestných #in$ HK

TSK

Druh kriminality
819
Krácení dan!
830
Podvod
811
Porušování pov. p"i správ! cizího majetku
881
Úv!rový podvod
829
Zpronev!ra
822
Poškozování v!"itele
826
Vystavení nepravdivého potvrzení
838
Neoprávn!né držení platebního prost"edku
882
Dota#ní podvod
886
Neodvedení dan!, pojistného na sociál. zabezpe#ení ...
863
Porušování autorského práva, práv k databázi …
812
Krádež
808
Zkreslování údaj$ o stavu hospoda"ení a jm!ní
801
Trestné #iny proti p"edpis$m o nekalé sout!ži
861
Poruš. práv k ochranné známce, obchod. jménu …
820
Zneužívání pravomoci ú"ední osoby
864
Zast"ení p$vodu v!ci, tzv. praní špin. pen!z
833
Zneužívání informací v obchodním styku
848
Zvýhod%ování v!"itele
880
Pojistný podvod
803
Neoprávn!né podnikání
815
Podvody proti sociál. zabezpe#ení a nem. pojišt!ní
890
Ostatní hospodá"ské trestné #iny
851
Ohrož. nebo poškoz. živ. prost". - nedbalostní
823
Pad!lání a pozm!%ování ve"ejné listiny
810
Poruš. povinnosti v insolven#ním "ízení
813
Neoprávn!né užívání cizí v!ci
842
Krádeže silni#ních zásilek
870
Havárie a provoz. poruchy … - z nedbalosti
852
Zp$sobení úpadku
816
Pad!lání a pozm!%ování pen!z
871
Havárie a provoz. poruchy … - úmyslné
847
Úplatká"ství - nep"ímé úplatká"ství
835
Porušování p"edpis$ o nálepkách k ozna#ení zboží
806
Poškozování spot"ebitele
850
Ohrožení nebo poškoz. živ. prost"edí - úmyslné
846
Úplatká"ství - podplacení
862
Porušování pr$myslových práv
840
Krádeže železni#ních zásilek
865
Poškozování a zneuž. záznamu na nosi#i informací
843
Krádeže leteckých zásilek
841
Krádeže poštovních zásilek
827
Neoprávn!né užívání motorového vozidla
814
Poškozování cizí v!ci
845
Ma"ení úkolu ú"ední osoby z nedbalosti
817
Pad!lání známek, kolk$ a nálepek
834
Neoprávn!né provozování loterie …
837
Ostatní tr. #iny proti m!n!
807
Pašování a krácení cla
809
Porušení p"edpis$ o pravidlech hosp. sout!že
821
Úplatká"ství - p"ijetí úplatku
824
Nedovol. výr. a držení státní pe#eti a ú"ed. razítka
825
Ohrožování zdraví závadnými potravinami …
828
Porušování tajemství dopravovaných zpráv
831
Pletichy p"i ve"ejné sout!ži a dražb!
832
Poruš. p"edpis$ o nakl. s kontrolov. zbožím a techn.
836
Neoprávn!né nakládání s osobními údaji
839
Poruš. p"edpis$ o zahr. obchodu s vojen. materiálem
844
Krádeže lodních zásilek
849
Pletichy v insolven#ním "ízení
853
Neoprávn!né vydání cenného papíru
854
Manipulace s kurzem investi#ních nástroj$
855
Nedovol. výr. a drž. radioaktiv. a jader. materiálu
860
Podílnictví
866
Provozování nepoctivých her a sázek
885
Nespln!ní oznamovací povinnosti v da%ovém "ízení
801-890 Hospodá"ské !iny celkem:

Zjišt#no
po!et tr.!. podíl v %

Škody
v tis. K! podíl v %

1 114
4 998
231
4 936
2 531
285
33
8 272
91
583
338
515
332
51
611
167
435
28
52
375
104
435
154
10
645
64
6
66
24
16
1 618
101
8
86
5
53
184
10
30
301
2
18
19
7
9
3
20
17
2
0
90
12
67
45
96
0
10
1
0
0
2
0
1
56
0
1

3,67
16,45
0,76
16,25
8,33
0,94
0,11
27,23
0,30
1,92
1,11
1,70
1,09
0,17
2,01
0,55
1,43
0,09
0,17
1,23
0,34
1,43
0,51
0,03
2,12
0,21
0,02
0,22
0,08
0,05
5,33
0,33
0,03
0,28
0,02
0,17
0,61
0,03
0,10
0,99
0,01
0,06
0,06
0,02
0,03
0,01
0,07
0,06
0,01
0,00
0,30
0,04
0,22
0,15
0,32
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00

6 843 153
3 921 882
2 425 534
2 011 589
1 748 592
817 733
297 010
244 968
161 039
132 437
125 480
115 980
111 434
94 060
81 067
77 630
64 799
60 545
51 259
40 398
20 711
19 408
17 813
15 617
14 410
9 525
9 167
9 117
8 205
7 291
6 375
6 140
6 000
2 008
1 531
1 529
1 054
1 025
1 021
595
506
490
341
260
245
51
45
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34,94
20,02
12,38
10,27
8,93
4,17
1,52
1,25
0,82
0,68
0,64
0,59
0,57
0,48
0,41
0,40
0,33
0,31
0,26
0,21
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30 376

100,00

19 587 078

100,00
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Korupce
Po!et zjišt"ných a objasn"ných trestných !in# souvisejících s korupcí
spáchaných v $R v letech 2004-2013
§ 158 / § 329
zneužívání
pravomoci
ve%ejného
!initele

Rok

zjišt!no
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

§ 159 / § 330
ma%ení úkolu
ve%. !initele
z nedbalosti

objas. zjišt!no

§ 160 / § 331
p%ijetí úplatku

objas. zjišt!no

§ 161 / § 332
podplacení

objas. zjišt!no

§ 162 / § 333
nep%ímé
úplatká%ství

objas. zjišt!no

úplatká%ství
celkem

objas. zjišt!no

objas.

248

205

18

18

126

125

149

147

12

11

287

283

212

170

19

18

39

33

94

92

5

5

138

130

160

124

16

15

43

35

89

87

6

4

138

126

187

112

16

14

40

34

62

58

1

1

103

93

228

132

18

14

46

29

99

88

5

4

150

121

204

137

14

9

38

27

75

68

8

8

121

103

198

141

14

7

53

27

124

96

4

2

181

125

240

139

23

21

85

54

169

139

13

8

267

201

207

118

20

11

63

44

221

197

8

7

292

248

213

140

13

9

90

66

184

155

8

7

282

228

Vývoj po!tu zjišt"ných a objasn"ných trestných !in# úplatká%ství
400
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Trestní postih za korupci v "R v letech 2004 - 2013
P!ehled po#tu obžalovaných a odsouzených osob podle vybraných paragraf$ tr. zákona

obžalováno

odsouzeno

obžalováno

odsouzeno

obžalováno

odsouzeno

§ 162 / § 333
nep!ímé
úplatká!ství

odsouzeno

§ 161 / § 332
Podplacení

obžalováno

§ 160 / § 331
P!ijetí úplatku

odsouzeno

§ 159 / § 330
ma!ení úkolu
ú!ední osoby
z nedbalosti

obžalováno

Rok

§ 158 / § 329
zneužívání
pravomoci ú!ední
osoby

2004
2005

221

127

7

5

41

23

103

74

6

0

216

89

7

19

91

24

82

82

2

1

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

143

75

9

4

39

27

96

45

3

2

151

64

10

0

37

51

65

51

2

1

156

55

2

1

42

26

78

50

6

0

112

64

11

3

31

28

68

51

3

1

130

73

7

3

31

21

82

53

3

1

231

76

10

5

48

22

155

78

9

3

175

49

11

7

79

13

102

74

7

9

160

65

9

1

28

21

90

70

3

6

Vývoj po#tu obžalovaných osob dle § 160 až 162 (§ 331 až 333)
v "R v letech 2004-2013
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Po#et
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Rok
§ 160/330 p!ijetí úplatku

§ 161/331 podplácení

§ 162/332 nep!ímé úplatká!ství

Zdroj: MS
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Násilná kriminalita v !R
Násilná kriminalita v roce 2013

Vývoj násilné trestné #innosti
v !R v letech 2004 až 2013

Zjišt"no: 18 689
Objasn"no: 12 908
Tj. %: 69,1

25 000

Po#et tr.#.

20 000
15 000
10 000

Skutky
Pachatelé

5 000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rok

Vývoj násilné trestné #innosti v !R dle vybraných druh$ kriminality
Druh kriminality
Vraždy celkem
Zabití *
Usmrcení z nedbalosti*
Loupeže
Loupeže na finan!ních institucích
Úmyslné ublížení na zdraví
Nebezpe!né vyhrožování
Vydírání
Násilné #iny celkem:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

196
4668
188
6 175
1 930
1 336

202
4515
126
5 397
1 751
1 279

181
4515
172
4 756
1 589
1 256

173
1
44
3874
145
4 786
2 068
1 359

173
0
79
3761
120
5 264
2 387
1 522

188
2
68
3283
133
5 240
2 205
1 472

182
0
76
2961
90
5 378
2 331
1 442

19 551

17 875

16 887

18 073

19 409

18 358

18 689

Vývoj po#tu pachatel$ násilné trestné #innosti v !R dle vybraných druh$ kriminality
Druh kriminality
Vraždy celkem
Zabití *
Usmrcení z nedbalosti*
Loupeže
Loupeže na finan!ních institucích
Úmyslné ublížení na zdraví
Nebezpe!né vyhrožování
Vydírání
Násilné #iny celkem:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

208
2 271
44
4 909
1 418
947
13 297

193
2 437
45
4 364
1 230
913
12 252

182
2 526
52
4 070
1 208
958
12 194

186
1
21
2 185
41
4 086
1 499
1 016
12 763

166
0
45
2 101
53
4 321
1 690
1 083
13 444

202
2
33
1 895
45
4 667
1 624
1 031
13 142

187
0
41
1 939
47
4 524
1 675
964
13 133

*Poznámka:
Nové trestné !iny podle zákona !. 40/2009 Sb., trestní zákoník, s ú!inností od 1.1.2010
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Mravnostní kriminalita v !R
Mravnostní kriminalita v roce 2013

Vývoj mravnostní trestné "innosti
v !R v letech 2004 až 2013

Zjišt!no: 2 109
Objasn!no: 1 493
Tj. %: 70,8

Skutky

2 500

Po"et tr.".

Pachatelé
2 000

1 500

1 000
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rok

Vývoj mravnostní kriminality v !R dle vybraných druh# kriminality
Druh kriminality
Znásiln!ní
Sexuální nátlak *
Pohlavní zneužívání v závislosti
Pohlavní zneužívání ostatní
Ší"ení pornografie
Kuplí"ství
Obchodování s lidmi
Mravnostní "iny celkem:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

637
74
688
48
46
11

529
76
716
77
52
29

480
94
732
157
37
10

586
22
86
643
88
33
24

675
27
82
672
77
44
19

669
46
91
604
35
42
24

589
35
85
708
51
52
18

1 689

1 680

1 730

1 811

2 086

1 981

2 109

Vývoj po"tu pachatel# mravnostní kriminality v !R dle vybraných druh# kriminality
Druh kriminality
Znásiln!ní
Sexuální nátlak *
Pohlavní zneužívání v závislosti
Pohlavní zneužívání ostatní
Ší"ení pornografie
Kuplí"ství
Obchodování s lidmi
Mravnostní "iny celkem:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

426
55
516
13
66
20
1 212

345
59
527
36
88
22
1 166

315
58
520
87
35
32
1 151

377
10
59
481
66
28
35
1 197

405
16
53
440
30
61
29
1 224

404
7
55
491
18
46
22
1 279

366
9
51
528
27
44
25
1 335

*Poznámka:
Nový trestný #in podle zákona #. 40/2009 Sb., trestní zákoník, s ú#inností od 1.1.2010
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Nelegální migrace
Nelegální migrace na území !R dle kategorií v meziro"ním srovnání
2012

2013
tj. %

Zjišt!no osob
z toho:
p"es vn!jší sch. hranici #R
nelegální pobyt*

Meziro"ní zm#na
po"et
v%

tj. %

3 595

100

4 153

100

558

15,5

119
3 476

3,3
96,7

179
3 974

4,3
95,7

60
498

50,4
14,3

* osoby zjišt!né ve vnitrozemí a na letištích p"i nelegálním pobytu

Nelegální migrace na území !R - TOP 10
2012

2013
tj. %

zjišt#no osob
z toho nejvíce st.p"íslušnost:
Ukrajina
Rusko
Vietnam
Libye
Kuvajt
Slovensko
Saudská Arábie
Arménie
!ína
Uzbekistán

Ukrajina
22,3%

Ukrajina
Rusko
Rusko
12,9%
Vietnam
Libye
Kuvajt
ostatní
ostatní
TOP 5

v [ %]

3 595

100

4 153

100

558

15,5

1 070
440
381
18
54
118
47
84
112
86

29,8
12,2
10,6
0,5
1,5
3,3
1,3
2,3
3,1
2,4

901
556
312
296
255
197
111
90
89
69

21,7
13,4
7,5
7,1
6,1
4,7
2,7
2,2
2,1
1,7

-169
116
-69
278
201
79
64
6
-23
-17

-15,8
26,4
-18,1
1544,4
372,2
66,9
136,2
7,1
-20,5
-19,8

Nelegální migrace p%es vn#jší schengenskou
hranici - podíl osob dle státní p%íslušnosti v !R v
roce 2013

Nelegální pobyt - podíl osob dle státní p%íslušnosti
v !R v roce 2013

Neleg. migrace p"es VSH

3 974

Nelegální pobyt

Meziro"ní zm#na
abs. "íslo

tj. %

Vietnam 888
7,8% 512
Libye
7,4%
311
296
Kuvajt
255
6,4%

Rusko
Albánie
Ukrajina
uprchlík 1951
Turecko
ostatní
Albánie
12,3%
TOP 5

ostatní
43,0%

!#!$
$$%$

179
44
Rusko 22
24,6%
13
13
!"
##
!"$

43,1%
Turecko
5,6%
uprchlík 1951
7,3%

Ukrajina
7,3%

Poznámka: "uprchlík 1951": uprchlíci dle konvence 1951, kte"í nedisponovali platným vízem

Osoby napomáhající k nelegální migraci
2012

2013
tj. %

Celkem osob*
z toho nej$ast!jší zp%sob napomáhání k NM:
ú"elový s$atek
ú"elové otcovství
organizování ú"elového pozvání
umožn#ní nel. p%ekro"ení SH
jiné umožn#ní nel. pobytu**

tj. %

Meziro"ní zm#na
abs. "íslo
v [ %]

172

100

143

100

-29

-16,9

51
64
33
10
14

29,7
37,2
19,2
5,8
8,1

33
36
33
24
17

23,1
25,2
23,1
16,8
11,9

-18
-28
0
14
3

-35,3
-43,8
0,0
140,0
21,4

* Osoby evidované K&P; jsou zahrnuty trestn! stíhané osoby dle TZ a osoby, které jen podaly k dané v!ci vysv!tlení,
a p"ípad byl odložen.
** Obstarání víz, falešných dokument%, ubytování atd.
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Drogová kriminalita
Vývoj drogové kriminality v $R v letech 2007- 2013
Druh kriminality
§ tr.
zákona
resp. tr.
zákoníku

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 zm!na
v %

2 216

2 364

2 443

2 516

3 097

3 261

3 947

21,0

187, 283

nedovolená výroba a držení
psychotropních látek a jed! pro jiného

187a, 284

nedovolená výroba a držení psych. látek a
jed! - p"echovávání pro sebe

364

411

419

343

375

433

689

59,1

188, 286

nedovol. výroba a držení psych. látek
a jed! - p"edm#t k nedovol. výrob#

226

229

184

151

163

120

163

35,8

nedovolená výroba a držení
psychotropních látek a jed" celkem

2 806

3 004

3 046

3 010

3 635

3 814

4 799

25,8

168

193

225

16,6

31

25

nedovolené p!stování rostlin
obsahujících omamnou látku*

285

-

188a, 287 ší#ení toxikománie

59

37

145
23

24

93 272,0

!"#$%&'()*+,#-.+/)0)10)2

Vývoj drogové kriminality v $R v letech 2004 až 2013
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nedovolené p!stování rostlin obsahujících omamnou látku
ší#ení toxikománie
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Nehodovost v silni!ním provozu
Od 1. 1. 2009 nemusí ú!astníci lehkých dopravních nehod volat Polici "R, pokud jsou spln#ny podmínky:
1) Zjevná škoda na n#kterém ze zú!astn#ných vozidel v!etn# p$epravovaných v#cí nep$esahuje 100 000 K!.
Zjevnou škodou se rozumí viditelná škoda, jde o laický odhad.
2) Nedošlo ke zran#ní nebo usmrcení osoby.
3) Nevznikla hmotná škoda na majetku další osoby - na komunikaci, na budov#, na dopravní zna!ce apod.

Policií #R evidované nehody a jejich následky v #R v letech 2004 až 2013
Rok

Po!et nehod

Usmrceno

T"žce zran"no

Lehce zran"no

Hmotná škoda
v mld. K!

2004
2005
2006
2007
2008
2009*
2010
2011
2012
2013

196 484
1 215
4 878
29 543
199 262
1 127
4 396
27 974
187 965
956
3 990
24 231
182 736
1 123
3 960
25 382
160 376
992
3 809
24 776
74 815
832
3 536
23 777
75 522
753
2 823
21 610
75 137
707
3 092
22 519
81 404
681
2 986
22 590
84 398
583
2 782
22 577
*Poznámka: Celkový po!et evidovaných dopravních nehod a hmotné škody nelze srovnávat s p"edchozími roky.

9,69
9,77
9,12
8,47
7,74
4,98
4,92
4,63
4,88
4,94

Vývoj po!tu Policií #R evidovaných dopravních nehod
200 000

Po!et

160 000
120 000
80 000
40 000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009*

2010

2011

2012

2013

Rok

Meziro!ní zm"ny základních ukazatel$ dopravní nehodovosti
v #R [v % ] v roce 2013 oproti roku 2012
zm#ny v % 2013
!"#$!%&'()!#
Po!et nehod
3,68
-14,39
Po!et usmrce
-6,83
Po!et t#žce zr
-0,06
Po!et lehce z
1,23
Odhad hmotn

Po!et lehce zran"ných

Po!et t"žce zran"ných

Po!et usmrcených

-17

-15

-13

-11

-9

-7

-5

-3

-1

1

Po!et %
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Oblast personální práce
Po!etní stavy policist# a ob!anských zam"stnanc#
v resortu MV a P$R

Policisté
hasi!i
zam"stnanci v pracovním pom"ru
Celkem

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

zm!na

45 126

43 397

44 157

42 279

39 613

38 725

39 012

287

9 546

9 545

9 692

9 283

9 150

9 086

9 104

18

19 637

18 683

18 578

18 146

16 904

16 611

16 842

231

74 309

71 626

72 427

69 708

65 667

64 422

64 958

536

Po!etní stavy (v %) policist#, hasi!# a ob!anských zam"stnanc#
v resortu MV a P$R v roce 2013
zam!stnanci
v pracovním pom!ru;
16 842; 25,9%

policisté; 39 012; 60,1%

policisté
39 012 60,0573
hasi!i
hasi"i; 9 104; 14,0% 9 104 14,0152
16 842 25,9275
zam"stnanci v pracovním pom"ru
64 958

Zdroj: Odbor personální MV

Po!ty žen v resortu
2010

2011

tj. %
z celkem

Celkem ženy
ženy - služební pom!ry
ženy - pracovní pom!ry

18 692

tj. %

2012

z celkem

26,8 17 620

26,8

tj. %

2013

z celkem
17 324

26,9

tj. %
z celkem

17 379

26,8

7 239

14

6 915

14,2

6 704

14

6 688

13,9

11 453

63,1

10 705

63,3

10 620

63,9

10 691

63,5

Personální vývoj u Policie $R a Hasi!ského záchranného sboru $R
7 000

2007
ukon!ilo služební pom"r policist#
5 989
000služebního pom"ru polic
p$ijato5do
4372 2 736

2008
3875
4372

5 989

Po!et

6 000

2010
3 443
1129

2011

2012
1 238
615

3 085
410

2013
1 061
1 435

3875

4 000
3 000

2009
2199
3309

3309

3 443
3 085

2 736
2199

2 000
1 000

1 435

1 238

1129
410

1 061
615

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rok
ukon!ilo služební pom"r policist# a hasi!#

p$ijato do služebního pom"ru policist# a hasi!#

Zdroj: Odbor personální MV
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Celková kriminalita v krajích (VÚSC*) "eské republiky
v letech 2012 a 2013 a meziro$ní zm!na vývoje
2013

2012
kraj

zjišt!né
T"

objas.

zjišt!no/

objas. zjišt!né

T" 10 tis. obyv. v %

T"

objas.

zjišt!no/

zm!na
objas. zjišt!né tj.%

T" 10 tis. obyv. v %

T"

Praha

72 345

15 964

583

22,1

82 005

17 754

658

21,6

9 660 13,4

St#edo$eský

35 612

13 559

278

38,1

37 350

14 036

289

37,6

1 738

4,9

Jiho$eský

14 005

7 401

220

52,8

15 020

8 023

236

53,4

1 015

7,2

Plze%ský

12 822

6 905

224

53,9

13 713

7 384

239

53,8

891

6,9

7 582

4 979

250

65,7

8 198

5 611

272

68,4

616

8,1

Ústecký

27 427

13 393

331

48,8

29 848

14 376

361

48,2

2 421

8,8

Liberecký

13 003

5 801

296

44,6

13 963

6 195

318

44,4

960

7,4

Královéhradecký

10 785

5 095

195

47,2

10 787

5 527

195

51,2

2

0,0

Pardubický

8 994

4 577

174

50,9

9 092

4 805

176

52,8

98

1,1

Vyso$ina

8 543

4 536

167

53,1

8 761

4 641

171

53,0

218

2,6

Jihomoravský

29 533

11 211

253

38,0

29 811

11 625

255

39,0

278

0,9

Olomoucký

14 367

6 970

225

48,5

14 768

7 097

232

48,1

401

2,8

Moravskoslezský

40 623

14 936

330

36,8

42 853

17 111

349

39,9

2 230

5,5

8 887

4 841

151

54,5

9 197

4 997

156

54,3

310

3,5

304 528 120 168

290

39,5

325 366 129 182

309

39,7

20 838

6,8

Karlovarský

Zlínský
"R

Vysv!tlivka: * dle zákona ". 347/1997 o vytvo#ení vyšších územních samosprávných celk$ a zák. 176/2001.

Podíly jednotlivých kraj&
na zjišt!né celkové kriminalit! v "R v roce 2013
Zlínský
2,8%
Moravskoslezský

Praha
25,2%

82 00513,2%
Praha
St#edo$e 37 350
15 020
Jiho$esk Olomoucký
713
Plze%ský 134,5%

Karlova

8 198

Jihomoravský
29 848
Ústecký9,2%

Libereck 13 963
Vyso"ina
10 787
Králové
2,7%
Pardubi 9 092
Pardubický
761
Vyso$in 82,8%
Královéhradecký
Jihomor 29 811
3,3%
Olomou 14 768Liberecký
4,3%
Moravsk 42 853
Zlínský 9 197

St#edo$eský
11,5%

Ústecký
9,2%

Jiho"eský
4,6%
Plze%ský
Karlovarský4,2%
2,5%
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Násilná kriminalita v krajích (VÚSC*) "eské republiky
v letech 2012 a 2013 a meziro$ní zm!na vývoje
2012
kraj

zjišt!né objas.
T"

2013

zjišt!no/

objas. zjišt!né

T" 10 tis. obyv. v %

objas.

T"

zjišt!no/

zm!na
objas. zjišt!né tj.%

T" 10 tis. obyv. v %

T"

Praha

2 096

1 159

17

55,3

2 058

1 190

17

57,8

-38

-1,8

St#edo$eský

1 958

1 358

15

69,4

2 037

1 331

16

65,3

79

4,0

Jiho$eský

1 311

1 006

21

76,7

1 404

1 094

22

77,9

93

7,1

Plze%ský

924

691

16

74,8

904

695

16

76,9

-20

-2,2

Karlovarský

664

567

22

85,4

678

582

22

85,8

14

2,1

Ústecký

1 905

1 305

23

68,5

2 070

1 365

25

65,9

165

8,7

Liberecký

1 071

753

24

70,3

1 039

725

24

69,8

-32

-3,0

Královéhradecký

672

463

12

68,9

648

444

12

68,5

-24

-3,6

Pardubický

599

446

12

74,5

566

441

11

77,9

-33

-5,5

Vyso$ina

590

450

12

76,3

642

493

13

76,8

52

8,8

Jihomoravský

1 860

1 212

16

65,2

1 866

1 200

16

64,3

6

0,3

Olomoucký

1 145

835

18

72,9

1 227

927

19

75,6

82

7,2

Moravskoslezský

2 876

1 911

23

66,4

2 852

1 902

23

66,7

-24

-0,8

687

516

12

75,1

698

519

12

74,4

11

1,6

18 358 12 672

17

69,0

18 689

12 908

18

69,1

331

1,8

Zlínský
"R

Vysv!tlivka: * dle zákona ". 347/1997 o vytvo#ení vyšších územních samosprávných celk$ a zák. 176/2001

Podíly jednotlivých kraj&
na zjišt!né násilné kriminalit! v "R v roce 2013
Zlínský
3,7%

Praha
11,0%

Moravskoslezský
15,3%

St#edo"eský
10,9%

Olomoucký
6,6%

Jiho"eský
7,5%

Jihomoravský
10,0%

Plze%ský
4,8%

Vyso"ina
3,4%
Pardubický
3,0%

Liberecký
5,6%
Královéhradecký
3,5%

Karlovarský
3,6%
Ústecký
11,1%
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!

Hospodá!ská kriminalita v krajích (VÚSC*) "eské republiky
v letech 2012 a 2013 a meziro#ní zm$na vývoje
2012
zjišt$né objas.

kraj

T"

2013

zjišt$no/

objas. zjišt$né

T" 10 tis. obyv. v %

T"

zm$na
objas. zjišt$né tj.%
T" 10 tis. obyv. v %
T"

objas.

zjišt$no/

Praha

6 713

2 525

54

37,6

7 432

3 028

60

40,7

St!edo#eský

2 895

1 164

23

40,2

2 723

1 096

21

40,2

Jiho#eský

1 491

895

23

60,0

1 825

1 220

29

66,8

Plze%ský

1 012

699

18

69,1

1 063

755

19

71,0

51

638

516

21

80,9

703

522

23

74,3

65 10,2

Ústecký

2 401

1 325

29

55,2

2 768

1 715

33

62,0

367 15,3

Liberecký

1 001

489

23

48,9

1 141

594

26

52,1

140 14,0

Královéhradecký

1 169

608

21

52,0

1 251

687

23

54,9

82

7,0

Pardubický

1 035

555

20

53,6

1 048

604

20

57,6

13

1,3

930

578

18

62,2

1 056

663

21

62,8

126 13,5

Jihomoravský

2 879

1 271

25

44,1

3 072

1 360

26

44,3

193

6,7

Olomoucký

1 322

778

21

58,9

1 407

912

22

64,8

85

6,4

Moravskoslezský

3 090

1 245

25

40,3

3 844

2 129

31

55,4

754 24,4

Zlínský

1 057

599

18

56,7

1 043

572

18

54,8

-14

-1,3

27 633 13 247

26

47,9

30 376

15 857

29

52,2

2 743

9,9

Karlovarský

Vyso#ina

"R

719 10,7
-172

-5,9

334 22,4
5,0

Vysv!tlivka: * dle zákona ". 347/1997 o vytvo#ení vyšších územních samosprávných celk$ a zák. 176/2001

Podíly jednotlivých kraj&
na zjišt$né hospodá!ské kriminalit$ v "R v roce 2013
Zlínský
3,4%
Moravskoslezský
12,7%

Praha
24,5%

Olomoucký
4,6%

Jihomoravský
10,1%

St#edo"eský
9,0%

Vyso"ina
3,5%

Jiho"eský
6,0%

Pardubický
3,5%
Královéhradecký
4,1%

Plze%ský
3,5%
Liberecký
3,8%

Ústecký
9,1%

Karlovarský
2,3%
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!

Majetková kriminalita v krajích (ÚSC*) !eské republiky
v letech 2012 a 2013 a meziro$ní zm"na vývoje
2012
zjišt"né objas.

kraj

T!

2013

zjišt"no/

objas. zjišt"né

T! 10 tis. obyv. v %

T!

objas.

zjišt"no/

zm"na
objas. zjišt"né tj.%

T! 10 tis. obyv. v %

T!

Praha

54 113

4 740

436

8,8

62 362

5 569

500

8,9

8 249

15,2

St#edo$eský

22 544

3 937

176

17,5

24 233

4 357

188

18,0

1 689

7,5

Jiho$eský

7 520

2 244

118

29,8

7 863

2 220

124

28,2

343

4,6

Plze%ský

7 646

2 509

134

32,8

8 209

2 666

143

32,5

563

7,4

Karlovarský

4 112

1 861

136

45,3

4 266

2 091

141

49,0

154

3,7

16 562

5 165

200

31,2

18 372

5 662

222

30,8

1 810

10,9

Liberecký

7 830

1 858

179

23,7

8 625

2 100

197

24,3

795

10,2

Královéhradecký

6 123

1 613

111

26,3

5 856

1 786

106

30,5

-267

-4,4

Pardubický

5 073

1 571

98

31,0

5 173

1 732

100

33,5

100

2,0

Vyso$ina

4 624

1 420

90

30,7

4 567

1 339

89

29,3

-57

-1,2

18 623

3 816

160

20,5

18 173

3 907

156

21,5

-450

-2,4

8 385

2 389

131

28,5

8 561

2 192

134

25,6

176

2,1

27 269

5 722

222

21,0

28 289

6 551

231

23,2

1 020

3,7

4 546

1 454

77

32,0

4 802

1 593

82

33,2

256

5,6

194 970 40 299

186

20,7

209 351

43 765

199

20,9

14 381

7,4

Ústecký

Jihomoravský
Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský
!R

Vysv!tlivka: * dle zákona ". 347/1997 o vytvo#ení vyšších územních samosprávných celk$ a zák. 176/2001

Podíly jednotlivých kraj& (VÚSC)
na zjišt"né majetkové kriminalit" v !R v roce 2013

Moravskoslezský
13,5%

Zlínský
2,3%

Praha
29,8%

Olomoucký
4,1%
Jihomoravský
8,7%
Vyso"ina
2,2%
Pardubický
2,5%
Královéhradecký
2,8%
Liberecký
4,1%

St#edo$eský
11,6%

Ústecký
8,8%

Jiho"eský
3,8%
Karlovarský
2,0%

Plze%ský
3,9%
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Podíly (v %) vybraných skupin pachatel& na celkovém po#tu stíhaných
a vyšet"ovaných osob v jednotlivých krajích %R v letech 2012 a 2013
2012
kraj

recidivisté
51,3

Praha

2013

d!ti mladiství
0,5
1,6

recidivisté
53,2

d!ti
0,4

mladiství
1,1

St"edo#eský

38,7

0,8

2,3

46,7

0,7

1,9

Jiho#eský

47,8

1,8

3,2

51,3

1,2

3,0

Plze$ský

40,8

1,1

2,2

41,7

0,9

2,2

Karlovarský

55,3

1,1

2,5

58,0

1,3

2,5

Ústecký

55,5

1,1

3,1

56,2

1,2

2,5

Liberecký

47,0

1,7

3,6

48,3

1,2

2,8

Královéhradecký

52,9

1,4

2,9

56,3

1,4

2,9

Pardubický

48,8

1,3

3,8

51,8

1,6

3,4

Vyso#ina

49,9

1,5

4,6

52,0

1,7

3,3

Jihomoravský

52,3

1,6

3,8

55,0

1,2

2,9

Olomoucký

45,7

1,7

3,2

45,3

1,8

2,2

Moravskoslezský

59,1

1,3

3,9

60,5

1,0

3,4

Zlínský

45,4

1,2

4,1

47,9

0,9

2,4

%R

50,0

1,2

3,1

52,6

1,1

2,5

Vysv!tlivka: * dle zákona ". 347/1997 o vytvo#ení vyšších územních samosprávných celk$ a zák. 176/2001.

Zlínský
Moravskoslezský
Olomoucký
Jihomoravský

Kraj

Vyso"ina
Pardubický

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
Liberecký 13
Ústecký 14

Královéhradecký

2012
2013
Podíl
recidivist&
na celkovém po#tu stíhaných
51,3
53,2
Praha
a vyšet"ovaných osob v krajích %R
46,7
St"edo#esk 38,7
v roce 2012 a 2013
51,3
Jiho#eský 47,8
40,8
41,7
Plze$ský
58,0
Karlovars 55,3
55,5
56,2
Ústecký
48,3
Liberecký 47,0
56,3
Královéhr 52,9
51,8
Pardubick 48,8
49,9
52,0
Vyso#ina

Jihomorav
Olomouck
Moravsko
Zlínský

52,3

55,0

45,7
59,1
45,4

45,3
60,5
47,9

#!"$
#!"#

Karlovarský
Plze%ský
Jiho"eský
St#edo"eský
Praha
!

"!

#!

$!

%!

&!

'!

(!

Po#et procent
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Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence
kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2013

Praha 2013

III.
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality
v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2013
1. Prevence kriminality na meziresortní úrovni
Preventivní politika zahrnuje opatření zejména nerepresivní povahy směřující
k předcházení trestné činnosti a k minimalizaci rizik a následků s kriminalitou
souvisejících. Cílem preventivní politiky je snižování míry a závažnosti trestné
činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů.
Odpovědnost za vytváření koncepce a koordinaci preventivní politiky má
meziresortní orgán Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen
„Republikový výbor“). Nese gesci za zpracování materiálů pro jednání vlády České
republiky z oblasti prevence kriminality a rozhoduje také o přidělování finančních
prostředků ze státního rozpočtu na programy a projekty vytvářené v rámci vládou
schválené Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015
(dále jen „Strategie“).
V roce 2013 byla vládě ČR předložena k projednání a schválení „Zpráva
o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality České republice na léta
2012 až 2015 za rok 2012“. Vláda zprávu schválila usnesením ze dne 10. dubna 2013
č. 245. Pro informaci byly vládě předloženy dva materiály týkající se oblasti domácího
násilí: „Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících
zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácí ho násilí
za rok 2012“ a „Souhrnná zpráva o plnění Národního akčního plánu prevence
domácího násilí na léta 2011 až 2014“. (RVPPK – I/1 ) 1
V České republice je vybudovaný systém prevence kriminality. Priority
Republikového výboru směřovaly v roce 2013 k dotváření a zkvalitňování systému
péče o ohrožené děti, prevenci kriminality dětí a mládeže, prevenci kriminality
v sociálně vyloučených lokalitách, prevenci předlužování, k pomoci obětem trestné
činnosti, zejména obětem domácího násilí, k podpoře a metodickému vedení
specifických republikových projektů, k rozvoji systému prevence kriminality na místní
úrovni (ve spolupráci s krajskými úřady koordinovaly resorty aktivity v oblasti
prevence na úrovni územní veřejné správy a samosprávy a připravovaly potřebné
metodické a informační materiály). Důraz byl kladen na zdokonalování analytické
a metodické činnosti, vyhodnocování kvality a efektivity projektů a na vzdělávání.
Na pravidelných jednáních Republikového výboru byly projednávány materiály
do vlády a koncepční materiály jednotlivých resortů, věcné problémy související
s kriminalitou a návrhy na preventivní opatření, výsledky řešených výzkumných úkolů
(např. výzkum veřejného mínění zaměřeného na postoje občanů k prevenci kriminality
a bezpečnosti, závěry výzkumu k situaci v oblasti extremistických hnutí v ČR),
metodické pokyny jednotlivých resortů, včetně informací o jejich dotačních politikách.
Šest jednání výboru bylo zaměřeno tematicky (zkvalitnění péče o ohrožené děti,
pomoci obětem trestných činů, bezpečnostní problematice vyloučených komunit,
prevenci předlužování, hodnocení kvality a efektivity preventivních projektů a aktivit
a problematice vzdělávání pracovníků v oblasti prevence kriminality). Byly projednány
přípravné práce k podání žádosti a realizaci několika individuálních preventivních
projektů systémového charakteru, které budou podpořeny z prostředků EU.
1

Kurzivou v závorce za odstavcem je uveden odkaz na čísla úkolů Republikového výboru nebo zastoupených
resortů, které jsou uvedeny v příloze č. 2 „Přehled plnění úkolů za rok 2013“.
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Republikový výbor také schvaloval dotace vyčleněné na rozvoj systému
prevence kriminality v České republice, které zajišťuje Ministerstvo vnitra. V roce
2013 se Republikový výbor sešel celkem osmkrát.
2. Oblast sociální prevence
2.1 Primární prevence
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT) odpovídá za
zpracování koncepcí, obsah a koordinaci v oblasti specifické primární prevence
rizikového chování u dětí a mládeže, za zpracovávání metodických a dalších
materiálů souvisejících s problematikou specifické primární prevence rizikového
chování, přípravu materiálů legislativní povahy předmětné problematiky a průběžné
plnění úkolů vyplývajících z vládních usnesení, strategií a koncepcí a z nich
vyplývajících akčních plánů jednotlivých resortů.
Na realizaci Programů na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování
u dětí a mládeže v roce 2013 vyčlenilo ze svého rozpočtu 20 mil. Kč. V rámci tohoto
dotačního programu byly na základě nové „Metodiky MŠMT pro poskytování dotací ze
státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období
2013 – 2018“ podpořeny zejména programy dlouhodobé primární prevence, včetně
projektů na prevenci kyberšikany. Dále byly podpořeny projekty evaluace potřebnosti,
dostupnosti a efektivnosti služeb, projekty zaměřené na poskytování odborných
a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti. Příjemci dotací byly
školy, školská zařízení a nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“), které
pracují s dětmi a mládeží.
V červnu 2013 bylo vyhlášeno v rámci tohoto programu dotační řízení na rok
2014. (MŠMT-III/2)
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) se ve vztahu k prevenci kriminality
zaměřuje na oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu protiprávního
jednání. Jde především o oblast péče o děti (prevence úrazů) a prev enci zneužívání
návykových látek.
V rámci dotačního programu Péče o děti a dorost byl v roce 2013 podpořen
projekt LF3 UK Praha „Osobní bezpečnostní plán dítěte“. Cílem projektu je
zpracování manuálu zaměřeného na osvojení nové sociální dovednosti dětí – ochrany
před násilím a zneužíváním – formou návodu a ukázek osobního bezpečnostního
plánu, který analogicky mohou vypracovat školy, komunity a města.
Osobní bezpečnostní plán dítěte a jeho osvojení formou hry vychází
z vypracování plánu dítěte zaměřeného na všechny formy interpersonálního násilí.
Analogicky budou moci postupovat školy v rámci prevence šikany, sexuálního
zneužívání apod. Manuál osobního bezpečnostního plánu bude pilotně ověřen
a využit v praxi praktických dětských lékařů, dále bude využit odborníky, rodiči apod.
Projekt naplňuje úkoly, které vyplývají z Doporučení Výboru pro práva dítěte OSN
(2011) týkající se prevence násilí na dětech se zaměřením na sexuální zneužívání
dětí. (MZ- VI/4)
V roce 2013 pokračovala činnost Národního koordinačního centra pro
prevenci úrazů, násilí a podporu bezpečnosti pro děti ve FN Motol . Mezi základní
aktivity centra patří: edukace odborníků v dané oblasti; analýza úrazových dat;
informovanost odborné i laické veřejnosti v dané oblasti; mezinárodní spolupráce
v dané oblasti.
V rámci projektu FN Brno „Národní registr dětských úrazů“ pokračoval v roce
2013 sběr úrazových dat, který byl v minulosti finančně podporován v rámci dotačních
programů MZ. V současné době je projekt finančně podporován z fondů EU. Sběr
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úrazových dat v rámci Národního registru úrazů byl legislativně zakotven v zákoně
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. (MZ-VII/1)
Primární prevenci věnuje velkou pozornost také Ministerstvo obrany (dále jen
„MO“). Prevence sociálně nežádoucích jevů tvoří nedílnou součást resortního procesu
přípravy, jejímž objektem působení jsou všichni vojáci z povolání, občanští
zaměstnanci, žáci a studenti vojenských škol.
Z hlediska zaměření byla největší pozornost v roce 2013 věnována skupinám
s vyšší mírou rizikového chování, které stanovuje ustanovení čl. 6 odst. 2 RMO
č. 53/2010 Věstníku Prevence sociálně nežádoucích jevů. MO realizovalo úkoly
stanovené v oblasti prevence kriminality. Koordinace a iniciace těchto úkolů byla
zabezpečena resortní komisí pro prevenci sociálně nežádoucích jevů. U vojenských
útvarů a zařízení si vedoucí zaměstnanci k zabezpečení úkolů prevence zřídili komise
pro prevenci sociálně nežádoucích jevů nebo si pro tuto oblast určili poradce.
Pozornost byla věnována vzdělávacím aktivitám přispívajícím ke zvyšování právního
vědomí zaměstnanců a příslušníků MO a realizaci projektů prevence v rámci
resortního Programu prevence kriminality. (MO –VI/1,2)
2.2 Sekundární a terciární prevence
2.2.1 Ohrožené děti a mladiství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokračovalo v roce 2013
v podporování sítě preventivních služeb v rámci systému péče o ohrožené dítě.
Pedagogicko - psychologické poradny (dále jen „PPP“) byly podpořeny jednak
v rámci Programu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování
v působnosti MŠMT a zároveň v rámci finanční podpory metodiků prevence na PPP
částkou cca 5 mil. Kč. V novele zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
školních zařízeních byla výrazně posílena Střediska výchovné péče i síť preventivních
služeb v systému péče o ohrožené dítě.
V kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) jsou
z hlediska prevence kriminality významné především sociální služby (zejména služby
sociální prevence), včetně národního systému dotací a metodické podpory krajských
úřadů, sociálně-právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče, politika zaměstnanosti,
efektivní nástroje podpory zaměstnanosti a sociální dávky (státní sociální podpora,
hmotná nouze).
MPSV v rámci dotací ze státního rozpočtu pro rok 2013 pokračovalo v podpoře
sociálních služeb pro rodiny s dětmi, podpoře nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a podpoře domů na půl
cesty. Celkem byla na projekty poskytnuta částka 240 548 160 Kč. (MPSV-IV/1)
MPSV pokračovalo v podpoře specializovaného poradenství pro rodiny
s dětmi, které se dopustily trestné činnosti, které probíhá v rámci odborného
sociálního poradenství.
Pokračovala činnost Meziresortní koordinační skupiny v plnění aktivit
směřujících ke sjednocení systému péče o ohrožené děti a průběžně byly plněny
úkoly vyplývající z Národní strategie ochrany práv dětí. V rámci těchto činností byl
schválen k realizaci Informační systém sociálně-právní ochrany dětí, který bude
schopen sdílet informace napříč subjekty, které ze zákona pracují s ohroženými
a rizikovými dětmi, a to včetně dětí, které se dopouštějí protiprávního jednání. V rámci
tohoto systému, který bude realizován jako součást jednotného informačního systému
MPSV (JIS MPSV), budou využity kompatibilní části Systému včasné intervence.
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V roce 2013 bylo ohledně sjednocení systému péče o ohrožené děti s jednotlivými
zainteresovanými resorty spolupracováno individuálně. (MPSV-IV/7,8)
Mezi nejvýznamnější události v oblasti ohrožených dětí a mladistvých patří
novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, s účinností od
1. 1. 2013. MPSV průběžně monitoruje a vyhodnocuje zavádění opatření, která do
výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí tato novela zákona, přinesla. Řádný
evaluační proces bude možný až na počátku roku 2014, protože výkaznictví je
nastaveno za období kalendářního roku. Současně novela zákona obsahuje
přechodná ustanovení týkající se řady institutů (např. celé oblasti standardizace), kdy
dopady těchto ustanovení je možné hodnotit až po nabytí jejich účinnosti.
Novela zavedla mechanismy, které jsou opakovaně požadovány odborníky
v systému již od roku 2006 a k jejichž implementaci se Česká republika (a nutno
podotknout, že průřezově různými resorty) pravidelně zavazuje. Deklarovaná opatření
vedoucí ke zkvalitnění systému péče o ohrožené děti a rodiny se opakovaně objevují
v řadě materiálů, které byly v rozmezí let 2006 až 2012 projednány a schváleny
vládou ČR. K promítnutým změnám v novele zákona také zavazují Českou republiku
Závěrečná doporučení Výboru OSN pro Českou republiku. V novele zákona 359/1999
Sb., jsou zahrnuty i systémové změny, které v maximální míře naplňují doporučení
vycházející z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“).
Řada instrumentů, které byly poslední novelizací zakotveny v zákoně, byla již
v předchozí době upravena v rámci metodických materiálů MPSV a novela tak
v těchto bodech kontinuálně navazuje na dlouhodobě konzistentní metodické vedení
orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) ze strany MPSV. Jedná se
zejména o postupy při vyhodnocování situace ohroženého dítěte, metody práce při
provádění tzv. sanace rodiny, individuální plánování nebo využívání institutu
případových konferencí. (MPSV-IV/ 3,6,9)
Vstoupením novely zákona v platnost dochází k nárůstu počtu rodin
poskytujících pěstounskou péči na přechodnou dobu (7 zařazených rodin na
počátku roku 2012, 89 rodin v srpnu 2013, další v procesu posuzování a přípravy).
Zájem žadatelů o tuto formu péče je velký, proces příprav je náročný a dokáže
poměrně efektivně eliminovat nevhodné zájemce. Většina rodin je stále obsazena.
Děti z přechodné pěstounské péče zpravidla odcházejí do 2-3 měsíců a odhaduje se,
že letos projde přechodnou pěstounskou péčí více než 120-150 dětí. Je pravdou, že
většina pěstounů na přechodnou dobu se zaměřuje na nejmenší děti. Tito pěstouni
jsou však stále nejvytíženější a zatím ještě nestačí pokrýt potřeby všech dětí, které
nemohou vyrůstat v péči svých rodičů. Je třeba mít na paměti, že kojeneckými ú stavy
stále prochází ročně téměř 2 000 dětí do 3 let věku. Období prvních měsíců a let
života je přitom z hlediska vývoje dítěte nejcitlivější, a proto je vítán nárůst počtu dětí,
které v tomto období mohou zažít individuální péči v rodinném prostředí. Smě rnice
OSN o náhradní péči o děti doporučují, aby byla péče o malé děti, zejména o děti ve
věku do tří let, poskytována v rodinném prostředí.
Počet dětí v náhradní rodinné péči dlouhodobě stoupá a prvních měsících
roku 2013 byl zaznamenán výrazný růst počtu dětí v pěstounské péči a osobní péči
poručníka. V současné době je ve většině krajů realizováno více běhů příprav
náhradních rodičů než bylo obvyklé. Roste především počet žadatelů o pěstounskou
péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Došlo ke zlepšení finančního zajištění pěstounských rodin, ke sjednocení
výše odměn. Nově je kritériem určujícím výši odměny pouze počet dětí v pěstounské
péči, jejich zdravotní stav a také skutečnost, zda se jedná o pěstouny nebo pěstouny
na přechodnou dobu (od kterých se očekává neustálá připravenost přijmout potřebné
dítě, častější kontakt a intenzivnější práce s původní rodinou dítěte, připravenost
předat dítě dál atd.). Také bylo sjednoceno odměňování manželů – pěstounů (podle
minulé úpravy docházelo k účelovému svěřování dětí do výhradní péče jednoho
z manželů, a tak bylo možné, aby každý z manželů byl příjemcem odměny pěstouna).

4

Zároveň byla zavedena možnost individuálně posoudit potřebnost dávek pěstounské
péče v případě péče prarodičů nebo praprarodičů dítěte, což má vést k zamezení
účelového svěřování dětí do pěstounské péče příbuzných. Pro mladé lidi, kteří po
dosažení zletilosti z pěstounské péče odcházejí, byla zavedena dávka při odchodu
dítěte z pěstounské péče. Byla vyplacena již minimálně 150 mladým lidem.
V rámci finančního zabezpečení služeb pro náhradní rodiny zavedla novela nový
státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který má zajistit financování služeb pro náhradní
rodiny. Výzkumy, analýzy a poznatky z praxe ukazovaly, že právě nedostatek podpůrných
a odborných služeb je jednou z příčin selhávání náhradní rodinné péče. Státní příspěvek na
výkon pěstounské péče má za cíl podpořit vznik a fungování sítě služeb pro náhradní rodiny,
které budou především reagovat na specifické potřeby dětí v náhradní péči (vyrovnání se se
ztrátou a traumatem, vztah k původní rodině a případný kontakt s ní apod.). Práva
a povinnosti pěstounů, které zakotvují dohody o výkonu pěstounské péče, pak jasně určují
specifika pěstounské péče a její odlišnost od jiných forem náhradní péče o dítě, zejména
osvojení. Případným zájemcům tak zcela jasně dávají najevo, jaká očekávání bude vůči nim
mít orgán sociálně-právní ochrany, pokud se pro výkon pěstounské péče rozhodnou. Počet
příjemců státního příspěvku ke konci srpna 2013 je 231 oprávněných subjektů
(160 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, 8 obecních úřadů, 2 krajské úřady
a 61 pověřených osob). V období od počátku roku 2013 do srpna 2013 byla na podporu
výkonu pěstounské péče prostřednictvím státního příspěvku na výkon pěstounské péče
vyplacena částka 242 680 000 Kč.
V důsledku kontinuální strategie omezování institucionálních forem péče, podpoře
vlastních rodin dětí a rozvoji náhradní rodinné péče dochází v posledních letech k poklesu
počtu dětí v ústavních zařízeních (7820 dětí v roce 2008, 6941 dětí v roce 2012).
Významný objem finančních prostředků přináší na podporu novely zákona
individuální projekt MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému
péče o ohrožené děti a rodiny“. Díky tomuto projektu je realizována řada aktivit,
které podporují implementaci novely a přinášejí do terénu žádoucí praxi. Současně
projekt poskytuje zpětnou vazbu pro MPSV, které tak může usměrňovat svoji
metodickou činnost. Individuální projekt byl zahájen k 1. červenci 2012. Jednotlivé
klíčové aktivity tohoto projektu se vztahují jednak k Národní strategii ochrany práv
dětí a Akčnímu plánu k jejímu naplnění a současně k novele zákona č. 3 59/1999 Sb.
Klíčová první aktivita
se věnuje zmapování stávající situace v ČR, a t o
prostřednictvím sociodemografické analýzy, analýzy náhradní rodinné péče a analýzy
sítě služeb. Na základě zjištěných výsledků a dalších výstupů klíčových aktivit bude
zpracován návrh na optimalizaci celé oblasti SPOD v ČR. Druhá klíčová aktivita se
věnuje standardizaci práce OSPOD a osob pověřených výkonem SPOD, a to jak
v oblasti přípravy standardů jednotlivých pracovišť, tak jejich následné kontroly. Třetí
klíčová aktivita se věnuje procesu individuální práce pracovníků OSPOD
s ohroženými dětmi a rodinami. Jedním ze základních nástrojů jejich práce je
vyhodnocování situace dětí a rodiny a příprava tzv. IPOD - individuálních plánů
ochrany dítěte. Síti služeb se věnuje čtvrtá klíčová aktivita. Možnostem a rozvoji
náhradní rodinné péče se věnuje pátá klíčová aktivita. Šestá klíčová aktivita
zastřešuje proškolení více než 3500 osob (pracovníci OSPOD, osob y pověřené
k SPOD, spolupracující obory - školství, zdravotnictví a policie, soudci a státní
zástupci, specialisté krajských úřadů a inspektoři sociálních služeb). Tato školení
budou postavena na výstupech jednotlivých klíčových aktivit. V rámci sedmé klíčové
aktivity budou uspořádány 2 konference a 5 seminářů. Informace o celém projektu
a rovněž o Úmluvě o právech dítěte budou veřejnosti (zejména odborné) předávány
prostřednictvím webových stránek www.pravonadetstvi.cz a informační kampaně,
která bude probíhat pod stejným názvem od 2. poloviny roku 2014. (MPSV-IV/4,6)
Jedním z podpůrných mechanismů je i program v rámci finančního
mechanismu EHP (Norské fondy) 2013 – 2016. Program CZ04 „Ohrožené děti“ byl
donory schválen v dubnu 2013. Zahájení realizace se ale oproti plánovanému
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harmonogramu zpozdilo o řadu měsíců interními postupy administrovanými na úrovni
Ministerstva financí ČR. Program sestává ze tří dílčích částí, PDP (příprava nové
sjednocující právní úpravy podpory rodiny a ochrany dětí), jež bude realizováno
s partnerství s norským BUFDIR, otevřené výzvy pro samosprávy (transformační
plány) a malého grantového schématu pro NNO (projekty na posilování
informovanosti o právech dítěte a participaci dítěte v rozhodovacích procesech).
Realizace bude zahájena během prvního čtvrtletí 2014. (MPSV-IV/5)
Probační a mediační služba ČR (dále jen „PMS“) usiluje o zprostředkování
účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností
a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů
a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.
Činnost PMS je poskytována v souladu s principy restorativní justice. Zvláštní
pozornost PMS věnuje práci s oběťmi trestné činnosti, mladistvými pachateli
a pachateli násilných trestných činů.
V roce 2013 probíhala Standardizace činnosti multidisciplinárních týmů pro
mládež prostřednictvím realizace individuálního projektu s názvem „Na správnou
cestu“, který v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (podpor a
sociální integrace a sociálních služeb) získal finanční podporu ESF
(CZ.1.04./3.1.00/73.00003).
Koordinátoři týmů pro mládež působících v Plzni, Náchodě a Opavě převzali
v průběhu roku 2013 vedení místních Týmů pro mládež ( dále jen „Týmy“) a zahájili
svoji práci – koordinování a řízení činnosti Týmu a zpracování Analýzy kriminality
mládeže v dané lokalitě. Metodicky je práce koordinátorů Týmů podporována
metodikem, který zároveň v průběhu roku 2013 shromažďoval podklady pro
zpracování standardů fungování Týmů. Vzhledem k tomu, že metodik je současně
i pracovníkem zabývajícím se v rámci samosprávy Systémem včasné intervence
a tématem sociálně právní ochrany dětí, činnost Týmů pro mládež byla v průběhu
roku 2013 tímto způsobem průběžně propojována se standardy vydanými MPSV.
Koordinátoři Týmů v rámci individuálního projektu zpracovávali ve spolupráci s členy
Týmu koncepci fungování týmů a analyzovali možné příčiny kriminality mládeže
v daném regionu. Cílem jejich práce je zefektivnit a posílit dosavadní práci Týmu pro
mládež a zavést Tým do praxe tam, kde dosud v praxi nebyl zaveden. Při své práci
koordinátoři propojovali odborníky a instituce, které v lokalitě působí a usilovali
o zvýšení efektivity stávajícího systému práce s ohroženou mládeží v dané lokalitě.
Do konce roku 2013 koordinátoři Týmů dokončili zpracování Analýzy kriminality
mládeže v příslušném soudním okrese a stanoví si priority práce Týmu na příští rok.
V roce 2014 budou koordinátoři Týmů intenzivně ve spolupráci s metodikem
pokračovat ve vývoji metodiky, která má standardizovat pracovní postupy a činnosti
Týmů pro mládež. PMS také spolupracovala s pracovní skupinou MPSV vytvořenou
za účelem přípravy standardů práce orgánu sociálně právní ochrany, a to zejména
v souvislostí s rozvojem spolupráce s multidisciplinárními týmy pro mládež. (MS PMS
-V/3)

PMS rozšiřuje probační a resocializační programy v rámci systémových,
inovativních projektů financovaných z prostředků EU a státního rozpočtu. Projekty
jsou zaměřeny na inovaci a rozvoj osvědčených a potřebných probačních programů
pro mladistvé „pachatele“ a jsou aktuálně realizovány a ověřovány v praxi.
Od června 2012 do konce května 2015 realizuje PMS individuální projekt „Na
správnou cestu“, který je zaměřen na posílení sociálního začlenění mladistvých
pachatelů prostřednictvím inovovaných nebo nově vytvořených probačních
resocializačních programů a programů restorativní justice a na posílení spolupráce
odborných institucí při řešení kriminality mládeže. V rámci projektu byly v průběhu
roku 2013 vytvořeny dva nové programy práce s mladistvými pachateli: jeden je
cíleně zaměřen na snížení agresivních projevů v chování mladistvých pachatelů
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násilných provinění (program s názvem „Proti násilí“) a druhý na inovativní způsob
projednání provinění mladistvého, a to ve spolupráci s rodinou pachatele a se
zapojením oběti činu (program s názvem „Rodinné skupinové konference“). Oba
projekty jsou již připraveny k zahájení ověření v praxi ve vybraných městech ČR.
Program s názvem „Proti násilí“ bude prostřednictvím individuálních,
skupinových a rodinných setkání působit na mladistvé pachatele, kteří při spáchání
provinění použili násilí směřované proti fyzické osobě, a to s cílem minimalizovat
riziko opakování tohoto chování. Program bude prakticky ověřen v Brně, Ostravě,
Karviné a České Lípě.
Program „Rodinné skupinové konference“ bude prostřednictvím dodavatelů vítězů veřejné zakázky - pilotně realizován v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě,
Berouně a Frýdku-Místku. Smyslem konference je, aby za přítomnosti lidí, kterých se
spáchaný čin různým způsobem a v různé míře dotkl, byly pojmenovány škody a újmy
a hledány způsoby jejich řešení. Konference bude připravována pod vedením
metodika programu a prováděna bude vyškolenými facilitátory.
V rámci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů –
posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“ byl
v roce 2013 úspěšně vybrán realizátor inovovaného probačního programu pro
mladistvé s názvem „PUNKT rodina“, kterým se stala organizace RUBIKON Centrum.
Tento probační program je zaměřen na skupinovou a individuální formu práce
s mladistvými pachateli a na posílení jejich rodin při řešení následků spáchaného
provinění. Program PUNKT rodina je inovovanou verzí již realizovaného probačního
programu Učební program – mladiství. V průběhu roku 2013 byli proškoleni první
lektoři, kteří na podzim 2013 zahájili svoji práci s vybranými klienty PMS (10 skupin).
Do realizace programu jsou zapojena téměř všechna střediska PMS. ( MS PMS-V/7)
Ministerstvo spravedlnosti v roce 2013 poskytlo ze svého rozpočtu finanční
prostředky pro probační programy pro mladistvé delikventy ve výši 1 662 488 Kč.
V dotačním řízení měly prioritu takové probační programy, které svým obsahem
reagují na konkrétní potřeby mladistvých v daném regionu a s jejichž uložením jsou
spojena konkrétní očekávání, ke kterým patří zejména snížení rizika opakování
trestné činnosti. Celkově o dotaci zažádalo 9 žadatelů (NNO) a všechny projekty byly
podpořeny.
Podle aktuálního vyhodnocení a skladby odsouzených byl v roce 2013
realizován standardizovaný program pro mladistvé muže Terapeutický program 21
JUNIOR ve věznicích Pardubice a Všehrdy. Současně byla na přelomu června
a července rozšířena síť oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody
mladistvých mužů ve Věznici Heřmanice. Kapacita oddělení - 29 míst - je v současné
době naplněna. (MS VS- V/12 )
V souladu se stanoveným harmonogramem realizovala PMS ve spolupráci
s Vězeňskou službou ČR (dále jen „VS“) v roce 2013 projekt „Křehká šance“ (Komise
pro podmínečné propuštění – posílení možnosti sociální integrace propuštěných
a prevence kriminality).
V roce 2013 se nepodařilo ve věznicích zahájit Reintegrační program, který je
součástí projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení
prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“, jehož realizátorem
je PMS. Amnestie prezidenta z ledna 2013 způsobila značný úbytek odsouzených, tj.
cílové skupiny, na které byl program zaměřen. Z věznic bylo propuštěno téměř 6 500
osob, a to s tresty do 1 nebo maximálně 2 let odnětí svobody, počet vězněných osob
(potenciálních uživatelů programu) výrazně klesl. V rámci amnestie byly rovněž dále
amnestovány všechny alternativní tresty obecně prospěšných prací a domácího
vězení a rovněž značná část trestů podmíněně odložených s dohledem (celkem
dohromady skoro 21 000 případů PMS). V průběhu roku 2013 byla proto připravena
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změna v realizaci tohoto programu. Cílem této změny je zařadit do programu méně
klientů, než se původně plánovalo – tj. pouze 100 klientů. Partnerem pro realizaci
Reintegračního programu je VS a program bude probíhat ve věznicích
Oráčov, Kynšperk nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Stráž pod Ralskem, Opava.
(MS PMS a VS -V/5,8,18)

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (dále jen „IKSP“) pokračoval
v realizaci výzkumného úkolu „Kriminální kariéry mladistvých. Nové jevy
v kriminalitě mladistvých, uplatňování Systému včasné intervence“. Řešení úkolu
bylo zahájeno v roce 2012 a výzkum bude dokončen v roce 2015. Je zaměřen na
zkoumání možností včasného preventivního zásahu proti začínající asocialitě dětí.
Úkol je současně zařazen jako podporovaný projekt do Programu bezpečnostního
výzkumu v ČR pod č. VG2VS/244. Vzhledem k tomu, že Systém včasné intervence
prochází od loňského roku až dosud podstatnou transformací, bylo původně
plánované terénní šetření k jeho realizaci přesunuto na rok 2014. Ostatní součásti
projektu jsou průběžně plněny. Probíhá shromažďování empirických dat ke kriminalitě
a prekriminalitě mladistvých. Byl uspořádán specializovaný seminář IKSP, na němž
byly prezentovány dílčí výsledky výzkumu.
V lednu 2013 byl dokončen výzkumný úkol „Současná situace v oblasti
extremistických hnutí v ČR s důrazem na jejich potencionální podporu
u mladistvých a na šíření extremistických ideologických obsahů po Internetu“
a byla zveřejněna závěrečná zpráva. Výzkum je zaměřen na poznání a popis těch
názorů dnešní mládeže, které by mohly znamenat podporu některého z extrémních
politických hnutí - ať aktivní (formou přímé účasti na aktivitách dotyčného hnutí), nebo
pasivní. (MS IKSP -V/19)
Ministerstvo zdravotnictví v roce 2013 pokračovalo v aktivitách směřujících
k procesu transformace dětských domovů pro děti do 3 let věku v dětská centra.
Problematika dětských domovů pro děti do 3 let věku je řešena v rámci implementace
změn a jejich dopadů v souvislosti s novelou zákona č. 359/1999 Sb. V rámci
meziresortní spolupráce je usilováno o optimalizaci řízení, struktury a financování
systému péče o ohrožené děti a rodiny a posílení prvku náhradní rodinné péče.
Relevantní zákonnou úpravu problematiky dětských domovů pro děti do 3 let věku je
možné provést až v návaznosti na ukončení procesu transformace systému péče
o ohrožené děti a rodiny, jehož realizace probíhá a věcně přísluší MPSV. (MZ-VII/5)

2.2.2 Osoby ohrožené soc iálním vyloučením. Prevence kriminality v sociálně
desintegrovaných lokalitách
Specifickým programem zvyšujícím bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách,
působícím preventivně proti extremismu a motivujícím občany do řešení svých
problémů je Program prevence kriminality - Úsvit. Ministerstvo vnitra pokračovalo
v roce 2013 v jeho realizaci, a to za finanční podpory v rámci Programu prevence
kriminality. V květnu vyhlásilo druhé kolo Programu prevence kriminality zaměřeného
na zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách v obcích spolupracujících
s Agenturou pro sociální začleňování. Dotačního kola se mohly zúčastnit pouze obce,
které alespoň část roku 2013 oficiálně s Agenturou spolupracovaly. Jednalo se o 37
obcí. Záměrem tohoto kola bylo podpořit samosprávy spolupracující s Agenturou,
které jsou motivovány k pozitivnímu hledání řešení svých problémů a zajistit
synergický efekt s dalšími projekty realizovanými samosprávou. Na výzvu reagovalo
21 obcí, které předložily 43 projektů.
V polovině roku 2013 počaly eskalovat problémy v severních a jižních
Čechách, které byly doprovázeny mnoha demonstracemi převážně organizovanými
sice příznivci pravicového extremismu, avšak s velkou podporou místních obyvatel.
Ministerstvo vnitra na tuto situaci reagovalo v červenci vypsáním třetího kola
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Programu prevence kriminality. Toto kolo bylo zaměřeno na krizová a okamži tá
preventivní opatření ve městech Duchcov a České Budějovice. Na doporučení
Ministerstva vnitra se obě města rozhodla situaci uklidnit nasazením asistentů
prevence kriminality jako nástroje komunikace a mediace mezi problémovou skupinou
obyvatel a obyvateli respektujícími právní řád.
Nejsilnější demonstrace zaměřené na kritiku státu, především jeho
integračních aktivit a neschopnosti zajistit přiměřenou sociální úroveň a bezpečí
občanů, probíhaly opakovaně v Ostravě. Ministerstvo vnitra proto vyhlásilo v říjnu
čtvrté kolo Programu prevence kriminality a zaměřilo jej na město Ostrava, které se
také rozhodlo situaci řešit navýšením počtu asistentů prevence kriminality.
Hlavním dílčím projektem je Asistent prevence kriminality 2, který je plošně
realizován v celé ČR. Cílem projektu je snížení počtu spáchaných trestných činů
i přestupků (protiprávního jednání obecně) v sociálně vyloučené lokalitě, zajištění
vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní
činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit
obtížně řeší, a změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně
vyloučené. Projekt je zaměřen na obyvatele sociálně vyloučené lokality a vybraný
„asistent“ je po zaškolení zaměstnán v rámci obecní či městské policie anebo u obce.
Podílí se na zvýšení standardu bezpečí a dodržování veřejného pořádku . Projekt
Asistent prevence kriminality byl v roce 2013 realizován ve 46 obcích (o 18 obcí více
než v roce 2012), kde působilo 140 asistentů (o 50 více než v roce 2012). V každé
obci je také vytvořena pozice mentora – strážník obecní policie – který asistentům
předává úkoly, kontroluje jejich plnění, pomáhá asistentům při zvládání úkolů
a překonávání problémů. Na úspěšnosti projektu se podílí i jednotlivá pracoviště
Policie ČR v příslušných lokalitách.
Projekt Asistent prevence kriminality je podporován ze dvou zdrojů. Prvním je státní
rozpočet, kapitola Ministerstvo vnitra, státní účelová dotace v rámci Programu prevence
kriminality 2013 (ve 35 obcích je 90 asistentů). Druhým zdrojem je Evropský sociální fond,
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci projektu ESF OP LZZ „Asistent
prevence kriminality“ (registrační číslo projektu: CZ 1.04/ 3.3.00/61.00003) působí
v 11 lokalitách 50 asistentů.
V průběhu roku 2013 uspořádalo několik obcí realizujících projekt Asistent
prevence kriminality s odborem prevence kriminality MV řadu akcí ke sdílení příkladů
úspěšné praxe v sociálně vyloučených lokalitách. Např. město Sokolov, které ve
spolupráci s Karlovarským krajem a Ministerstvem vnitra uspořádalo 30. září 2013
odbornou konferenci k celotýdennímu projektu prevence kriminality sokolovské
městské policie „Žijeme tu společně – otevřená ulice“. Hlavní téma se týkalo
soužití Romů a majoritní společnosti zejména v sociálně vyloučených lokalitách.
O své zkušenosti při řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách se s účastníky
konference podělili zástupci samospráv, městské policie a Policie ČR měst Sokolova,
Karlových Varů a Litvínova. (MV-II/4)
Ve druhé polovině roku 2013 byla po dvou letech obnovena činnost pracovní
skupiny ministra vnitra, která připravila materiál prezentovaný vládě ČR s názvem
Souhrn návrhů opatření ke snižování bezpečnostních rizik v sociálně
vyloučených lokalitách 3. Jedná se o opatření preventivně intervenční a stabilizující
bezpečnostní situaci v gesci Ministerstva vnitra a Policie ČR a o návrh opatření
spadajících do gesce dalších ústředních orgánů státní správy.
2

Asistent je zaměstnancem samosprávy. Nejčastěji bývá zařazen v obecní policii ve smyslu zákona č. 533/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které
nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli.Podílí se zejména na prevenci
kriminality v obci; přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku; provádí dohled nad dodržováním čistoty na
veřejných prostranstvích v obci. Při své činnosti je Asistent podřízen konkrétnímu strážníkovi, se kterým pracuje
v úzké součinnosti.
3

Materiál předložil vládě ČR ministr vnitra pro informaci 3O. září 2013 (č.j. 1172/13).
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Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračovalo v roce 2013 ve
spolufinancování provozu sociálních služeb dotacemi ze státního rozpočtu pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením a zajišťovalo čerpání prostředků z ESF, OP LZZ a IOP
v rozpočtovém/nebo programovém období 2007-2013.
Na služby sociální prevence bylo v rámci dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu ČR
vydáno celkem 1 057 567 673 Kč (částky jsou uvedeny bez následných vratek
yt
od poskytovatelů
sociálních služeb, nečerpané dotace), z toho:
na podporu služeb pro osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených
lokalitách bylo ze státního rozpočtu ČR z celkové částky vyčleněno 242 286 113
Kč (jednalo se o tyto sociální služby: azylové domy, domy na půl cesty,
noclehárny, terénní programy (45 996 073 Kč), nízkoprahová denní centra,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež);
na podporu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi bylo
ze státního rozpočtu ČR z celkové částky vyčleněno 90 190 800 Kč.
Prostředky ESF OP LZZ a ERDF Integrační operační program (dále jen „IOP“)
byly v roce 2013 využívány k podpoře aktivit směřujících k zajištění dostupnosti
sociálních služeb:
OP LZZ - oblast podpory 3.2 – Podpora sociální integrace příslušníků
romských lokalit a částečně 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních
služeb;
IOP – oblast podpory 3.1 – investiční podpora při zajištění dostupnosti
takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených
sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti.
(MPSV -IV/1)

Probační a mediační služba ČR podporovala osvědčené prvky reintegračních
projektů zaměřených na osoby ve výkonu trestu a po propuštění, projekt y zaměřené
na prevenci recidivy včetně služby Romský mentoring (dříve projekt Mentor).
Službu „Romský mentoring“ realizuje RUBIKON Centrum a PMS ji dlouhodobě
úspěšně využívá (od pilotního ověření v rroce 2004). Cílem služby je snížit riziko
recidivy a sociálního vyloučení u příslušníků romského etnika, u kterých PMS
zajišťuje výkon alternativního trestu, a zvýšit efektivitu práce PMS s těmito klienty.
V roce 2013 pokračovala realizace Romského mentoringu v rámci tříletého
projektu „Romové pomáhají Romům“ (realizační období bylo prodlouženo do
30. 4. 2014), financovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního
rozpočtu ČR, který v partnerství s PMS realizuje RUBIKON Centrum. V Ostravě,
v Děčíně a Mostě byl Romský mentoring podpořen z dalších zdrojů (např. Programu
prevence kriminality, který relizuje MV). Realizace služby romského mentora
probíhala
v jihočeském,
severočeském,
severomoravském,
středočeském,
východočeském a západočeském soudním kraji. Do Romského mentoringu bylo od
1. 11. 2011 do 31. 8. 2013 zapojeno 83 mentorů, kteří spolupracovali celkem
s 24 středisky PMS a poskytli službu celkem 906 klientům. Jejich intervence byla
úspěšně hodnocena u 447 případů, což činí cca 49,3%. Úspěšnost intervence
mentorů se dlouhodobě pohybuje okolo 50%. Pachatelé byli do služby v 98%
všech případů zařazeni na základě podnětu probačního úředníka.
V závěru roku 2013 proběhl Průzkum efektivity Romského mentoringu, na
němž PMS jako partner projektu participoval. Akreditace programu Mentor jako
probačního programu pro mladistvé platí do 31.12. 2013. Protože program byl
státními zástupci a soudy ukládán minimálně, rozhodl se poskytovatel služby RUBIKON Centrum - nepožádat o prodloužení akreditace. Na základě zkušeností
z praxe PMS se ukazuje, že poskytování služby Romský mentoring je významně
efektivnější tam, kde probíhá na základě dobrovolnosti klienta a vzájemně domluvené
spolupráce mezi mentorem, klientem a probačním úředníkem. (MS PMS -V/5)
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2.2.3 Oběti trestné činnosti
Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality) spolupracovalo v roce 2013
s Krajským ředitelstvím Policie ČR hl. m. Prahy na společném projektu „Zajištění
lékařské péče pro oběti znásilnění“. Cílem projektu je zajištění kvalitního
gynekologického vyšetření, které je velmi významné pro dokazování trestného činu
znásilnění, a zajištěné důkazy slouží pro další kriminalistické expert ízy.
Gynekologové často přesně neznají, na co se mají při vyšetření zaměřit, proto je
vhodné spolupracovat s vybranými pracovišti, kde lékaři znají přesnou metodiku
vyšetření znásilněné ženy a budou také proškoleni v přístupu k těmto obětem tak, aby
bylo zabráněno sekundární viktimizaci. Se žádostí o spolupráci byl osloven Ústav pro
péči o matku a dítě v Praze - Podolí. Vedení ústavu se spoluprací souhlasilo,
proběhlo vzdělávání lékařů, a to v oblasti genetiky a psychologie. Byly připraveny
formuláře pro standardizaci vyšetření, které budou mít lékaři a polici sté (v rámci ETŘ)
k dispozici. KŘP hl. m. Prahy podepsalo s ústavem v roce 2013 dohodu o spolupráci.
V rámci resortního programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2013
poskytlo MV dotaci ve výši 740 000 Kč na celorepublikový projekt směřující ke
zlepšování postavení zvlášť zranitelných obětí při vyšetřování , tzn. projektů,
které přispějí ke zkvalitnění práce specialistů Služby kriminální policie a vyšetřování
Policie ČR (dále jen „SKPV“). Projekt „Využití audiovizuální techniky při výslechu
zvlášť zranitelné oběti“ reaguje na zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů,
kdy je zohledněno právo oběti na ochranu před sekundární viktimizací. Jde o to, učinit
taková opatření, aby bylo zabráněno kontaktu oběti s osobou podezřelou ze spáchání
trestného činu, zejména za využití audiovizuální techniky. Audiovizuální technikou
budou vybaveny všechny organizační články Policie ČR. (MV-II/5)
Probační a mediační služba ČR pokračovala v budování a rozšiřování
systému komplexního a specializovaného poradenství pro oběti trestných činů
s novými restorativními přístupy k práci s oběťmi a pachateli trestných činů. Systém
poradenství byl rozšiřován do praxe dalších soudních okresů a pokračovaly již
probíhající aktivity prostřednictvím projektu Criminal Justice a návazně pak v rámci
individuálního projektu PMS podaného v rámci výzvy OP LZZ.
Jedná se o projekt „Proč zrovna já“ (CZ.1.04/3.1.00/73.00001). Jeho realizaci
PMS zahájila v září 2012 a projekt potrvá do května 2015. V roce 2013 byla
dokončena metodická příručka, která se skládá z následujících částí: Metodika
osobního poradenství; Psychologická a psychoterapeutická podpora oběti;
Doprovázení; Metodika organizování a vedení restorativních skupinových konferencí;
Telefonické a internetové poradenství; Multidisciplinární týmy pro oběti a Monitoring
problémů obětí.
V poradnách pro oběti trestných činů bylo v roce 2013 poskytnuto poradenství
celkově cca 1122 osobám z cílové skupiny, což představuje cca 20 % z celkově
plánovaného počtu podpořených osob (obětí trestných činů), které budou do konce
realizace projektu podpořeny. V rámci realizace projektu byla v roce 2013 na místní
úrovni posilována spolupráce příslušných subjektů a osob v regionech a probíhalo
síťování a provazování činností potřebných služeb pro oběti trestných činů. Do
projektu byla zapojena řada NNO působících v regionech jako dodavatelé jednotlivých
služeb pro oběti. (MS PMS -V/6)
Vězeňská služba ČR dvakrát realizovala standardizovaný program GREPP
pro práci s pachateli, kteří byly odsouzeni za trestné činy násilí na dětech (týrání dětí,
komerční sexuální zneužívání dětí, i sexuální zneužívání dětí bez komerčního
aspektu). Jednalo se o věznice Heřmanice (pro odsouzené vykonávající trest odnětí
svobody ve věznici s ostrahou) a Nové Sedlo (pro odsouzené vykonávající trest
odnětí svobody ve věznici s dozorem). (MS VS -V/10)
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Institut pro kriminologii a sociální prevenci pokračoval v řešení výzkumného
úkolu „Nové jevy v násilné kriminalitě včetně domácího násilí“. Řešení úkolu bylo
zahájeno v roce 2012 s tím, že subprojekt týkající se domácího násilí byl v roce 2013
dokončen. Z tohoto subprojektu, zaměřeného na problematiku obětí i na pachatele
a na vyhodnocení informací, jak je dosud na pachatele domácího násilí v ČR
působeno, byla zpracována závěrečná zpráva, proběhlo oponentní řízení
a v současné době se zpráva připravuje k publikování. Výzkum nových jevů v násilné
kriminalitě bude celkově dokončen v roce 2015. (MS IKSP -V/19)
Ministerstvo zdravotnictví pokračovalo v podpoře aktivit zaměřených na
prevenci všech forem násilí a na podporu bezpečnosti pro děti a jiné ohrožené
skupiny obyvatelstva. Pokračovala činnost Národního koordinačního centra pro
prevenci úrazů, násilí a podporu bezpečnosti pro děti, které bylo ustaveno
v květnu 2011 ve FN Motol. Rozvoj tohoto centra je hrazen z Norských fondů (20132015). V roce 2012 byla vytvořena síť pracovišť spolupracujících v oblasti prevence
úrazů a násilí na dětech a byla navázána elektronická komunikace mezi těmito
pracovišti a došlo k jejich vzájemné propojení. Mezi základní aktivity centra patří,
kromě vytvoření sítě spolupracujících pracovišť, také edukace odborníků v dané
oblasti, analýza úrazových dat, informovanost odborné i laické veřejnosti
a mezinárodní spolupráce v dané oblasti. (MZ -VII/1,2)

3. Oblast situační prevence
Cílem projektů a aktivit situační prevence je znesnadnění spáchání trestného
činu, zvýšení rizika pro pachatele, že bude dopaden a potrestán, a minimalizace zisků
z trestné činnosti. Subjekty situační prevence jsou Ministerstvo vnitra (jediné, které
poskytuje dotace na oblast situační prevence, a projednává technické normy
zasahujících do oblasti ochrany majetku a osob), Policie ČR (doporučuje a realizuje
konkrétní opatření situační prevence), obecní a městské policie, samosprávy krajů,
měst a obcí (konkrétní realizace programu prevence kriminality na místní úrovni),
asociace sdružující firmy podnikající v oblasti ochrany majetku a osob, soukromé
bezpečnostní služby, pojišťovací subjekty, architekti a stavbaři.
Pokračovala činnost Poradního sboru pro situační prevenci kriminality 4
(dále jen „Poradní sbor“), především realizace společného preventivního projektu
„Bezpečná země“, který se realizuje pod záštitou MV. Projekt si klade za cíl podpořit
mechanické zábranné systémy, zlepšit informovanost občanů, podpořit řemeslnou
činnost. K obsahu projektu patří zejména vysvětlit a ukázat veřejnosti, jak správně
a účinně zabezpečit svůj byt, dům, majetek; vysvětlit a ukázat, jak rozpoznat sk utečné
prvky tvorby bezpečnosti a jejich správné kombinace v reálném životě. Usiluje
o propojení teoretické části výkladu prevence kriminality s praktickou částí
a zkušenostmi Cechu mechanických zámkových systémů ČR jako člena Poradního
sboru. Jedním z konkrétních výstupů projektu bylo společné Poradenské centrum na
veletrzích Pragoalarm 2013 a FSDays 2013. Společně byly vydány letáky, informační
brožura a informativní CD pro širokou veřejnost.
Na veletrhu Pragoalarm 2013 byla hlavní doprovodnou aktivitou konference
„Prevence kriminality ve výstavbě“, kterou připravili odborníci z Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ( dále jen „ÚNMZ“),
z Ministerstva vnitra a Policie ČR, z Asociace Grémium Alarm, z České a sociace
bezpečnostních manažerů a Cechu mechanických zámkových systémů ČR. Jejím
4

Poradní sbor pro situační prevenci kriminality (poradní orgán ministra vnitra) byl zřízen Rozkazem
ministra vnitra ze dne 28. dubna 1998. Je koordinačním a iniciačním orgánem k posuzování
koncepčních otázek a pro spolupráci s mimoresortními orgány při realizaci vnitroresortního programu
prevence kriminality.
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obsahem byly odborné prezentace na téma normy prevence kriminality při výstavbě
budov a jejich aplikace do běžného života. Více než 70 aktivních účastníků
konference obdrželo Sborník technické harmonizace ÚNMZ „Pokyny ke stanovení
úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti krádežím vloupáním podle
evropských norem“. Jde o odborný text, který veřejnost dlouhodobě požadovala pro
relevantní orientaci na trhu v oblasti ochrany osob a majetku. Na přípravě publikace
se podílelo mnoho odborníků ze státní správy a z odborných asociací či cechů,
zastoupených v Poradním sboru. Dalším výstupem uvedených projektů je „Katalog
doporučených produktů k ochraně osob a majetku“, který je jednou z příležitosti
k postupné pozitivní změně v chování občanů k vlastnímu i společnému majetku
a k jeho následné ochraně.
Pro laickou veřejnost bylo společně s jednotlivými subjekty Poradního sboru
pro situační prevenci kriminality ministra vnitra v roce 2013 uspořádáno více než
15 konferencí či seminářů na úrovni krajů, měst a obcí k různým oblastem situační
prevence (např. preventivní označování předmětů, oblast mechanických zábranných
prostředků, kamerové systémy, elektronické zabezpečení, bezpečné bydlení apod.)
Pokračoval program „Bezpečné bydlení - bezpečná lokalita“ zaměřený
zejména na prevenci majetkové kriminality, která tvoří dlouhodobě většinu veškeré
kriminality páchané na našem území. Nabízí občanům ucelené informace
k zabezpečení majetku, ochraně osob a zásadám bezpečného chování. Poskytuje
kontakty na policejní preventivní pracoviště a policejní poradenská centra, včetně
informací o certifikované technice a službách zabezpečovacích a bezpečnostních
firem řídících se etickým kodexem a evropskými normami. Jeho cílem je zlepšení
bezpečnosti v rizikových lokalitách na sídlištích a v mnohabytových objektech.
Obsahem projektu je také integrace bezpečnostních standardů do projektování
nových budov a při revitalizaci stávajících obytných lokalit. Naplňování hlavního cíle
projektu obecně zvyšuje bezpečí a pozitivně přispívá ke spolupráci mezi veřejností,
policií, samosprávou a vlastníky bytových domů. Na základě zkušeností z realizace
projektu zpracoval odbor prevence kriminality MV v roce 2013 manuál projektu
„Bezpečné bydlení – Bezpečná lokalita“. K jeho schválení došlo na 15. zasedání
Poradního sboru pro situační prevenci kriminality ministra vnitra v lednu 2014,
následně v únoru 2014 na jednání Republikového výboru. Bude distribuován cestou
webových stránek k využití pro veřejnost. (MV-II/5)
Ministerstvo vnitra pokračovalo v roce 2013 v podpoře projektů oblasti situační
prevence realizovaných obcemi v rámci Programu prevence kriminality. Obsahem
většiny projektů z oblasti situační prevence bylo vybudování a rozšíření městských
kamerových dohlížecích systémů (dále jen „MKDS“), propojení MKDS z obecní policie
na Policii ČR a zabezpečení objektů měst a obcí. Celkem bylo podpořeno 68 projektů
částkou 17 543 000 Kč.

4. Realizace specifických meziresortních programů a projektů
4.1 Systém včasné intervence
V únoru 2013 vláda ČR projednala „Zprávu o stavu realizace Národního
projektu Systém včasné intervence jako součásti reformy systému péče o ohrožené
děti“, kterou předkládalo MPSV. Tato zpráva navazuje na usnesení vlády č. 191/2011,
které konstatuje, že Systém včasné intervence (dále jen „SVI“) je meziresortním
projektem, jehož cílem je prevence rizika delikventního vývoje dětí a ochrana dětí
před trestnou činností a gesci za jeho národní rozšíření dává ministru práce
a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem vnitra. Ve Zprávě bylo popsáno, že SVI se
stane součástí nového informačního systému sociálně právní ochrany dětí (dále jen
„IS SPOD“) a že pro jeho realizaci budu využity finanční zdroje EU. Ministerstvo vnitra
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v polovině roku 2013 zajistilo, že SVI se stal strategickým státním projektem Smart
administration a vyhlásilo výzvu na jeho zřízení v rámci Integrovaného operačního
programu. Přípravné práce na tvorbě žádosti o dotaci byly přerušeny výměnou
klíčových pracovníků MPSV v červenci 2013. Termín výzvy byl ukončen a nová
jednání MV a MPSV o tvorbě žádosti a rozhodnutí realizovat SVI v rámci IS SPOD
byla přerušena s ohledem na záměr MPSV analyzovat investiční záměry předchozího
vedení resortu. (MV – II/5; MPSV –IV/8)
4.2 Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech
Ministerstvo vnitra pokračovalo v realizaci projektu Národní koordinační
mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech (dále jen „NKMPPD“), jehož cílem je
rychlé a úspěšné nalezení pohřešovaných dětí 5.
V roce 2013 byl schválen projekt bezplatné spolupráce se společností SCREENET,
spol. s r. o. spočívající v možnosti okamžitého a bezplatného zveřejnění nejaktuálnějších
informací, velmi důležitých v počátečních fázích pátrání a prováděných opatření v případech
u jedné z nejrizikovějších skupin osob - pohřešovaných dětí v ohrožení - na LED panelech.
Jedná se o další novou dimenzi a způsob zveřejnění aktuálního stavu záznamu k seznámení
veřejnosti v místech, kde jsou nebo i do budoucna budou tyto LED panely zřízeny
a provozovány. Projekt je v současné době ve fázi technické realizace.
MV ve spolupráci ve spolupráci s Úřadem služby kriminální policie a vyšetřování PP
ČR (dále jen „ÚSKPV“) v roce 2013 participovala s provozovatelem - občanským sdružením
Ztracené dítě - na zřízení mezinárodní Evropské krizové linky 116000 poskytující pomoc
blízkým pohřešovaných a ztracených dětí.
Ve dnech 25–27. září 2013 pořádal odbor prevence kriminality MV v Solenicích
mezinárodní konferenci „Pohřešované děti a evropská krizová linka 116 000“.
Hlavní témata se týkala systému pátraní po pohřešovaných dětech v evropských
zemích a role evropské krizové linky pro pohřešované děti 116 000, která je na
základě doporučení Evropské komise zřízena již ve 22 zemích EU. Hlavním posláním
pracovníků linky 116 000 je pomáhat rodičům a blízkým pohřešovaných či ztracených
dětí, a to v nepřetržitém režimu. Vedle poskytování psychologické pomoci, podpory
a poradenství jsou pracovníci linky rovněž připraveni v konkrétních případech aktivně
spolupracovat s Policií ČR a dalšími institucemi. Oficiální spuštění linky 116 000
v České republice bylo jedním z bodů programu konference (v ČR je provozovatelem
linky pro pohřešované děti o.s. Ztracené dítě). O své zkušenosti se s účastníky
podělili zástupci provozovatelů této linky z Maďarska, Polska, Slovenska a ředitelka
Mezinárodního centra pro pohřešované děti ze Spojených států amerických.
Konference se aktivně zúčastnili též zástupci organizace Evropské komise Missing
Children Europe, ředitelé nadace Naše dítě, občanského sdružení Linka bezpečí
a Missing Children Czech Republic, policejní specialisté na internetovou kriminalitu
páchanou na dětech, specialisté na trestnou činnost páchanou na mládeži a další
významní odborníci.
Od oficiálního spuštění dne 11. května 2010 byl mechanismus ze strany policie
aktivován již ve 110 případech (ke dni 28.1. 2014). (MV-II/5)
4.3 Prevence rizik souvisejících s virtuální komunikací
Rizikový obsah internetu a virtuální komunikace (kyberšikana, dětská
pornografie nebo stránky propagující extremistická hnutí) nejvíce ohrožují děti, které
5

Základem NKMPPD je pátrací činnost Policie ČR a při rozsáhlých akcích v terénu je rovněž zapojován
integrovaný záchranný systém (IZS). Systém zlepšuje existující mechanismy spolupr áce mezi
zainteresovanými subjekty, efektivně využívá existující komunikační kanály a koordinaci odpovědných
orgánů. Podstatnou součástí projektu je zapojení široké veřejnosti do pátrání a zajištění potřebné
psychologické podpory rodinám pohřešovaných dětí.
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si neuvědomují potenciální nástrahy a rizika. Proto je nezbytné se zaměřit na
vzdělávání a proškolení osob, které mohou provádět vyšetřování počítačové
kriminality a na zařazení problematiky prevence negativních jevů ve virtuální
komunikaci do vzdělávání policistů v základní odborné přípravě.
Ministerstvo vnitra je partnerem projektu „E-Synergie“ (2011–2014)
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jehož cílem je systematicky
snižovat rizika spojená s virtuální komunikací s ohledem na mladou generaci.
V rámci projektu proběhla dne 2. března 2013 stáž studentů pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v Praze. Témata stáže byla zaměřena na
problematiku informační kriminality se zaměřením na děti a NKMPPD. Z prostředků
projektu byl financován seminář „Vybrané aspekty informační kriminality“, kterého se
zúčastnilo 60 policistů z krajských ředitelstvích Policie ČR pracujících na problematice
informační kriminality. (MV –II/5)
V rámci Programu prevence kriminality podpořilo MV v roce 2013 dva
krajské projekty s názvem „Bezpečně online“, který realizovalo Národní centrum
bezpečnějšího internetu (Saferinternet). Projekt Magistrátu hl. m. Prahy navázal na
úspěšný vzdělávací projekt realizovaný v roce 2012 a pro účastníky vzdělávacích
kurzů zajistil odbornou konferenci k nejnovějším poznatkům na poli rizik pohybu
v online prostředí a postupům bezpečného užívání Internetu (projekt byl podpořen
částkou 110 000 Kč). Druhý projekt realizoval kraj Vysočina a jednalo se o vzdělávací
kurzy pro odbornou veřejnost (policisty, manažery programu prevence kriminality
a sociální pracovníky) a seminář pro laickou veřejnost (rodiče žáků základních škol
a studenty středních škol). Projekt byl podpořen částkou 832 000 Kč.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo v roce 2013 nový
Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Metodický
pokyn zahrnuje i problematiku kyberšikany a spolupráci školy se specializovanými
institucemi. Oblast
prevence kyberšikany byla rovněž zařazena do rámcových
vzdělávacích programů a
je obsažena
v několika vzdělávacích oborech.
(MŠMT - III/5)

4.4 Speciální výslechové místnosti
Zřizování nových standardizovaných výslechových místností pro potřeby
Policie ČR a také pro potřeby odborů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je
jednou z priorit Strategie. Speciální výslechové místnosti (dále jen“SVM“) jsou určeny
pro výslechy dětí - obětí nebo svědků trestné činnosti (mohou být využívány také pro
výslechy dospělých obětí a svědků závažné trestné činnosti, především násilného
a mravnostního charakteru, např. znásilněné ženy, senioři, handicapovaní).
V roce 2013 byly v rámci dotačního titulu Program prevence kriminality
finančně podpořeny 2 projekty na zřízení nových speciálních výslechových
místností, a to v Litoměřicích a Pelhřimově. V současné době je Policií ČR využíváno
44 speciálních výslechových místností.
V rámci resortního programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2013
poskytlo MV dotaci ve výši 1 200 000 Kč na tři celorepublikové projekty
směřujících ke zlepšování postavení zvlášť zranitelných obětí při vyšetřování ,
tzn. projektů, které přispějí ke zkvalitnění práce specialistů SKPV. První projekt
„Využití audiovizuální techniky při výslechu zvlášť zranitelné oběti“ se týká
technického vybavení všech organizačních článků Policie ČR (podrobněji viz str. 11).
Další dva projekty jsou určeny pro SVM. Jedná se o zpracování nové „Metodiky
používání demonstračních pomůcek při výslechu dětského svědka“ , která přispěje ke
zvýšení kvality výslechu.
Třetí projekt s názvem „Využití přepisovací techniky
programu Newton Dictate při výslechu dětských obětí“ přispěje k zefektiv nění práce
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policejního orgánu, zrychlení přípravného řízení trestního ve věci dětských obětí
trestných činů, zejména tam, kde soud rozhoduje o vazbě obviněného nebo je třeba
neprodleně zpracovat znalecké posudky týkající se dětské oběti.
Pokračovala činnost Koordinační skupiny k výslechovým místnostem, ve
které jsou zástupci všech krajských ředitelství Policie ČR. Vzhledem k potřebě
zvyšování efektivnosti využívání speciálních výslechových místností bylo minulé
období zaměřeno na předávání zkušeností mezi jednotlivými specialisty Policie ČR
pracujícími na problematice vyšetřování mravnostní trestné činnosti na mládeži, ale
také s pracovníky OSPOD, státních zastupitelství a soudními znalci z příslušných
oborů. V rámci koordinační skupiny funguje expertní skupina specialistů SKPV.
(MV -II/5)

Problematika odhalování, objasňování a vyšetřování kriminality pách ané
dětmi a na dětech byla začleněna do systému vzdělávání policistů. Od října 2012
ve Vyšší policejní škole MV v Praze Hrdlořezech a Vyšší a střední policejní škole
v Holešově probíhá specializační kurz, který je zaměřen na výslech dětského svědka
– oběti mravnostní trestné činnosti. Je určen pro specialisty SKPV pracující na linii
mládež – mravnost. Pro potřeby tohoto kurzu byl vydán pracovní sešit pro účastníky
kurzů, který shrnuje základní poznatky z oblasti komunikace s dětskou obětí
a vývojové psychologie, mapuje pachatele sexuálně motivované trestné činnosti
a zaměřuje se také na správný postup při výslechu ve speciální výslec hové místnosti.
Vzhledem k tomu, že od 1. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb.,
o obětech trestných činů a o změně některých dalších zákonů, uspořádal odbor
prevence kriminality MV 20. června 2013 jednodenní seminář, který byl zaměřen na
aplikaci tohoto zákona do policejní praxe. (MV- II/5)

4.5 Prevence domácího násilí
Ministerstvo vnitra v roce 2013 zpracovalo a předložilo vládě materiál
„Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících
zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího
násilí za rok 2012“ (dále jen „Informace“). Vláda dne 17. dubna 2013 vzala informaci
na vědomí (usnesení č. 274) a zároveň změnila usnesení vlády ze dne 25. srpna
2004 č. 794, k „Modelovému mezioborovému projektu k vytvoření právního rámce
a metodických postupů pro zavedení interdisciplinárních týmů, spojujících zdravotní,
sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí“ tak, že
zrušila její každoroční předkládání. S totožnou problematikou
bude i nadále
předkládána pravidelně (vždy k 31. prosinci kalendářního roku) „Souhrnná zpráva
o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 až
2014“, která danou problematiku pojímá komplexněji v širším resortním zastoupením
a se všemi neziskovými organizacemi zajišťujícími prevenci a péči o oběti domácího
násilí.
MV se podílí na vzdělávání policistů i pracovníků justice v problematice
domácího násilí, zejména formou osvětových a informačních aktivit .
V roce 2013 se odbor prevence kriminality MV zaměřil na cílovou skupinu
„senioři“ a navázal tak na informační kampaň odboru prevence kriminality MV z roku
2007 zaměřenou na zvýšení informovanosti seniorů o bezpečném chování pod
názvem „(Ne)bezpečný věk“. Bezpečí seniorů a jejich ochrana před trestnou činností
je jednou z priorit vyplývajících z Resortního programu přípravy na stárnutí 2008 –
2012 Rady vlády pro seniory a stárnutí, Národního akčního plánu prevence domácího
násilí na léta 2011-2014 a Strategie prevence kriminality v České republice na léta
2012 až 2015.
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Koncem roku 2012 byla vyhlášena výzva pro NNO na podporu projektů
týkajících Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech pro
rok 2013. Začátkem roku 2013 poskytlo MV dotaci ve výši 1 435 000 Kč šesti NNO
(Centrum nové naděje o.s., Adra o.s., proFem o.p.s., ROSA – centrum pro týrané
a osamělé ženy o.s., Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry o.p.s.
a Život 90 o.s.). Dotace byly určeny na preventivní činnosti, aktivizační programy
a osvětové aktivity v oblasti prevence domácího násilí, s důrazem na prevenci
v oblasti trestné činnosti páchané na seniorech. Cílem všech projektů výše uvedených
NNO byla ochrana seniorů před násilím a protiprávnímu jednání, ale také zvýšení
společenského zájmu o postavení seniorů ve společnosti. Závěry z podpořených
projektů, jejichž součástí je vytvoření manuálů pro odborníky, informačních
a osvětových materiálů, budou zveřejněny na webu MV. (MV-II/5)
4.6 Prevence obchodování s lidmi
V roce 2010 byl realizován Program podpory a ochrany obětí obchodování
s lidmi (dále jen „Program“) 6, který je určen obětem trestného činu obchodování
s lidmi zejména za účelem sexuálního a pracovního vykořisťování. Obětem nabízí
právní, sociální a zdravotní pomoc, ubytování a důstojný návrat do země původu.
Kromě humanitárního aspektu je cílem programu i získávání relevantních informací
o kriminálním prostředí, které mohou vést k odhalení, potrestání a odsouzení
pachatelů této trestné činnosti.
Ministerstvo vnitra jako resortní gestor programu je v rámci národního
referenčního mechanismu pro oblast podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi
odpovědný nejen za jeho koordinaci, ale rovněž za preventivní aktivity v dané
problematice. Zároveň efektivně spolupracuje s ostatními resorty (Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo
zahraničních věcí), Policií ČR a NNO. K zabezpečení fungování programu se schází
koordinační skupina na pracovní úrovni složená ze zástupců spolupracujících institucí
a organizací.
V roce 2013 bylo díky výborné spolupráci se součinnostními partnery
zařazeno do Programu celkem 23 pravděpodobných obětí obchodování s lidmi
z Rumunska, Slovenské republiky a České republiky. Převážně se jednalo
o obchodování s lidmi za účelem nucené práce či pracovního vykořisťování. Celkem
bylo od roku 2003 zařazeno do Programu 143 obětí obchodování s lidmi.
Z tohoto počtu je stále v Programu zařazeno celkem 9 pravděpodobných obětí
obchodování s lidmi, kterým jsou poskytovány komplexní služby v rámci Programu
a které spolupracují s orgány činnými v trestním řízení.
Prostřednictvím Programu dobrovolných návratů, který je součástí Programu,
bylo realizováno 8 dobrovolných návratů. Celkem bylo od roku 2003 realizováno
63 dobrovolných návratů, z toho 19 zpět do České republiky. (MV -II/5)

6

Program je realizován v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2011 č. 925
ke Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 a v souladu s usnesením
vlády České republiky ze dne 10. dubna 2012 č. 282 k Nár odní strategii boje proti obchodování s lidmi
v České republice na období 2012 – 2015. Novým relevantním dokumentem ve vztahu k péči o oběti
obchodu s lidmi je. Směrnice 2011/36/EU k boji proti obchodování s lidmi, která stanovila v článku 12,
že členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byla dané osobě poskytnuta pomoc
a podpora, jakmile příslušné orgány získají důvodné podezření, že se uvedená osoba mohla stát obětí
trestného činu obchodování s lidmi.
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4.7 Prevence předluženosti jako kriminogenního faktoru
Pokračovala činnost Aliance proti dluhům, kterou v roce 2011 založilo
Ministerstvo vnitra spolu s Probační a mediační službou ČR a nestátní neziskovou
organizací RUBIKON Centrum.
V průběhu roku 2013 navázala Aliance proti dluhům (dále jen „APD“) na
dosažené výsledky předchozího roku. V rámci projektu „Rozvoj probačních
a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před
opakováním trestné činnosti“ se činnost APD zaměřila na témata alternativních
programů oddlužení a spotřebitelské úvěry. Témata byla řešena při příležitosti
pracovních jednání i schůzek organizačního výboru APD. Byly uspořádány 3 kulaté
stoly, kterých se zúčastnil i švýcarský expert na danou problematiku( zástupce VEBO
- Sdružení pro rozvoj probačních služeb ve střední a východní Evropě). Tématy byla
prezentace dobré praxe uplatňované ve Švýcarsku (oddlužování osob) i principů
zvažovaného Institutu dobrovolného vyrovnání (dále jen „IVA“) a informace o revizní
novele insolvenčního zákona. Kulatých stolů se mj. účastnili zástupci Provident
Financial, Poradny při finanční tísni a příslušných registrů v ČR (SOLUS, Czech
Credit Bureau) a řada NNO.
Konkrétním výstupem dosavadní práce v oblasti projednávání možných
alternativ programů oddlužení je mapa námětů, která bude předložena jako
stanovisko APD Expertní skupině Ministerstva spravedlnosti, jež se bude zabývat
návrhem pro vznik IVA. Mapa námětů identifikuje klíčové oblasti, kterými je nutné se
dále zabývat (např. upřesnění a definice pohledávek, jak pracovat s informacemi
o pohledávkách, podoba a podmínky vzniku sanačního fondu, možnosti finančních
dohledů (finanční kuratela), míra a úprava sankcí atd.). (MS PMS –V/4)
Projekt Rozvoj probačních resocializačních programů – posílení prevence
a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“ je ve svém obsahu
zaměřen také na řešení problematiky sanace dluhů (projektové období bude trvat až
do konce roku 2015). Prostřednictvím přítomnosti odborného poradce v rámci projektu
(zástupce organizace VEBO) využila PMS zahraničních zkušeností z oblasti možností
řešení zadluženosti pachatelů navracejících se z vězení na svobodu. (MS PMS -V/5)
V průběhu roku 2013 byla akcentována priorita vzdělávání a zvyšování
finanční gramotnosti a poradenství v protidluhové oblasti. Ze závěrů odborných
kulatých stolů a dalších diskusí vyplynulo, že slabým místem v systémovém přístupu
ke vzdělávání a poskytování poradenství jsou samosprávy obcí a krajů. Ministerstvo
vnitra se rozhodlo tento nedostatek odstranit a zpracovalo projekt, který byl
v listopadu 2013 schválen a bude kofinancován z EU a státního rozpočtu ČR.
V prvním čtvrtletí roku 2014 začnou úvodní fáze projektu s názvem "Vytvoření
jednotného systému v oblasti finanční gramotnosti a prevence předlužení na
úrovni územních samosprávných celků - FINGRAM", jehož cílovou skupinou je
téměř tisíc pracovníků samospráv obcí a krajů. Obsahem projektu je:
1) vytvoření, pilotní ověření a následná realizace akreditovaného vzdělávacího
programu pro zaměstnance obcí, vytvoření rozšířeného vzdělávacího programu
pro zaměstnance krajů,
2) nadstavbové poradenství s využitím dálkového elektronického přístupu,
3) vybavení zaměstnanců obcí a krajů vzdělávacími a informačními materiály,
vytvoření vzdělávacího manuálu pro lektory budoucích kurzů pro zaměstnance obcí,
4) vytvoření sítě erudovaných metodiků na úrovni krajů,
5) legislativní ukotvení systému zvyšování finanční gramotnosti zaměstnanců obcí
a zajištění dlouhodobého přístupu obcí a krajů k akreditovaným kurzům
prostřednictvím státního Institutu pro veřejnou správu Praha. (MV – II/5 )
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V roce 2013 APD rozšířila svoji členskou základnu, a to o Czech Credit Bureau
(zahrnující CNCB i CBCB) a o Sociální poradnu Jirkov. Celkově tvoří členskou
základnu 30 členů.

5. Podpora rozvoje prevence kriminality na místní úrovni
Ministerstvo vnitra pokračovalo v podpoře realizace Programu prevence
kriminality v krajích a obcích, jejichž cíli jsou posílení pocitu bezpečí občanů,
eliminace kriminálně rizikových jevů a ochrana lokálních komunit před kriminalitou.
Program prevence kriminality na rok 2013 byl vyhlášen v listopadu 2012
a MV pro jeho realizaci připravilo několik metodicko-doporučujících dokumentů.
Stěžejním dokumentem jsou Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality (dále jen „Zásady“).
Obsahují podmínky pro kraje a obce, za kterých je možné o dotaci na preventivní
opatření žádat, vymezují obsah žádosti a nakládání se státní účelovou dotací, včetně
efektivnosti
a hospodárnosti využití dotace a jejího vyúčtování.
Z hlediska tvorby analýz a plánování efektivních preventivních opatření na
lokální úrovni Zásady obsahují Metodiku pro tvorbu bezpečnostních analýz
a koncepcí prevence kriminality na úrovni krajů, měst a obcí včetně způsobu
a kritérií stanovování míry rizikovosti území (indikátory rizikovosti, apod.) ve vztahu
k prevenci kriminality. Metodika je každoročně inovována na základě zkušeností
z praxe a dle aktuálního legislativního stavu. MV poskytuje krajům a obcím základní
údaje o kriminalitě a dalších údajích majících vliv na bezpečnostní situaci za celou
ČR, kraje a obce s rozšířenou působností. Podrobné analýzy si již zajišťuje každý kraj
a obec sama, a to ve spolupráci s Policií ČR.
Kromě analytické části je pro účast v Programu prevence kriminality důležitá
část koncepční. V případě zájmu o státní účelovou dotaci mají kraj i obec povinnost
tvořit střednědobé koncepce, strategie či dvouleté plány prevence kriminality,
MV poskytuje všem zájemcům o zvýšení bezpečí a o plánování preventivních
opatření poradenskou a konzultantskou podporu. Vždy po vyhlášení Programu
prevence kriminality na konkrétní kalendářní rok pořádá ve spolupráci s krajskými
úřady čtrnáct seminářů pro zájemce o preventivní opatření a o státní dotaci a poté se
věnuje poradenství při tvorbě analýz, koncepcí a konkrétních preventivních opatření.
V průběhu roku pak sleduje průběh realizace projektů, porovnává plánovaný dopad na
zlepšení bezpečnostní situace.
Snahou MV je zajistit co možná nejvyšší efektivitu preventivních opatření.
Kraje i obce musí povinně uvádět kombinaci několika evaluačních kriterií již před
realizací preventivních opatření (tj. v žádostech o dotaci), musí popsat způsob jejich
sledování. Pro zvýšení kvality sledování efektivity nechalo v roce 2013 Ministerstvo
vnitra zpracovat studii s názvem „Měření efektivity preventivních programů aneb
jak měřit něco, co se nestalo“, kterou vytvořila obecně prospěšná společnost
Otevřená společnost.
K zajištění vyšší míry bezpečí obyvatel ČR a realizaci preventivních opatření
vyhlásilo MV v roce 2013 čtyři kola dotačního řízení k Programu prevence kriminality.
Na první všeobecné kolo vyhlášené v listopadu 2012 navázala v průběhu roku další tři
již úžeji zaměřená a specifikovaná kola, a to na aktuální problematiku zvýšení
bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí. Celkem bylo v roce 2013
podpořeno 258 projektů 118 obcí a 6 krajů celkovou částkou 49 946 000 Kč.
Projekty z oblasti sociální prevence se týkaly zejména práce s rizikovými
skupinami dětí a mládeže (celkem bylo podpořeno 184 projektů částkou
31 410 000 Kč. Z oblasti situační prevence bylo podpořeno 68 projektů částkou
17 543 000 Kč. Mezi nejčastějšími projekty bylo vybudování a rozšíření městských
kamerových dohlížecích systémů (dále jen „MKDS“), propojení MKDS z obecní policie
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na Policii ČR a zabezpečení objektů měst a obcí. Program prevence kriminality
dlouhodobě podporuje situační prevenci, která není podporována z jiných resortů
a zároveň v rámci podpory projektů z oblasti sociální prevence či informování občanů
doplňuje oblasti, které nejsou pokryty žádnými jinými dotačními tituly. Prolínání se
a návaznost různých typů projektů v rámci Programu přispívá k řešení místních
bezpečnostních problémů. Z tohoto hlediska se jedná o efektivní a konkrétně cílenou
podporu. Důležitým hlediskem je hodnocení a sledování efektivity podpořených
projektů. Kromě dílčích a konkrétních výstupů (přímých indikátorů projektu) je
dlouhodobě sledován vývoj bezpečnostní situace, index kriminality a index rizikovosti
realizátorů – krajů a obcí.
V říjnu 2013 uspořádalo MV dvoudenní pracovní seminář pro manažery
prevence kriminality krajů a obcí, pro preventisty Policie ČR a členy Republikového
výboru. Obsah semináře byl šit na míru požadavkům krajů a obcí. V jeho průběhu
došlo k vyhodnocení dosavadního průběhu realizovaných projektů prevence
kriminality, k silným i slabým stránkám procesu hodnocení žádostí o dotaci,
k představení priorit a inovací Programu prevence kriminality na rok 20 14 a k diskusi
nad aktuálními tématy jako je nová legislativa týkající se obětí trestné činnosti nebo
komentované podrobné závěry z výzkumu pocitu bezpečí občanů, který Republikový
výbor nechal zpracovat na sklonku roku 2012.
V listopadu 2013 vyhlásilo Ministerstvo vnitra výzvu pro kraje a obce
k realizaci Programu prevence kriminality v roce 2014. (RVPPK- I/2.2; MV -II/3)
6. Analytická, koncepční a metodická činnost v oblasti prevence kriminality
Ministerstvo vnitra dokončilo v roce 2013 přípravu metodiky vyhodnocování
efektivity dopadů preventivních opatření, a to zpracováním studie s názvem „Měření
efektivity preventivních programů aneb jak měřit něco, co se nestalo “ (autorem je
o.p.s. Otevřená společnost). Studie vychází z dostupných českých i zahraničních
zdrojů. Obsahuje stručný popis stávající situace, nástroje a zkušenosti a vychází
z analýzy měření efektivity preventivních programů realizovaných v minulých letech
odborem prevence kriminality MV. Uvádí kroky, jež musí být od počátku součástí
každé preventivní aktivity tak, aby bylo možné dělat závěry o jejím dopadu.
Zdůrazňuje nezbytnost kvalitní výchozí definice problému a z ní vyplývajících
dosažitelných cílů a představuje základní hodnotící nástroje/systémy, které jsou
k dispozici. Současně přináší přehlednou typologii projektů, včetně vhodných nástrojů
k jejich vyhodnocování a navrhuje konkrétní ukazatele, jež mají být sledovány. Studie
se stala nezbytnou příručkou pro kraje a obce při stanovování kritérií hodnocení
efektivity dopadů jednotlivých preventivních projektů.
K lepšímu plánování preventivních opatření na všech úrovních, ale i ke
zkvalitnění řídící činnosti Policie ČR, obecní policie a dalších institucí výrazně
přispělo vytvoření softwaru, který umožní zpracovávání aktuálních digitálních
map kriminality a přestupků v dopravě. V roce 2012 Policejní prezidium ČR
nakoupilo potřebný software a spustilo novou infrastrukturu GIS (Geografický
informační systém). Celý systém byl propojen se systémem elektronického trestního
řízení tak, aby bylo možné získaná data převádět do grafické podoby v mapách.
Kriminální analýza (strategické analýzy, statistické výstupy) slouží pro potřeby
manažerů k získání přehledu o nápadu trestné činnosti v daném územním celku
a k následnému přijetí adekvátních prostředků k jeho snížení, případně eliminaci.
Výsledky kriminální analýzy slouží také jako podklady pro činnost policejních
preventistů.
V rámci rozvoje systému připravil odbor analýz ÚSKPV Policejního prezidia ČR
v roce 2013 „Koncepci analytických pracovišť Policie České republiky“. Přílohou
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této Koncepce je dokument „Bližší definice účelu kriminální analýzy, její vztah k práci
preventistů, predikční analýze a mapám kriminality“.
Usnesením vlády ČR ze dne 15. prosince 2011 č. 925 ke Strategii prevence
kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 bylo Ministerstvu vnitra uloženo
zpracovat ve spolupráci s Policejním prezidiem ČR resortní koncepci prevence
kriminality. Verze zpracovaná MV byla v připomínkovém řízení podrobena kritice a
bylo navrženo ji přepracovat a nově transformovat prostřednictvím pracovní skupiny
zřízené policejním prezidentem i za účasti pracovníků MV. Koncepce bude
schválena ministrem vnitra v roce 2014. ( MV -II/2)
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v roce 2013 vydalo Národní
strategii prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu
školství, mládeže a tělovýchovy na období 2013 – 2018. Strategie je zveřejněna na
webových stránkách MŠMT. ( MŠMT- III/4)
V roce 2013 byl také spuštěn nový systém hodnocení kvality (certifikací) pro
všechny formy rizikového chování jako podmínky k získání dotace pro programy
primární prevence působící ve školách (NNO, školská zařízení, Policie ČR, atd.).
Organizací certifikačního procesu byl pověřen Národní ústav pro vzdělávání, kde bylo
vytvořeno Pracoviště pro certifikace. Na období 2013 – 2018 vydalo ministerstvo
novou Metodiku MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit
v oblasti prevence rizikového chování v období 2013 – 2018. Podmínkou k získání
dotace pro rok 2014 je certifikát odborné kvality nebo podaná žádost o tento certifikát.
(MŠMT-III/1,3)

Pro krajské školské koordinátory prevence, metodiky prevence v PPP a školní
metodiky prevence
realizovalo MŠMT v roce 2013
dvě odborné konference
a pracovní poradu pro krajské školské koordinátory prevence zaměřenou na
vzájemné předávání informací a koordinaci spolupráce v oblasti primární prevence.
Dále ministerstvo uspořádalo čtyři odborné semináře pro žadatele o dotace pro oblast
primární prevence v Praze a v Brně. ( MŠMT- III/6)
V rámci své působnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí a kontroluje
výkon státní správy v oblasti sociálních služeb a metodicky vede poskytování sociálních
služeb osobám, kterým není poskytována sociální služba, a jsou v takové situaci, kdy
neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jejich život nebo zdraví. Dále metodicky vede
koordinaci poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství
osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné
výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností
jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
Metodické vedení probíhá prostřednictvím pravidelných konzultačních dnů MPSV
s krajskými metodiky služeb sociální prevence (4x ročně). V rámci těchto setkání se
projednávají aktuální témata, předávají se informace o nových zákonných úpravách či
postupech, probírají se doporučené postupy a předávají se praktické informace z jiných
resortů či nestátního neziskového sektoru, které jsou využitelné při výkonu činnosti
sociálních kurátorů. S metodickou podporou souvisí i následné provádění kontrol přenesené
působnosti výkonu státní správy. Zástupce MPSV se pravidelně účastní krajských
i celorepublikových profesních setkání a seminářů sociálních kurátorů.
Zástupci MPSV se účastní odborných setkání a konferencí k problematice
bezdomovectví jak v ČR, tak v zahraničí a poznatky či příklady dobré praxe předávají pro
inspiraci či přímo k praktickému využití sociálním kurátorům prostřednictvím krajských
metodiků. ( MPSV- IV/2)
Probační a mediační služba ČR vytvořila v průběhu roku 2013 elektronickou
podobu nástroje SARPO (Souhrnná Analýza Rizik a Potřeb Odsouzených) jako
základního předpokladu pro realizaci druhého pilotního projektu v rámci PMS. Cílem
tohoto v pořadí již druhého pilotního projektu je ověřit časovou náročnost využívání
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nástroje SARPO v případové praxi PMS a shromáždit další praktické zkušenosti
úředníků a asistentů v této souvislosti. Byl vybrán dodavatel, který ve spolupráci
s odborným týmem PMS v říjnu a listopadu 2013 vytvořil požadovanou elektronickou
verzi nástroje. V listopadu 2013 byl zpracován časový a obsahový plán realizace
pilotního projektu a zahájena příprava jeho realizace v praxi. Proškolení účastníků
pilotního projektu v počtu 30 osob je plánováno na leden/únor roku 2014 a realizace
projektu v praxi na období únor – září 2014. V případě úspěšného vyhodnocení
projektu lze očekávat implementaci nástroje do širší praxe PMS koncem roku 2014.
(MS PMS – V/1)

Ve věznicích a vazebních věznicích byl v roce 2013 vyhodnocován zkušební
provoz nástroje SARPO a po dokončení 2. aktualizace nástroje k 31. 10. 2013 je
zajištěn rutinní provoz SARPO při zpracování komplexní zprávy u odsouzených ve
výkonu trestu odnětí svobody. (MS VS –V/16)
V roce 2013 byla dokončena metodika práce Komisí pro podmíněné
propuštění (dále jen „Komise pro PP“), která byla inovována na základě zkušeností
z pilotního projektu Komise pro podmíněné propuštění realizovaného v letech 2009 –
2012. Proběhla také potřebná školení pracovníků projektu – koordinátorů projektu ve
věznici, administrátorů a členů komise. Byl také vytvořen seznam spolupracujících
asistentů pro oběti. Ve sledovaném roce bylo celkově Komisemi pro PP již projednáno
52 případů odsouzených. (MS PMS – V/2)
Institut pro kriminologii a sociální prevenci dokončil v roce 2013 zpracování
údajů “ Reprezentativního výzkumu veřejného mínění zaměřeného na postoje občanů
k prevenci kriminality a k bezpečnosti, včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky“.
Byla dokončena závěrečná zpráva a výsledky byly prezentovány na jednání
Republikového výboru a na dvoudenním pracovním semináři pro manažery prevence
kriminality krajů a obcí a pro preventisty Policie ČR.
V roce 2013 vydal IKSP „Studii k vývoji a trendům kriminality“. Jedná se
o každoroční výstup dlouhodobého výzkumného úkolu „Analýza trendů kriminality
a vývoje latentní kriminality“, jehož předmětem je vždy stav kriminality v roce
předchozím a porovnání s delšími (cca desetiletými) časovými řadami statistických
údajů resortních statistik MS a MV (konkrétně Policie ČR). Základem každoroční
analýzy je zhodnocení stavu a změn v úrovni kriminality v ČR obecně, změn struktury
a intenzity kriminality včetně změn teritoriálních, pohybů stavu a skladby známých
pachatelů. Součástí sledování a analýzy je i problematika obětí trestné činnosti.
K výzkumnému úkolu „Regionální rozložení a podmíněnost kriminality,
problematiky a výskyt tzv. hot-spots“ zpracoval IKSP v roce 2013 projekt
a vstupní studii a zahájil shromažďování dat. Výzkum bude probíhat v letech 20132015 a je zaměřen na zjištění demografických, sociálních a ekonomických vlivů na
stav a strukturu kriminality v regionech ČR a jejich vzájemnou korelaci.
Dalším řešeným výzkumným úkolem je „Násilné sexuálně motivované
kriminální jednání“ (probíhá v letech 2012-2014). Je zaměřen na kriminální jednání
pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů s prvkem násilí (násilné sexuální
delikty/trestné činy), na pachatele sexuálního násilí a na opatření na ochranu
společnosti před tímto druhem kriminality. Cílem je zmapovat a analyzovat oblast
sexuálně motivovaných deliktů, získat nové poznatky o trestných činech i pachatelích
sexuálně motivovaného násilí(příp. identifikovat subtypy v rámci této skupiny
pachatelů), zhodnotit prostředky využívané k jejich odhalování
a postihu a
analyzovat možnosti zvýšení jejich účinnosti. Byl sestaven a analyzován rozsáhlý
výzkumný soubor pachatelů násilných sexuálních deliktů a probíhá analýza trestních
spisů. Úkol je současně zařazen do Programu bezpečnostního výzkumu v ČR pod č.
VG2VS/230 . (MS IKSP – V/19)
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Ministerstvo obrany pokračovalo v metodické a odborné pomoci komisím pro
prevenci sociálně nežádoucích jevů s důrazem na kvalitní realizaci projektů prevence
kriminality v roce 2013. Agentura personalistiky AČR centrálně zabezpečila odborné
přípravy předsedů komisí, poradců pro prevenci a dalších osob, které se zapojují do
realizace preventivních aktivit. V průběhu roku pracovníci Agentury personalistiky
AČR (v rámci probíhajících organizačních změn) poskytovali metodickou pomoc
komisím pro prevenci sociálně nežádoucích jevů při řešení aktuálních problémů.
Realizované organizační změny zásadním způsobem ovlivnily složení i práci většiny
těchto komisí, a to zejména v oblasti personálního složení, realizace projektů,
přerozdělování finančních prostředků v rámci nových organizačních struktur,
změnových řízení apod. V rámci plánování byly řešeny finanční prostředky k realizaci
cílů prevence kriminality v období let 2014 až 2019. Odborná a metodická pomoc
přispěla k zabezpečení činnosti komisí pro prevenci v dalším období.
Na místních úrovních, zejména v místech dislokace vojenských posádek
a vojenských objektů, pokračovala Vojenské policie ve spolupráci s orgány Policie
ČR, obecní policie, Celní správy, s Vězeňskou službou, obecními a městskými úřady
a s dalšími zainteresovanými institucemi při předávání konkrétních poznatků
o protiprávních jednáních v resortu obrany a jejich následného šetření.
Resortní komise pro prevenci sociálně nežádoucích jevů stanovila priority MO
v oblasti prevence kriminality na rok 2014: zpracování nové koncepce prevence na
další období, zpracování nového vnitřního předpisu k zabezpečení jednotného
postupu při realizaci úkolů prevence v působnosti MO, vyčlenění finančních
prostředků v rozpočtu MO na rok 2015 určených na realizaci resortního Programu
prevence kriminality; splnění úkolů prevence kriminality, boje proti extremismu a boje
s korupcí stanovených MO na rok 2014 příslušnými usneseními vlády, zpracování
návrhu úkolů MO na rok 2015 v oblasti prevence kriminality, boje proti extremismu
a boje s korupcí; doplňování resortních intranetových stránek Prevence sociálně
nežádoucích jevů aktuálními informacemi z výše uvedených oblastí, realizace
závazných vzdělávacích témat (Sebevraždy a sebevražedné jednání, Rodina
a partnerské vztahy, Patologické hráčství). (MO – VI / 4,5,6)
7. Vzdělávání pracovníků v oblasti sociální prevence a prevence kriminality
Ministerstvo vnitra průběžně zajišťovalo vzdělávání pracovníků z oblasti
prevence kriminality, především manažerů prevence kriminality krajů a obcí.
Předmětem školení a kurzů byla aktuální témata prevence kriminality a rizikových
jevů, příprava programů prevence kriminality. Pro nové manažery prevence kriminality
krajů a obcí a v případě zájmu preventistů Policie ČR nebo obecních policií zajišťoval
odbor prevence kriminality MV krátkodobou stáž na svém pracovišti, která jim
umožnila základní orientaci v preventivní politice státu, Ministerstva vnitra a Policie
ČR, v analytické a metodické činnosti a poskytoval informace o osvědčených
národních i zahraničních projektech. Průběžné vzdělávání probíhalo také v rámci
specifických programů a projektů.
V roce 2013 se MV zaměřilo na vzdělávání asistentů prevence kriminality
s cílem zkvalitnit jejich práci a zajistit tak vyšší míru bezpečí v sociálně vyloučených
lokalitách. Na sklonku roku 2013 realizovalo dvě vzdělávací akce, obě schválil na
svém říjnovém jednání Republikový výbor.
První vzdělávací aktivita navázala na již standardizované dvoudenní vstupní
vzdělávání asistentů prevence kriminality s cílem pilotně vyzkoušet jejich
navazující (průběžné) vzdělávání. Pilotní kurz po obsahové stránce připravil
a lektorsky zajistil ředitel Městské policie Děčín, který s asistenty pracuje již od roku
2009. Kurz byl zaměřen zejména na praktický výkon činnosti asistentů a jeho obsah
byl tvořen na základě zkušeností dobré praxe. Pilotního jednodenního kurzu se
zúčastnilo celkem 37 asistentů ze tří skupin: nováčci (pracující méně než 1 rok),
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zkušení (více než 1 rok), zapojení v projektu hrazeném z OP LZZ. Kurz byl pro
všechny uvedené skupiny vyhodnocen jako úspěšný, jedním ze závěrů je nutnost
průběžného, opakovaného, unifikovaného a na praxi zaměřeného vzdělávání
asistentů. Účast v kurzu bude v roce 2014 nabízena městům realizujícím projekt
Asistent prevence kriminality. Výukový materiál i závěrečná zpráva jsou vyvěšeny na
internetových stránkách MV.
Druhou vzdělávací aktivitou určenou pro asistenty prevence kriminality bylo
vzdělávání zvyšující jejich kompetence v oblasti finanční gramotnosti. Při
supervizních setkáních, průběžném odborném vzdělávání nebo při osobních
pohovorech s asistenty se potvrdila vysoká míra zadlužení a tendencí k dalšímu
zadlužování nejen u klientů asistentů prevence kriminality, ale i u asistentů
samotných. Asistenti se v prosinci 2013 zúčastnili jednodenního akreditovaného
kurzu, který měl za cíl vybavit je kompetencemi k tomu, aby uměli lépe hospodařit
a vyhnout se zadlužení, rozpoznat rizika zadlužení a nevýhodné i podvodné nabídky,
řešit již vzniklé dluhy a nevyhýbat se odpovědnosti za jejich splacení ještě ve chvíli,
kdy jejich výše není astronomická a poskytnout základní poradenství svým klientům.
Kurz byl koncipován jako úvod do problematiky a byl přizpůsoben různorodé úrovni
dosaženého formálního vzdělání asistentů, která osciluje od základního po
vysokoškolské. Vítězem výběrového řízení na dodavatele kurzu bylo občanské
sdružení RUBIKON Centrum se sídlem v Praze. Kurzu se zúčastnilo 118 asistentů
prevence kriminality a všichni složili úspěšně závěrečný test.
Mezi úkoly vyplývajícími ze Strategie patří příprava akreditovaného
vzdělávacího kurzu pro manažery prevence kriminality krajů a obcí. V roce 2013
pokračovaly přípravné práce pro realizaci vzdělávacího kurzu „Zvýšení kompetencí
policistů a pracovníků samostatných samosprávných celků v oblasti prevence
kriminality“. Cíle projektu jsou zajištění efektivního, jednotného a funkčního systému
prevence kriminality v rámci Policie ČR a v rámci územních orgánů veřejné správy
prostřednictvím vytvoření akreditovaného vzdělávacího kurzu a jeho pilotního
vyzkoušení. Po schválení a podepsání právní aktu v polovině roku 2013 byl kurz
připraven k realizaci. Byla zpracována zadávací dokumentace a vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele kurzu. V rámci výběrového řízení se přihlásil pouze jeden
uchazeč, čímž bylo nutné v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.“) toto
výběrové řízení zrušit. K tomu došlo na počátku prosince 2013. V lednu 2014 se
konala nová výzva pro výběrové řízení, které, v souladu s novelou zákona 137/2006
Sb, platnou od 1. 1. 2014, proběhne v režimu zakázky malého rozsahu. Dodavatel
zajistí realizaci Pilotního kurzu, kterého se zúčastní 60 (2x30) specialistů pracujících
v oblasti prevence kriminality (29 osob z řad Policie ČR, 28 osob z územních
samospráv (kraje, obce), 3 osoby z MV . Rozsah kurzu bude limitován na jedné straně
minimálním počtem 160 vyučovacích hodin a na straně druhé maximálním
požadavkem na délku kurzu, která nesmí překročit 10 měsíců. Vlastní pilotní kurz
bude realizován od března do prosince 2014 (nejdéle do února 2015) a bude mít
následující podobu:
1. Pilotní vzdělávací kurz prezenční formou:
vytvoření obsahu vzdělávacího kurzu,
vytvoření a tisk výukových materiálů,
realizace kurzu souběžně pro 2 skupiny po 30-ti specialistech.
2. Pilotní vzdělávací kurz e-learningovou formou:
vytvoření obsahu a vzdělávacího kurzu pro jeho použití v LMS eDOCEO
vytvoření a tisk výukových materiálů
realizace kurzu pro 60 specialistů. Doba trvání kurzu cca 4 měsíce (12-16 lekcí).
Účast v kurzu až po 4-5 lekcích v prezenčním kurzu
3. Evaluace přínosu, správnosti obsahu a formy kurzu
vytvoření souhrnné evaluační zprávy o průběhu kurzu
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realizace 4 workshopů s prezentací průběhu kurzu (obsah, forma, hodnocení
kurzu, výukové materiály) a evaluační zprávy s účastníky kurzu (4x15 účastníků)
a odborníky z oblasti kriminologie a PK (4x5 odborníků) jako podklad
pro vypracování návrhu konečné podoby kurzu
vypracování konečné podoby kurzu (věcný obsah a forma)
V rámci udržitelnosti bude výsledná podoba kurzu akreditována. Akreditovaný
kurz se stane standardním nástrojem MV k zefektivnění systému prevence kriminality
v ČR a k zajištění unifikovaného výkonu veřejné správy v oblasti předcházení trestné
činnosti a zvyšování bezpečí občanů.
V roce 2013 proběhly přípravné práce na pilotním projektu „Mezioborové
vzdělávání ke zvýšení bezpečí seniorů“, které byly završeny jeho schválením
a podporou z fondů EU a ze státního rozpočtu. Projekt je zaměřený na komplexní
přístup k seniorům jako obětem či svědkům trestné činnosti, na prevenci jejich
opakované viktimizace a na specifický přístup zohledňující jejich psychický
a zdravotní stav. Sami kriminalisté uvádějí, že pokud není provedeno u seniorů
prvotní šetření a vytěžení relevantních informací o pachatelích do 24 hodin, výsledky
na dopadení a usvědčení pachatelů jsou mizivé. Proto je nezbytné vzdělávat složky
činné v trestním řízení k takovému přístupu, který bude oběti motivovat ke spolupráci
vedoucí k odhalení pachatelů a eliminaci této trestné činnosti.
Cílem projektu je připravit a nastavit systém vzdělávání pro pracovníky veřejné
správy v oblasti prevence, vyšetřování a stíhání trestných činů páchaných na
seniorech, zkvalitnit jejich odbornost, zefektivnit poskytování služeb a zajistit
standardní postup orgánů veřejné moci a samospráv na území celé ČR vůči cílové
skupině se zaměřením na praktickou aplikaci Zákona č. 45/2013 o obětech trestných
čin. Pro potřeby vzdělávání budou vypracovány metodiky, pracovní a učební
materiály, budou proškoleni lektoři a učitelé SPŠ a VPŠ MV. Vzdělávání pro jednotlivé
cílové skupiny bude pilotně ověřováno a poté realizováno ve stanoveném rozsahu.
Projekt reaguje na řadu úkolů vyplývajících pro jednotlivé resorty státní
správy ze strategických vládních dokumentů zaměřených na vytváření bezpečného
životního prostředí pro seniory (Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro
období let 2013 až 2017, Strategie prevence kriminality v České republice na léta
2012 až 2015, Národní akční plán pro prevenci domácího násilí 2011 – 2014). Záštitu
nad projektem převezme Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. (MV-II/7)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokračovalo v roce 2013
v rámci dotačního řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování
v podpoře projektů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků
v oblasti primární prevence rizikového chování. ( MŠMT – III/6)
PMS v roce 2013 realizovala další aktivity v rámci proškolení probačních
úředníků a asistentů v oblasti „Práce s riziky – hodnocení rizik a potřeb“. Pro rok
2013 byla přijata strategie s cílem rozšíření kvalifikovaného lektorského týmu o další
interní lektory tak, aby v každém soudním kraji byl k dispozici lektor / lektorská
dvojice, která by školení realizovala dle potřeb regionů. PMS při naplnění tohoto cíle
vychází z principů maximálního využití interních personálních zdrojů a lektory vybírá
z řad svých zkušených a odborně připravených zaměstnanců. V průběhu roku 2013
bylo uskutečněno dvoudenní setkání lektorů v Olomouci, jehož cílem byla příprava
školení s názvem „Práce s riziky“ a kasuistických seminářů, jež na školení navazují.
Původní lektorský tým byl rozšířen o 8 nových lektorů (celkem má PMS k dispozici
13 lektorů). Do 13. 11. 2013 proběhlo 6 školení „Práce s riziky – hodnocení rizik
a potřeb“ a bylo proškoleno 72 pracovníků PMS. Školení byla zaměřena na osvojení
si znalostí základních pojmů (riziko recidivy a riziko újmy, statické a dynamické
faktory ovlivňující rizika recidivy) a teorie o faktorech ovlivňující páchání trestné
činnosti. Školení bylo rovněž cíleno na procvičení praktické dovednosti pracovníků při
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hodnocení rizik pachatele a sestavení plánu na snížení rizik. Na školení navazovaly
kasuistické semináře, kde účastníci školení reflektovali vlastní postupy při případové
práci s pachateli. V roce 2013 cekem proběhlo 7 kasuistických seminářů, které
absolvovalo celkem 36 zaměstnanců PMS. Proces proškolování bude pokračovat
i v roce 2014. (MS PMS – V/1)
Ministerstvo obrany zajistilo realizaci Kurzu řízení lidí organizovaném na
Univerzitě obrany. V rámci kurzu byly velitelským a řídícím orgánům organizačních
celků MO objasněny hlavní úkoly v problematice prevence sociálně nežádoucích jevů,
úloha vedoucích zaměstnanců při realizaci úkolů prevence kriminality a v eliminaci
přestupků a trestné činnosti v jejich působnosti. Vojenská policie poskytovala včasné
informace, součinnost a podporu vedoucím zaměstnancům k zintenzívnění
a zefektivnění jejich intervencí k potírání přestupků a trestné činnosti v jejich
působnosti. Pro posílení přehledu vedoucích zaměstnanců MO v oblasti sledovaného
protiprávního jednání zpracovala Vojenská policie analýzy v oblastech alkoholových
a nealkoholových toxikomanií, extremismu, zneužívání účelových příspěvků z fondu
kulturních a sociálních potřeb, krádeží pohonných hmot a dopravní nehodovosti.
V rámci odborných příprav předsedů a metodiků komisí pro prevenci sociálně
nežádoucích jevů byli příslušní zaměstnanci pravidelně informováni o aktuálním
výskytu sociálně nežádoucích jevů a trendech jejich výskytu v resortu obrany.
Informace k problematice byly aktualizovány a zveřejněny na intranetových stránkách
MO Prevence sociálně nežádoucích jevů.
V roce 2013 pokračovalo vzdělání všech zaměstnanců MO v oblasti boje proti
extremismu a korupci, ochrany lidských práv a aktuálních kriminálně rizikových jevů.
Zaměstnanci a příslušníci MO využívali také vzdělávací aktivity pořádané
Institutem pro veřejnou správu Praha v rámci projektu podporovaného z OP LZZ
(projekt Vzdělávání v oblasti etiky). Inspekce ministra obrany poskytovala vedoucím
organizačních celků MO k realizaci tzv. protikorupčních školení metodickou pomoc
a na intranetových stránkách MO potřebný informační servis.
Vojenská policie provedla 21 přednášek k problematice extremismu. Ve
spolupráci s Univerzitou obrany zabezpečila 8 přednášek pro studenty interního
studia zaměřených mimo jiné na zvyšování právního vědomí, problematiku
alkoholových i nealkoholových toxikomanií včetně kasuistik. Na základě součinnosti
s velitelskými orgány provedli lektoři Vojenské policie další přednášky zaměřené např.
na alkohol v dopravě, důsledky užívání alkoholu a OPL v trestněprávní rovině, příčiny
dopravních nehod, mezilidské vztahy, předcházení majetkové trestné činnosti apod.
V dubnu a říjnu roku 2013 proběhly odborné přípravy předsedů a metodiků
komisí pro prevenci sociálně nežádoucích jevů, kterých se zúčastnilo celkem
312 osob. Účastníci byli seznámeni s aktuálním výskytem sociálně nežádoucích jevů,
s dopravní nehodovostí v resortu obrany a problematikou hazardního hráčství.
Řešeny byly aktuální problémy prevence na místních úrovních a vztahové otázky na
pracovištích doprovázející změny organizačních struktur MO. Veškeré prezentace
a informace z odborných příprav byly zveřejněny na intranetových stránkách
Prevence sociálně nežádoucích jevů. V roce 2013 ukončilo na Univerzitě obrany
13 osob dvousemestrální kurz Lektor prevence.
V září 2013 uskutečnili zaměstnanci sekce personální MO inspekční činnost
podle školského zákona, jejímž cílem bylo vyhodnotit podmínky, průběh a výsledky
vzdělávání žáků v oblasti lidských práv. Z inspekční zprávy vyplynulo, že škola
uskutečňuje vzdělávání v lidskoprávní oblasti podle školních vzdělávacích programů,
které jsou v souladu s požadavky školského zákona a že klima školy vytváří vhodné
podmínky pro rozvoj osobností žáků, kteří jsou vedeni ke kompetencím v lidskoprávní
oblasti.
Do obsahu stanoveného vzdělávání zaměstnanců MO v rozsahu 4 hodin ročně
byla v roce 2013 zařazena témata Nezdravé mezilidské vztahy na pracovištích;
Přestupky a trestná činnost; Aktuální výskyt sociálně nežádoucích jevů a preventivní
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aktivity realizované u vlastního útvaru nebo zařízení (např. problematika boje proti
extremismu). Na jejich realizaci se podíleli lektoři prevence, pracovníci psychologické
služby, příslušníci Vojenské policie a další pracovníci komisí pro prevenci sociálně
nežádoucích jevů. S problematikou boje proti extremismu byli seznámeni žáci
a studenti vojenských škol a nově přijatí příslušníci do služebního poměru v resortu
obrany.
Zabezpečení vzdělávacích aktivit v oblasti prevence, které se v resortu obrany
organizují centrálně, byla věnována velká pozornost. Prioritou byla efektivní realizace
vzdělávacích aktivit reagujících na aktuální výskyt sociálně nežádoucích jevů a na
požadavky součástí MO. V roce 2013 bylo v rámci centrálně zabezpečovaného
Projektu vzdělávání v oblasti prevence kriminality realizováno 39 přednášek
zaměřených do oblasti finanční gramotnosti a 39 přednášek zaměřenýc h na
problematiku hazardního hráčství. Agentura personalistiky AČR provedla v roce 2013
analýzu zájmu vojenských útvarů a zařízení k tematickému zaměření přednášek
a vzdělávacích aktivit v roce 2014. Vybraná témata budou zabezpečena centrálním
způsobem. Do Projektu vzdělávání v oblasti prevence kriminality byla zapracována
také závazně stanovená vzdělávací témata na rok 2014. (MO- VI /3,8,,9,10,11,12,15)
Ministerstvo zdravotnictví v rámci dvouleté spolupráce mezi MZ a WHO
EURO pro rok 2012/2013 (BCA 2012/2013) byly v roce 2013 realizovány dvě aktivity:
a) byly ukončeny práce na přípravě specializačního vzdělávacího programu podle
metodiky WHO TEACH VIP (Training, Education, Advancing, Collaboration in
Health on Violence and Injury Prevention) pro oblast prevence úrazů a násilí.
Výsledkem aktivity je obsahová náplň TEACH VIP kurzu vhodná pro použití
v ČR. Dalším cílem je, aby kurz byl akreditován pro vzdělávání zdravotníků
a jeho využitelné části byly nabídnuty pro vzdělávání i jiných profesionálů,
zejména pedagogů.
b) Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
zpracovala studii o nežádoucích dětských zkušenostech v oblasti násilí. Cílem
bylo verifikovat dlouhodobé následky násilí na dětech, které v podobě
celoživotní traumatizace významně ovlivňují kvalitu života. Byly prezentovány
výsledky studie realizované podle metodiky WHO mezi 19-ti letými mladými
lidmi na téma jejich životní zkušenosti s násilím doplněné o monitoring
vybraných zdravotních ukazatelů. Výsledky budou využity v rámci dalších
aktivit v oblasti prevence násilí na dětech. (MZ – VII/3

8. Informační aktivity a medializace prevence kriminality
V roce 2013 pokračoval odbor prevence kriminality MV v realizaci informačních
aktivit zaměřených na veřejnost v rámci krajských a lokálních programů prevence
kriminality a v rámci specifických projektů, medializoval úspěšné preventivní aktivity
a věnoval se informačnímu působení na formování postojů veřejnosti k vlastní
bezpečnosti a k veřejnému pořádku. Pracovníci odboru prevence kriminality MV
vystoupili ve 25 tematicky zaměřených televizních pořadech a rozhlasových
relacích. Pozornost byla zaměřená na problematiku sociálně vyloučených lokalit zejména projektu Asistent prevence kriminality. Kromě vystoupení v celostátním
vysílání se objevila řada reportáží z měst v regionálních vysíláních. Aktuální byly také
příspěvky s problematikou mládeže, ohrožení seniorů, domácího násilí, témata
situačního zabezpečení majetku.
Informace z oblasti prevence kriminality se veřejnost dozvídá z webu MV který
je pravidelně doplňován a aktualizován.Tento informační zdroj vhodně doplnil nový
webový portál www.prevencekriminality.cz, který zahájil provoz v květnu roku
2013. Vhodně přispívá ke zkvalitňování vzájemné komunikace s manažery prevence
kriminality v krajích, městech a obcích, s policejními preventisty a s pracovníky
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dalších institucí působících v oblasti prevence kriminality a sociálně nežádoucích
jevů. Doména skýtá prostor pro sdílení dobré praxe, ostatních prakticky využitelných
infima v uživatelsky příjemném interaktivním prostředí i pro operativní vkládání
dalších odkazů.
V návaznosti na fungování zmíněných webových stránek vznikla i nová podoba
informační periodika odboru prevence kriminality MV, které nyní vychází jako
elektronický zpravodaj Prevence do každé rodiny. Zaměřuje se nejenom na
informování odborníků o aktuálních tématech a aktivitách, ale i na ovlivnění laické
veřejnosti v zájmu posíllení odpovědného přístupu k osobnímu bezpečí. Zpravodaj je
distribuován manažerům prevence kriminality, policejním a sociáln ě zaměřeným
školám, nestátním neziskovým organizacím i ostatním spolupracujícím institucím
a samosprávám měst a obcí, které ho mohou dále zasílat do místních domácností.
Záměrem je vytvořit v úzké spolupráci postupně co nejširší obec odběratelů. (MV-II/10)

9. Rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti prevence kriminality
V roce 2013 se mezinárodní aktivity České republiky v oblasti prevence
kriminality soustředily především na spolupráci v rámci Evropské unie. Ministerstvo
vnitra reprezentuje ČR v Evropské síti prevence kriminality (dále jen „EUCPN“ European Crime Prevention Network) zřízenou na základě Rozhodnutí Rady
2009/902/JHA. Tato síť stanoví úkoly členských zemí prostřednictvím víceleté
strategie s cílem posílit roli prevence kriminality a zefektivnit preventivní aktivity
v rámci celé Evropské unie.
Pokračovala práce v rámci tříletého programu Evropské komise „Prevence
a boj proti organizovanému zločinu“ (zahájen v roce 2011), jehož cílem je
transformovat síť na Evropské expertní centrum pro prevenci kriminality. Toto
Centrum bude shromažďovat a analyzovat trestnou činnost v rámci členských zemí
EU a bude navrhovat preventivní opatření a postupy na základě výměny osvědčených
postupů. V roce 2013 EUCPN navázalo oficiální spolupráci s dalšími evropskými
institucemi (EFUS, CEPOL).
V roce 2013 byl ukončen tříletý mezinárodní projekt s českou účastí Úspěšná
praxe při zvládání komunitních konfliktů (2011 – 2013), který organizovalo
a koordinovalo Ministerstvo vnitra Maďarska ve spolupráci s EUCPN. Na
spolufinancování projektu se podílela Evropská komise v rámci své grantové politiky.
Výsledky a závěry projektu jsou publikovány v elektronické podobě v anglickém
jazyce na stránce http://www.eucpn.org/pubdocs/seminar-prospect.pdf.
EUCPN každoročně vyhlašuje Evropskou cenu prevence kriminality (ECPA).
Ústředním tématem soutěžních projektů byla v roce 2013 Prevence domácího násilí
– mezigenerační konflikty. Každá členská země může do soutěže ECPA nominovat
pouze jeden projekt na dané téma.
Ve dnech 11.- 13. prosince 2013 se ve Vilniusu uskutečnilo II. zasedání
Rady Evropské sítě kriminality spojené s odbornou konferencí „Prevence
domácího násilí“. V rámci zasedání byl také vyhlášen vítězný projekt ECPA
„Prevence domácího násilí“, který předložilo Švédsko (Centrum pro násilí ve
vztazích).
Odbor prevence kriminality MV, stejně jako v minulých letech, uspořádal
vnitrostátní dvoukolový výběr nominací na evropskou cenu. V září 2013 vybrala
hodnotící komise složená ze zástupců Policie ČR a MV ze 6 přihlášených projektů
vítěze, který byl nominován do evropského kola soutěže. Vítězem národního kola se
stal projekt s názvem „Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí
- statutární město Brno“. Jedná se o průběžně probíhající projekt primární prevence
(od r. 2006), jehož každoroční aktivity a projektové výstupy jsou zaměřeny na
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odbornou i laickou veřejnost a jehož cíle jsou stanoveny tak, aby postihovaly prevenci
domácího násilí komplexně, tj. aby oslovily všechny věkové kategorie. Takto
koncipovaný přístup ve svém důsledku rovněž vede ke včasné detekci případů
domácího násilí, čímž se následně zvyšuje možnost včasného zastavení problému.
(MV-II/10)

Odbor prevence kriminality MV pokračoval také v plnění závazků vyplývajících
z členství v dalších mezinárodních organizacích. V průběhu roku připravoval
souhrnné podklady pro jednání řady Výborů Organizace spojených národů týkající
se lidsko-právní problematiky (Výbor pro odstranění rasové diskriminace CERD,
Výbor pro odstranění diskriminace žen CEDAW , Výbor pro prevenci kriminality
a trestní justici CCPCJ, Výbor pro práva dítěte CRC a Výbor pro lidská práva).
Zároveň odbor zastupoval MV na řadě těchto jednání, v rámci nichž informoval
o konkrétních aktivitách MV, a obhajoval dodržování platných mezinárodních Úmluv
v ČR a plnění závazků plynoucí z každoročních zpráv.
Pokračovalo zastupování ČR na mezinárodním fóru Missing Children
Europe, kde MV referuje o vývoji projektu Národní koordinační mechanismus pátrání
po pohřešovaných dětech, o aktuálních statistikách a preventivních aktivitách. Nově
byla navázána spolupráce s evropskou agenturou Amber Alert Europe, která byla
v roce 2013 zřízena se stálým sídlem v Bruselu. Tato agentura zastřešuje
mezinárodní spolupráci týkající se sdílení dobré praxe při pátrání po pohřešovaných
dětech. Členy jsou země, které tuto problematiku systémově řeší na národní úrovni.
Odbor prevence kriminality MV byl vyzván k zapojení do spolupráce jako partnerská
organizace.
Ministerstvo vnitra vede rovněž agendu spojenou s komunitárním programem
EU DAPHNE. Jedná se o program zaměřený na prevenci všech forem násilí
a podporu obětí a rizikových skupin (dětí, mládeže a žen). Za účelem osvěty se
zástupce odboru prevence kriminality MV pravidelně zúčastňuje veletrhů
komunitárních programů v regionech ČR a seznamuje odbornou i širší veřejnost
s programem DAPHNE. Odbor prevence kriminality MV je kontaktním místem pro
zprostředkování informací.
V roce 2013 pokračovala úspěšná spolupráce s Ministerstvem vnitra SR, která
se soustředila na výměnu zkušeností v oblasti trestně právních aspektů kriminality
mládeže a zlepšování situace v sociálně vyloučených lokalitách. (RVPPK – I/3; MV –
II/11)

10. Zabezpečení racionálního vynakládání finančních prostředků ze
státního rozpočtu na prevenci kriminality
Republikový výbor, který odpovídá za efektivitu vynakládání finančních
prostředků ze státního rozpočtu na strategii prevence kriminality, se v roce 2013
podílel na výkonu předběžné veřejnosprávní kontroly, která spočívá zejména
v posouzení a schválení předložených projektů programu prevence kriminality.
Projekty hodnotí z hlediska dodržení priorit, kvality a přiměřenosti požadované dotace
Komise pro výběr projektů. Při posuzování vychází z ročního hodnocení efektivity
programů a opírá se o obsahové analýzy závěrečných zpráv realizace projektů.
Republikový výbor na doporučení komise projekty a navrhovanou výši finančních
prostředků schvaluje. (RVPPK – I/2.6)
K zabezpečení účelnosti vynakládání finančních prostředků a zajištění
jednotného postupu poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje spojené
s realizací Programu prevence kriminality zpracovává Ministerstvo vnitra každoročně
zásady pro poskytování dotací, které vymezují účel dotace, stanovují podmínky
a kritéria poskytnutí dotace, způsob poskytnutí dotace a také odpovědnost příjemce
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a kontrolu hospodaření s finančními prostředky. Při použití dotace se Ministerstvo
vnitra, obce, kraje i NNO řídí příslušnými právními předpisy. V závěru roku 2013
provedlo MV průběžné veřejnosprávní kontroly na místě zaměřené na dodržení
podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a na respektování zásad
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití finančních prostředků. Ve spolupráci
s územními finančními orgány provádí MV také následnou veřejnosprávní kontrolu.
( MV –II/9)
V rámci Ministerstva obrany byly finanční prostředky přidělené na resortní
Program prevence kriminality čerpány v souladu s platnou rozpočtovou skladbou MO
na schválené projekty prevence kriminality. Účelnost a efektivnost čerpání těchto
finančních prostředků byly v průběhu roku průběžně vyhodnocovány Agenturou
personalistiky AČR a prezentovány na zasedáních resortní komise prevence sociálně
nežádoucích jevů a v rámci odborných příprav předsedů a metodiků komisí pro
prevenci sociálně nežádoucích jevů. Na resortní program bylo v roce 2013
vyčleněno celkem 5 441 000 Kč a bylo realizováno 82 projektů. Na Projekt
vzdělávání v oblasti prevence kriminality bylo z výše uvedené částky vyčleněno
320 000 Kč. Finanční prostředky byly čerpány na vzdělávací aktivity zejména v oblasti
finanční gramotnosti a patologického hráčství, na nákup odborné literatury určené pro
lektory prevence a pracovníky komisí pro prevenci sociálně nežádoucích jevů. Další
projekty prevence kriminality byly zaměřené na aktivity podporující zdravý životní styl
stanovených cílových skupin s vyšší mírou rizikového chování. Preferovány byly
aktivní sportovní a tělovýchovné aktivity. Značný byl zájem o zapojení osob do aktivit,
které podporují zvyšování kvality života příslušníků a zaměstnanců MO, jako
základního předpokladu předcházení (minimalizaci) výskytu sociálně nežádoucích
jevů. (MO-VI/17)
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IV.
ÚKOLY REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY A RESORTŮ
V NĚM ZASTOUPENÝCH NA ROK 2014

I. REPUBLIKOVÝ VÝBOR PRO PREVENCI KRIMINALITY

1. Předložit k projednání vlády ČR následující materiály:
- Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České
republice na léta 2012 až 2015 za rok 2014
- Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými
jevy
- Souhrnná zpráva za rok 2013 k plnění Národního akčního plánu prevence domácího
násilí na léta 2011 – 2014
-

Předložit vládě ČR závěry posouzení výsledků analýzy potřebnosti právní úpravy
prevence kriminality.

2. Vytvářet podmínky pro rozvoj systému prevence kriminality napříč resorty a na místní
úrovni
2.1 Pokračovat v realizaci specifických meziresortních projektů zaměřených
především na prevenci kriminality mládeže, na prevenci domácího násilí a pomoc
obětem trestné činnosti.
2.2 Podporovat rozvoj systému prevence kriminality na místní úrovni.
2.3 Provádět a zdokonalovat analytickou, koncepční a metodickou činnost v oblasti
prevence kriminality a podporovat vědeckovýzkumnou činnost kriminálně rizikových
jevů.
2.4 Koordinovat vzdělávání pracovníků v oblasti sociální prevence a prevence
kriminality.
2.5 Zabezpečovat racionální vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu
na prevenci kriminality.
3 . Rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti prevence kriminality.
II. MINISTERSTVO VNITRA
1. Zpracovat materiály pro projednání Republikovým výborem a předložení vládě ČR viz I. RVPPK č.1.
2. Dokončit zpracování Koncepce prevence kriminality Ministerstva vnitra a Policie ČR
na léta 2014 až 2016.
3.

Podporovat a metodicky vést programy prevence kriminality na krajské a lokální
úrovni se zvláštním důrazem na sledování efektivity dopadů přijatých
a financovaných opaření. Poskytovat metodickou, konzultační a informační podporu
manažerům prevence kriminality při rozvoji krajské a lokální úrovně prevence
kriminality.

4. Pokračovat v realizaci Programu Úsvit v sociálně vyloučených lokalitách, do řešení
problémů zapojit Policii ČR.
5. Podporovat a metodicky vést specifické projekty prevence kriminality (především se
bude jednat o projekty zaměřené na prevenci kriminality páchané prostřednictvím
elektronických medií; Program pomoci a podpory obětem obchodování s lidmi;
projekty týkající se prevence násilí na ženách a dětech, pomoc obětem trestných
činů, pomoc obětem domácího násilí, projekt Národní koordinační mechanismus
pátrání po pohřešovaných dětech, projekt Bezpečná lokalita).
6. V rámci vybraného krajského ředitelství Policie ČR připravit a realizovat pilotní projekt
komplexního přístupu police k prevenci kriminality založeného na analýze, predikci
kriminality a účelném snižování druhotné újmy zvlášť zranitelných obětí.
7. Zajišťovat průběžné vzdělávání pracovníků z oblasti prevence kriminality v aktuálních
tématech prevence kriminality a rizikových jevů.
8. Zajistit přípravu a realizovat vzdělávací projekty podporované vrámci ESF OPLZZ
(realizace pilotního projektu „Zvýšení kompetencí policistů a pracovníků
samostatných samosprávných celků v oblasti prevence kriminality“; příprava
a realizace projektu Mezioborové vzdělávání ke zvýšení bezpečí seniorů; realizace
projektu Vytvoření jednotného systému v oblasti finanční gramotnosti a prevence
předlužení na úrovni územních a samosprávných celků - FINGRAM ; projekt Mapy
budoucnosti).
9.

Prakticky zabezpečovat vynakládání finančních prostředků vyčleněných ve státním
rozpočtu na prevenci kriminality.

10. Pokračovat v realizaci informačních aktivit zaměřených na veřejnost v rámci krajských
a lokálních programů prevence kriminality a v rámci specifických projektů.
Medializovat úspěšné preventivní aktivity. Informovat o nových podobách protiprávní
činnosti a způsobech preventivních postupů. Každoročně vyhlašovat národní
nominace na soutěž o Evropskou cenu prevence kriminality a prezentovat vítězný
projekt v rámci EUCPN.
11. Pokračovat
v aktivitách,
které
vyplývají
z účasti
České
republiky
v mezinárodních organizacích, rozvíjet bilaterální spolupráci a prezentovat systém
prevence kriminality
v zahraničí. Podílet se na realizaci bilaterálních
a multilaterálních projektů prevence kriminality.
Na realizaci úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality je v rozpočtu MV na
rok 2014 vyčleněna částka 56 250 000 Kč.

III. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
1. Podporovat projekty primární prevence formou vyhlašovaných dotačních řízení.
2. Podporovat finančně preventivní projekty na téma kyberšikany.
3. Vytvořit resortní strategické a koncepční materiály upravující oblast prevence
kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů.
4. 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.
5. Vytvořit krajské plány primární prevence kriminality a rizikového chování.
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6. Realizace porad MŠMT s krajskými školskými koordinátory prevence a věcně
příslušnými resorty s cílem zefektivnění a koordinace meziresortní spolupráce
v oblasti specifické primární prevence.
7. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence
rizikového chování ve školách, školských zařízeních a v zařízeních pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy.
8. Podpora sítě preventivních služeb v rámci systému péče o ohrožené dítě (podpora
středisek výchovné péče, pedagogicko-psychologických poraden, školských
poradenských pracovišť).
Na realizaci úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality bude v roce 2014
v rozpočtu MŠMT vyčleněno cca 20 mil. Kč.

IV. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
1. Pokračovat ve spolufinancování provozu sociálních služeb dotacemi se státního
rozpočtu v souladu s možnostmi státního rozpočtu a ve financování podpory
vybraných oblastí sociální prevence včetně využití prostředků ESF a IOP.
2. Pokračovat v metodické a kontrolní činnosti v oblasti služeb se zaměřením na pomoc
lidem ohroženým sociálním vyloučením z důvodů předchozí ústavní nebo ochranné
výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou
činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se
společností prostřednictvím 4 plánovaných metodických setkání s metodiky sociální
prevence krajských úřadů a 3 plánovaných kontrol výkonu státní správy v této oblasti
a dále spoluprací ad hoc.
3. Zahájení financování transformace péče o ohrožené děti v rámci projektů ESF a ze
zdrojů Finančního mechanismu EHS.
4. Provedení pilotní transformaci pobytových zařízení v pilotním kraji
mechanismus EHS Norsko).

(Finanční

5. Pokračování v činnosti Meziresortní koordinační skupiny a v plnění aktivit
směřujících k sjednocení systému péče o ohrožené děti.
6. Plnění úkolů vyplývající z Národní strategie ochrany práv dětí.
7. Realizace IS SPOD - informačního systému sociálně-právní ochrany dětí (za využití
kompatibilních částí Systému včasné intervence - SVI) jako součást jednotného
informačního systému (JIS) práce a sociálních věcí.
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V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
1. Provést 2. pilotní ověření vytvořeného nástroje hodnocení rizik a potřeb v praxi
Probační
a mediační služby ČR a pokračovat ve školení probačních úředníků
a asistentů v oblasti hodnocení a ošetření rizik a potřeb pachatelů (postupy směřující
k plné implementaci upraveného nástroje do praxe PMS ČR).
2. Pokračovat v realizaci inovativního přístupu v rámci přípravy odsouzeného a oběti
trestného činu na projednání žádosti o podmíněné propuštění prostřednictvím Komisí
pro podmíněné propuštění.
3. Standardizovat činnost multidisciplinárních týmů pro mládež prostřednictvím přípravy
metodiky jejich práce a sladit ji se standardy práce týmu pro děti a mládež tak, jak je
definuje příslušná vyhláška MPSV.
4. 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.
5. Podporovat osvědčené způsoby práce s odsouzenými vytvořené v rámci
reintegračních projektů zaměřených na osoby ve výkonu trestu a po propuštění.
Pokračovat v další spolupráci se subjekty spolupracující v projektu „Reintegrační
program Plus“ a v projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů –
posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“. Využívat
dál spolupráce s programem Romský mentor a usilovat o jeho rozšiřování do dalších
potřebných lokalit.
6. Budovat a rozšiřovat systém komplexního a specializovaného poradenství pro oběti
trestných činů s novými restorativními přístupy k práci s oběťmi a pachateli trestných
činů; rozšiřovat systém poradenství do praxe dalších soudních okresů. Pokračovat v
již probíhajících aktivitách prostřednictvím individuálního projektu Proč zrovna já?
v rámci ESF. Pokračovat v provádění komplexního poradenství pro oběti trestných
činů a v dalších restorativních aktivitách umožňujících aktivní zapojení pachatele,
oběti a dotčené komunity do procesu řešení následků trestného činu.
7. Podporovat a rozšiřovat dobrou praxi týkající projektů a programů zaměřených na
zaměstnávání osob s kriminální minulostí, (pachatele) zejména v průběhu výkonu
alternativních trestů a opatření. Tato podpora zahrnuje, jak intenzivní a cílenou
spolupráci s úřady práce včetně generálního ředitelství ÚP ČR co se týká
zaměstnávání osob s trestní minulostí, tak i s NNO, které obdobné programy realizují.
8. Realizovat rutinní provoz hodnotícího nástroje souhrnné analýzy rizik a potřeb
odsouzených (SARPO) ve všech věznicích a vazebních věznicích. Provést celkové
vyhodnocení rutinního provozu a používání hodnotícího nástroje SARPO v praxi.
9. Sledovat účinnost programů specializovaných oddělení a standardizovaných
programů ve výkonu trestu odnětí svobody v návaznosti na nástroj hodnocení rizik a
potřeb odsouzených SARPO a připravit koncepci vyhodnocování efektivity.
10. Realizovat dvakrát ročně standardizovaný program 3Z („Zastav se, Zamysli se, Změň
se“) v 17 věznicích a podle aktuálních podmínek tento program rozšířit do dalších OJ
s tím, že bude vybráno a vyškoleno dalších 12 lektorů pro vedení programu.
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11. Realizovat dvakrát ročně standardizovaný program GREPP pro práci s pachateli,
kteří byly odsouzeni za trestné činy násilí na dětech (týrání dětí, komerční sexuální
zneužívání dětí i sexuální zneužívání dětí bez komerčního aspektu).
12. Realizovat dvakrát ročně edukačně – rekvalifikační program pro pachatele
dopravních nehod PARDON.
13. Realizovat dle aktuálního vyhodnocení a skladby odsouzených standardizovaný
program pro mladistvé odsouzené Terapeutický program 21 JUNIOR.
14. Realizovat terapeutický program zaměřený na pachatele násilí. Vypracovat ucelenou
koncepci zacházení s pachateli násilí s ohledem na činnost specializovaných
oddělení a zavádění standardizovaných programů.
15. Realizovat aktivity programu zacházení navrhované při pilotáži dlouhodobého
zacházení s kategorií doživotně odsouzených, orientovaného na snižování jejich
nebezpečnosti tak, aby bylo možné nastavit zásadní standardy zacházení
s doživotně odsouzenými bez ohledu na jejich umístění.
16. Zabezpečit, aby v roce 2014 došlo v porovnání s rokem 2013 ke zvýšení:
- počtu odsouzených ve výstupních odděleních věznic a vazebních věznic
a realizovaných programů přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu
odnětí svobody,
- počtu odsouzených zařazených do práce.
17. Zabezpečit, aby v roce 2014 nedošlo v porovnání s rokem 2013 ke snížení:
- počtu odsouzených vykonávajících trest odnětí svobody ve specializovaných
odděleních při zachování kvality realizovaných programů,
- počtu odsouzených absolvujících v rámci programu přípravy odsouzených
na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody extramurální aktivity.
18. Ve spolupráci s PMS a VS realizovat projekt „Křehká šance“ (Komise pro
podmínečné propuštění – posílení možnosti sociální integrace propuštěných a
prevence kriminality).
19. Ve spolupráci PMS a VS realizovat Reintegrační program, který je součástí projektu
„ Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany
společnosti před opakováním trestné činnosti“ v rámci Programu švýcarsko – české
spolupráce.
20. IKSP bude pokračovat v řešení výzkumných úkolů stanovených Strategií prevence
kriminality na léta 2012-2015:
- Kriminální kariéry mladistvých. Nové jevy v kriminalitě mladistvých, uplatňování
Systému včasné intervence.
- Nové jevy v násilné kriminalitě.
- Analýza trendů kriminality a vývoje latentní kriminality.
- Regionální rozložení a podmíněnost kriminality, problematiky a výskyt tzv. hot-spots.
- Násilné sexuálně motivované kriminální jednání
21. IKSP se bude podílet na realizaci úkolu „Zadat analýzu potřebnosti právní úpravy
prevence kriminality, posoudit její výsledky a závěry předložit vládě ČR“.
Na realizaci úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality je navrženo
v rozpočtu MS na rok 2014 částka 6 070 000 Kč.
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VI. MINISTERSTVO OBRANY
1. Zpracovat koncepci prevence na další období a nový vnitřní předpis k zabezpečení
jednotného postupu při realizaci úkolů prevence v působnosti MO.
2. Zabezpečit vyčlenění finančních prostředků na resortní Program prevence kriminality,
projekty prevence kriminality zaměřit na cílové skupiny osob s vyšší mírou rizikového
chování, zvýšenou pozornost věnovat novým příslušníkům MO především v období
jejich přípravy na výkon profese.
3. Realizovat závazná vzdělávací témata – Sebevraždy a sebevražedné jednání,
Rodina a partnerské vztahy, Patologické hráčství. Zabezpečit kvalitní realizaci
Projektu vzdělávání v oblasti prevence kriminality, který bude zabezpečen centrálním
způsobem ve prospěch součástí resortu MO.
4. Prohlubovat nadále vzdělání všech zaměstnanců a příslušníků MO v oblasti boje proti
extremismu, ochrany lidských práv a aktuálních kriminálně rizikových jevů.
5. Odborné přípravy předsedů a metodiků komisí prevence sociálně nežádoucích jevů
zaměřit na koordinaci úkolů prevence kriminality stanovených MO na rok 2014 a na
kvalitní přípravu projektů prevence kriminality na rok 2015.
6. Doplňovat rezortní intranetové stránky Prevence sociálně nežádoucích jevů výpisy
úkolů stanovených MO národními strategiemi a příslušnými usneseními vlády
v oblasti prevence kriminality, boje proti extremismu a boje s korupcí,
7. Prezentovat výstupy projektu „Efektivní vnitřní kontrola v resortu MO“ resortní
i mimoresortní veřejnosti. K zakončení a vyhodnocení projektu uspořádat završující
konferenci.
8. Pokračovat ve spolupráci Vojenské policie s orgány Policie ČR, obecní policie, Celní
správy, s Vězeňskou službou, obecními a městskými úřady v místě dislokace
vojenských posádek a vojenských objektů a s dalšími zainteresovanými institucemi
při předávání konkrétních poznatků o protiprávních jednáních v rezortu MO a jejich
následného šetření.
9. Činnost Vojenské policie zaměřovat na aktivní vyhledávání připravované, páchané
a spáchané trestné činnosti, včasné odhalování a šetření protiprávního jednání.
10. Pokračovat v poskytování informačního servisu hlavním funkcionářům resortu MO
a velitelským orgánům AČR.
Na Program prevence kriminality v roce 2014 jsou v rozpočtu MO plánovány finanční
prostředky ve výši 4 493 000 Kč. Z této částky je 258 000 Kč určeno na realizaci Projektu
vzdělávání v oblasti prevence kriminality na rok 2014.

VII. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
1. Koordinace plnění úkolů v resortu zdravotnictví vyplývajících z „Národní
strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 – 2018“
a spolupráce na mezioborových a meziresortních aktivitách prevence násilí na
dětech.
2. Podpora projektů a aktivit zaměřených na prevenci všech forem násilí
a podporu bezpečnosti pro děti; vyčlenění finančních prostředků na podporu
projektů a aktivit.
6

3. Transformace dětských domovů pro děti do 3 let věku v rámci implementace
změn a jejich dopadů v souvislosti s novelou č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů.
4. Prevence úrazů v dětském a dorostovém věku; sběr úrazových dat v rámci
projektu „Národní registr dětských úrazů“. Na základě průběžných analýz těchto
dat navrhovat příslušná nápravná opatření.
Na oblast prevence kriminality byly v rozpočtu MZ na rok 2014 vyčleněny finanční
prostředky ve výši 450. 000,- Kč.
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V.
P Ř Í LO H Y

1. Přehled projednávaných témat a materiálů v Republikovém výboru pro prevenci
kriminality v roce 2013
2. Přehled plnění úkolů za rok 2013
3. Plnění úkolů Republikového výboru a resortů v roce 2013
prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015

dle úkolů Strategie

4. Přidělené dotace v rámci Programů prevence kriminality v roce 2013

Příloha č. 1

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH TÉMAT A MATERIÁLŮ V REPUBLIKOVÉM VÝBORU
PRO PREVENCI KRIMINALITY V ROCE 2013

1. Systém péče o ohrožené děti – vývoj a současný stav v kontextu s vývojem
Národního projektu Systém včasné intervence - MPSV
2. Spolupráce MV a MPSV na přípravě podkladů pro předložení projektu SVI v rámci
IOP a OPLZZ – MV
3. Standardizace činnosti multidisciplinárních týmů pro mládež – PMS
4. Poznatky z výzkumu „Současná situace v oblasti extremistického hnutí v ČR
s důrazem na jejich potenciální podporu mladistvých“ – IKSP
5. Informace o připravenosti resortů na nabytí účinnosti zákona č. 45/2013 Sb.,
o obětech trestných činů a o změně některých zákonů – MS; PMS; MPSV; PP ČR
6. Komplexní poradenství pro oběti trestných činů a další restorativní aktivity umožňující
aktivní zapojení pachatele, oběti a dotčené komunity do procesu řešení následků
trestného činu – PMS
7. Domácí násilí – MV
8. Výslechové místnosti pro dětské oběti a svědky trestné činnosti - MV, Policie ČR
9. Informace Policie ČR o bezpečnostních problémech v rámci sociálně vyloučených
lokalit a v jejich bezprostředním okolí – PP ČR
10. Zpráva o stavu romských komunit za rok 2012 – RVZRM
11. Činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách – Úřad vlády ČR
12. Program Úsvit; projekt Asistent prevence kriminality – MV
13. Informace o podpoře aktivit sociální prevence prostřednictvím ESF ve vztahu
k sociálně se propadajícím regionům – MPSV
14. Aktivity Aliance proti dluhům – MV
15. Aktuální témata trestní politiky - PMS ČR a Rubikon, o.s.
16. Stav a aktuální trendy kriminality – IKSP
17. Názory občanů na kriminalitu a prevenci – IKSP
18. Program Pro-police při Otevřené společnosti, o.p.s. - zástupce Pro-police, o.s.
19. Vyhodnocování efektivity dopadů preventivních opatření a stanovení standardů pro
jejich realizaci – MV
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20. Informace o novém systému hodnocení kvality projektů týkajících se všech forem
rizikového chování a proces certifikací jako podmínky k získání dotace pro všechny
programy primární prevence působící na školách (NNO, školská zařízení, Policie ČR
atd.) – MŠMT
21. Informace o metodické podpoře orgánů veřejné správy v oblasti služeb sociální
prevence - MPSV
22. Informace o projektu „Zvýšení kompetencí policistů a pracovníků samostatných
samosprávných celků v oblasti prevence kriminality“ – MV
23. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence rizikového
chování ve školách, školských zařízeních a v zařízeních pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy – MŠMT
24. Informace o systému vzdělávání v resortech – MPSV, PMS, MZ, MO
25. Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2012 – NSZ
26. Výroční zpráva ve věcech drog v České republice v roce 2012 – RVKPP
27. Informace o vítězném projektu národního kola ECPA 2012 a o předání ceny za
„Nejlepší preventivní projekt roku krajů, měst a obcí“ – MV
28. Projednání a schválení dotací na projekty Programu prevence kriminality pro rok
2013 – MV
29. Průběžná informace o realizaci dotační politiky v působnosti resortu MŠMT – MŠMT
30. Výsledky výběrového dotačního řízení pro NNO v rámci dotačních programů pro rok
2013 – MV
31. Informace o vyhlášení dotačních titulů pro nestátní neziskové organizace pro rok
2013 –MV
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Příloha č. 2
PŘEHLED PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2013

I. REPUBLIKOVÝ VÝBOR PRO PREVENCI KRIMINALITY
1. Předložit k projednání vlády ČR následující materiály:
- Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality
Splněno
v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2012
- Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů
spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování Splněno
a stíhání případů domácího násilí za rok 2012
- Souhrnná zpráva k plnění Národního akčního plánu prevence Splněno
domácího násilí na léta 2011 - 2014
2. Vytvářet podmínky pro rozvoj systému prevence kriminality napříč
Průběžně
resorty a na místní úrovni
plněno
2.1Pokračovat v realizaci specifických meziresortních projektů zaměřených
především na prevenci kriminality mládeže, na prevenci domácího násilí
a pomoc obětem trestné činnosti.
2.2 Podporovat rozvoj systému prevence kriminality na místní úrovni.
2.3 Provádět a zdokonalovat analytickou, koncepční a metodickou činnost
v oblasti prevence kriminality a podporovat vědeckovýzkumnou činnost
kriminálně rizikových jevů.
2.4 Koordinovat vzdělávání pracovníků v oblasti sociální prevence
a prevence kriminality.
2.5 Zabezpečovat racionální vynakládání finančních prostředků ze státního
rozpočtu na prevenci kriminality.
3. Rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti prevence kriminality.

Průběžně
plněno

II. MINISTERSTVO VNITRA
1. Zpracovat materiály pro projednání Republikovým výborem a předložení Splněno
vládě ČR (Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie za rok 2013;
Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů
spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání
případů domácího násilí za rok 2012; Souhrnná zpráva k plnění Národního
akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014.
2. Dokončit zpracování Koncepce prevence kriminality Ministerstva vnitra Plnění úkolu
a Policie ČR na léta 2012 až 2016.
přesunuto na
rok 2014.
(III/str.21)
3. Podporovat a metodicky vést programy prevence kriminality na krajské Průběžně
a obecní úrovni se zvláštním důrazem na sledování efektivity dopadů plněno
přijatých a financovaných opaření. Poskytovat metodickou, konzultační
a informační podporu manažerům prevence kriminality při rozvoji krajské
a lokální úrovně prevence kriminality.
4.

Pokračovat

v realizaci

Programu

Úsvit

v sociálně

vyloučených Průběžně

lokalitách, do řešení problémů zapojit Policii ČR a spolupracovat plněno
s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách.
5. Podporovat a metodicky vést specifické projekty prevence kriminality
(především se bude jednat o Systém včasné intervence; projekty
zaměřené na prevenci kriminality páchané prostřednictvím elektronických
medií; Program pomoci a podpory obětem obchodování s lidmi; projekty
týkající se prevence násilí na ženách a dětech, pomoc obětem trestných
činů, pomoc obětem domácího násilí, projekt Národní koordinační
mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech).
Projekt Bezpečná lokalita – provést vyhodnocení pilotního projektu
a zpracovat „Metodiku zabezpečení bytových komplexů na sídlištích“.

Průběžně
plněno
SVI – úkol
nesplněn (III/
str.13)

Splněno
částečně.
Metodika.
bude
schválena
v 1. čtvrtletí
2014.
(III/str.13)
6. Dokončit zpracování metodiky vyhodnocování efektivity dopadů Splněno
preventivních opatření a stanovení standardů pro jejich realizaci.
7. Zajišťovat průběžné vzdělávání pracovníků z oblasti prevence kriminality Průběžně
v aktuálních tématech prevence kriminality a rizikových jevů.
plněno
8. Realizovat pilotní projekt „Zvýšení kompetencí policistů a pracovníků Plněno
samostatných samosprávných celků v oblasti prevence kriminality“.
částečně.
Projekt bude
realizováni
v roce 2014.
(III/str. 24)
9. Prakticky zabezpečovat vynakládání finančních prostředků vyčleněných Průběžně
ve státním rozpočtu na prevenci kriminality.
plněno

10. Pokračovat v realizaci informačních aktivit zaměřených na veřejnost Průběžně
v rámci krajských a lokálních programů prevence kriminality a v rámci plněno
specifických projektů. Medializovat úspěšné preventivní aktivity.
Realizovat projekt www.prevencekriminality.cz .

Splněno

Každoročně vyhlašovat národní nominace na soutěž o Evropskou cenu
prevence kriminality a prezentovat vítězný projekt v rámci EUCPN.
Splněno
11. Pokračovat v aktivitách, které vyplývají z účasti České republiky Průběžně
v
mezinárodních
organizacích,
rozvíjet
bilaterální
spolupráci plněno
a prezentovat systém prevence kriminality v zahraničí. Podílet se na
realizaci bilaterálních a multilaterálních projektů prevence kriminality.

III. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
1. Vytvářet resortní strategické a koncepční materiály upravující oblast Splněno
prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů. Dokončit
zpracování Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období na léta
2013 – 2018.
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2. Vyhlásit dotační řízení v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti
prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT.
Podporovat projekty primární prevence na školách a školských zařízeních.
Podporovat finančně preventivní projekty na téma kyberšikany.
3. Realizovat nový systém hodnocení kvality pro všechny formy rizikového
chování a podporovat proces certifikací jako podmínky k získání dotace pro
všechny programy primární prevence působící na školách (NNO, školská
zařízení, Policie ČR atd.)
4. Realizovat porady MŠMT s krajskými školskými koordinátory prevence a
věcně příslušnými resorty s cílem zefektivnění a koordinace meziresortní
spolupráce v oblasti specifické primární prevence.
5. Novelizovat metodický pokyn pro učitele a zahrnout do něj problematiku
kyberšikany a spolupráci školy s Policií ČR a dalšími relevantními
institucemi.
6. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
primární prevence rizikového chování ve školách, školských zařízeních a
v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
7. Zařadit oblast kyberšikany do rámcového vzdělávacího plánu škol jako
součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
8. Podpora sítě preventivních služeb v rámci systému péče o ohrožené dítě
(podpora středisek výchovné péče, pedagogicko-psychologických poraden,
školských poradenských pracovišť).

Splněno

Splněno

Průběžně
plněno
Splněno
Průběžně
plněno
Splněno
Splněno

IV. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
1. Pokračovat ve spolufinancování provozu sociálních služeb dotacemi se Splněno
státního rozpočtu v souladu s možnostmi státního rozpočtu a ve
financování podpory vybraných oblastí sociální prevence včetně využití
prostředků ESF a IOP.
2. Pokračovat v metodické a kontrolní činnosti v oblasti služeb se Průběžně
zaměřením na pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením z důvodů plněno
předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám,
jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a
osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
prostřednictvím 4 plánovaných metodických setkání s metodiky sociální
prevence krajských úřadů a 3 plánovaných kontrol výkonu státní správy
v této oblasti a dále spoluprací ad hoc.
3. Schválení novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí s účinností od 1.1.2013
4. Zahájit financování transformace péče o ohrožené děti v rámci projektů
ESF a ze zdrojů Finančního mechanismu EHS.
5. Provést pilotní transformaci pobytových zařízení v pilotním kraji
(Finanční mechanismus EHS Norsko).

Splněno

Průběžně
plněno
Plněno
částečně.
Realizace
bude
zahájena v 1.
čtvrtletí 2014
(III/str.5)
6. Realizovat opatření vztahující se k opatřením vyplývajícím z rozhodnutí Průběžně
ESLP (Evropský soud pro lidská práva).
plněno
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7. Pokračovat v činnosti Meziresortní koordinační skupiny a v plnění aktivit
směřujících ke sjednocení systému péče o ohrožené děti.
8. Systém včasné intervence (SVI) – spuštění jednotné centralizované
verze Systému včasné intervence. Ve spolupráci s MV připravit podklady
pro předložení projektu v rámci IOP a OPLZZ.
9. Plnit úkoly vyplývající z Národní strategie ochrany práv dětí.

Průběžně
plněno
Nesplněno
(III/ str. 13)
Průběžně
plněno

V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
1. Implementovat vytvořený nástroj hodnocení rizik a potřeb do praxe
Probační a mediační služby, a to včetně zajištění potřebného vzdělávání
probačních úředníků a asistentů v této oblasti.
2. Rozšiřovat nový systémový přístup při přípravě odsouzeného a oběti
na moment podání žádosti o podmíněné propuštění pachatele
prostřednictvím Komisí pro podmíněné propuštění.

Splněno
Průběžně
plněno (viz
projekt „Křehká
šance“

3. Standardizovat činnost multidisciplinárních týmů pro mládež a uvést ji Plněno (viz
do souladu se standardem práce týmu pro děti a mládež tak, jak jej projekt „Na
definuje příslušná vyhláška MPSV.
správnou
cestu“)
4. 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.

Splněno
částečně;
Legisl.podoba
změny
navržena; není
v zákonné
podobě a není
ani sanační
fond, což
souvisí
s legisl.úpravou
alternativních
programů
oddlužení.
(III/str.18)

5. Podporovat osvědčené prvky reintegračních projektů zaměřených na
osoby ve výkonu trestu a po propuštění, projekty zaměřené na prevenci
recidivy včetně projektu Romský mentor. Pokračovat v další spolupráci se
subjekty spolupracující v projektu „Reintegrační program Plus“ a
v projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení
prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“.
Využívat dál spolupráce s programem Romský mentor.
6. Budovat a rozšiřovat systém komplexního a specializovaného
poradenství pro oběti trestných činů s novými restorativními přístupy
k práci s oběťmi a pachateli trestných činů; rozšiřovat systém poradenství
do praxe dalších soudních okresů. Pokračovat v již probíhajících
aktivitách prostřednictvím projektu Criminal justice a návazně pak v rámci
individuálního projektu PMS podaného v rámci výzvy OP LZZ. Pokračovat

Splněno

Splněno (viz
projekt „Proč
já?)
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v provádění komplexního poradenství pro oběti trestných činů a v dalších
restorativních aktivitách umožňujících aktivní zapojení pachatele, oběti a
dotčené komunity do procesu řešení následků trestného činu
7. Rozšiřovat již existující probační a resocializační programy, vytvářet
a pilotovat nové programy. Prostřednictvím individuálního projektu zahájit
vývoj nového programu restorativní justice – rodinné skupinové
konference a připravit proces jeho implementace do pilotní praxe; zahájit
přípravu probačního programu pro mladistvé pachatele zaměřeného na
snížení agresivních projevů v chování a metodicky ho propojit s postupy
PMS při práci s rodinou mladistvého jako se systémem; připravit proces
jeho implementace do pilotní praxe Vězeňské služby ČR.
8. Zabezpečit, aby v roce 2013 došlo v porovnání s rokem 2012 ke
zvýšení:
- počtu odsouzených vykonávajících trest odnětí svobody ve
specializovaných odděleních při zachování kvality realizovaných
programů,
- počtu odsouzených absolvujících v rámci programu přípravy
odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody extramurární
aktivity.
9. Realizovat v patnácti věznicích dvakrát ročně standardizovaný program
3Z („Zastav se, Zamysli se, Změň se“) a podle aktuálních podmínek tento
program rozšířit do dalších OJ s tím, že bude vybráno a vyškoleno dalších
12 lektorů pro vedení programu.
10. Realizovat ve dvou věznicích dvakrát ročně standardizovaný program
GREPP pro práci s pachateli, kteří byli odsouzeni za trestné činy násilí na
dětech (týrání dětí, komerční zneužívání dětí i sexuální zneužívání dětí
bez komerčního aspektu).
11.Realizovat ve dvou věznicích dvakrát ročně standardizovaný edukačně
– rekvalifikační program pro pachatele dopravních nehod PARDON.
12. Realizovat dle aktuálního vyhodnocení a skladby odsouzených
standardizovaný program pro mladistvé muže Terapeutický program 21
JUNIOR.
13. Standardizovat terapeutický program změřený na pachatele násilí
14. Realizovat aktivity programu zacházení nastavené při pilotáži modelu
zacházení
s kategorií
doživotně
odsouzených,
dlouhodobého
orientovaného na snižování jejich nebezpečnosti tak, aby došlo ke
sjednocení modelu zacházení a program byl standardizován.
15. Rozšířit síť oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody
mladistvých mužů o oddělení ve Věznici Heřmanice.
16. Realizovat zkušební provoz hodnotícího nástroje Souhrnné analýzy
rizik a potřeb odsouzených (SARPO) ve všech věznicích a vazebních
věznicích. Po vyhodnocení zkušebního provozu zahájit využívání
hodnotícího nástroje SARPO v rutinním provozu.
17. Ve spolupráci PMS a VS realizovat projekt „Křehká šance“ (Komise
pro podmíněné propuštění - posílení možnosti sociální integrace
propuštěných a prevence kriminality).

Splněno

Nesplněno.
Důvodem je
pokles počtu
odsouzených.
(III/str. 7)

Splněno

Splněno

Splněno
Splněno
Splněno
Splněno

Splněno
Splněno

Průběžně
plněno

18. Ve spolupráci PMS a VS realizovat Reintegrační program, který je Nesplněno.
součástí projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – (III/str.7)
posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné
činnosti“ v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.
19. Realizovat výzkumné úkoly:
- Kriminální kariéry mladistvých. Nové jevy v kriminalitě mladistvých, Plněno
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uplatňování Systému včasné intervence.
- Nové jevy v násilné kriminalitě včetně domácího násilí.
- Reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřeného na postoje
občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti, včetně důvěry občanů
v bezpečnostní složky (závěrečná studie)
- Analýza trendů kriminality a vývoje latentní kriminality.
- Regionální rozložení a podmíněnost kriminality, problematiky a výskyt
tzv. hot-spots.
- Násilné sexuálně motivované kriminální jednání.

Plněno
Splněno
Plněno
Plněno
Plněno

VI. MINISTERSTVO OBRANY
1. Pokračovat v realizaci úkolů prevence kriminality stanovených resortní
Koncepcí prevence sociálně nežádoucích jevů na období let 2010 až 2014
a RMO č.53/2010 Věstníku MO.
2. Zintenzívnit intervence vedoucích zaměstnanců MO k eliminaci
přestupků a trestné činnosti ve své působnosti.
3. Zabezpečit plnění opatření Strategie vlády ČR v boji s korupcí na období
let 2013 a 2014 a jejich promítnutí do resortních protikorupčních aktivit.
Pokračovat v plnění úkolů a opatření ARPP s důrazem na eliminaci
korupčních rizik a v návaznosti na výstupy z Projektu „Efektivní vnitřní
kontrola v resortu MO“ přehodnotit boj proti korupci v působnosti MO.
4. Na místních úrovních, zejména v místech dislokace vojenských posádek
a vojenských objektů, pokračovat ve spolupráci Vojenské policie s orgány
Policie ČR, obecní policie, Celní správy, s Vězeňskou službou, obecními
a městskými úřady a s dalšími zainteresovanými institucemi při předávání
konkrétních poznatků o protiprávních jednáních v resortu obrany a jejich
následného šetření.
5. Resortní komisí pro prevenci sociálně nežádoucích jevů stanovit priority
MO v oblasti prevence kriminality na rok 2014.
6. Pokračovat v metodické a odborné pomoci komisím pro prevenci
sociálně nežádoucích jevů s důrazem na kvalitní realizaci projektů
prevence kriminality v roce 2013.

Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno

Průběžně
plněno

Splněno
Splněno

7. Činnost Vojenské policie zaměřovat na aktivní vyhledávání Průběžně
připravované, páchané a spáchané trestné činnosti, včasné odhalování a plněno
šetření protiprávního jednání.
8. Dle harmonogramu řízení Projektu „Efektivní vnitřní kontrola v resortu Splněno
MO“ zorganizovat pracovní workshopy koordinátora ARPP k aktivitě
snižování korupčních rizik.
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9. Prohlubovat nadále vzdělání všech zaměstnanců MO v oblasti boje proti
extremismu a korupci, ochrany lidských práv a aktuálních kriminálně
rizikových jevů.
10. Do obsahu stanoveného vzdělávání zaměstnanců MO zařadit témata
Nezdravé mezilidské vztahy na pracovištích; Přestupky a trestná činnost;
Aktuální výskyt sociálně nežádoucích jevů a preventivní aktivity
realizované u vlastního útvaru nebo zařízení (např. problematiku boje proti
extremismu).
11. Kvalitním způsobem realizovat „Projekt vzdělávání v oblasti prevence
kriminality na rok 2013“, který bude zabezpečen centrálním způsobem ve
prospěch celého MO.
12. Provést analýzu zájmu vojenských útvarů a zařízení k tematickému
zaměření přednášek a vzdělávacích aktivit na rok 2014.
13. V rámci Projektu „Efektivní vnitřní kontrola v resortu MO“ připravit a
provést pracovní workshopy k aktivitě přípravy kontrolního pracovníka a
výzkumu překontrolovanosti.
14. Nadále provozovat protikorupční kontaktní adresu - korupce@army.cz.
Zaslaná podání a jejich vyřizování spolu s hlášeními vedoucích
organizačních celků MO dle čl. 12 RMO č. 22/2012 Věstníku MO
vyhodnocovat a na základě provedené analýzy navrhovat gestorům
činností vykonávaných v působnosti MO opatření ke snížení korupčních
rizik.
15. Vojenskou policií poskytovat hlavním funkcionářům resortu MO a
velitelským orgánům AČR kvalitní informační servis v oblasti kriminality.
16. Na základě vyžádání pokračovat v oblasti protikorupčních aktivit ve
spolupráci s Transparency International UK zahájené zapojením do
projektu Budování integrity (NATO).
17. Pokračovat v důsledném sledování účelnosti a efektivnosti čerpání
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu MO na Program prevence
kriminality. Pravidelně informovat Resortní komisi pro prevenci sociálně
nežádoucích jevů o stavu čerpání přidělených finančních prostředků.

Průběžně
plněno
Splněno

Splněno

Splněno
Splněno
Průběžně
plněno

Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno

VII. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
1. Podporovat sběr úrazových dat. Na základě průběžných analýz těchto
dat navrhovat příslušná nápravná opatření.
2. Vytvořit síť pracovišť spolupracujících v oblasti prevence úrazů, násilí
a podpory bezpečnosti pro děti.
3. Vytvořit a v praxi ověřit vzdělávací programy zaměřené na bezpečné
prostředí pro děti.
4. Podporovat projekty a aktivity zaměřené na prevenci všech forem násilí
a podporu bezpečnosti pro děti a jiné ohrožené skupiny obyvatelstva.
5. Podílet se na péči o děti bez rodinného zázemí a děti ohrožené.
Podporovat vznik a činnost dětských center.

Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
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IV. Úkoly RVPPK a resortů

STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLUCE NA LÉTA 2012 AŽ 2015
IV. Úkoly Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů
Gestor
Spolupráce
Republikový výbor pro
prevenci kriminality

Příloha č. 3

Znění úkolu
Zadat analýzu potřebnosti právní úpravy prevence kriminality, posoudit
její výsledky a závěry předložit vládě ČR.

Termín
do 31. března 2014

Zpracovat vyčíslení nákladů všech členů výboru vynaložených na
prevenci kriminality a také zhodnocení účinnosti jejich aktivit v oblasti
prevence kriminality. Za odbobí 2012 - 2015
Republikový výbor pro Institut pro kriminologii Finančně zajistit realizaci reprezentativního výzkumu veřejného mínění
prevenci kriminality
a sociální prevenci
zaměřeného na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti
včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky.
Ministerstvo vnitra
Provést analýzu podmínek pro spuštění projektu „Prevence do každé
rodiny“ a následně ho realizovat.
Ministerstvo vnitra
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.
Ministerstvo vnitra
Realizovat projekt www.prevencekriminality.cz.
Ministerstvo vnitra
Vyhodnotit pilotní projekt „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“ a
zpracovat „Metodiku zabezpečení bytových komplexů na sídlištích“,
zajistit její publicitu.
Ministerstvo vnitra
Policejní prezidium ČR Zpracovat
Koncepci prevence kriminality MV a Policie ČR.

do 31. března 2016

1.

Průběžně plněno

Republikový výbor pro
prevenci kriminality
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Plnění 2013

Ministerstvo vnitra
9.

Ministerstvo vnitra
10.

Ministerstvo vnitra
11.
12. Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

13.

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
sociálních věcí,
z řad 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.

14.

Průběžně plněno

do 31. prosince 2012
Splněno

analýza do 31.
prosince 2012
do 30. června 2012

do 31. prosince 2012
do 30. června 2013

Splněno

Splněno
Splněno
Splněno částečn.

do 30. června 2012

Nesplněno

do 31. prosince 2012
Splněno

do 31. prosince 2012
Splněno

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

Splněno
Splněno

Splněno

do 31. prosince 2014
Plněno průběžně
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Gestor
Ministerstvo vnitra
15.

Ministerstvo vnitra
16.

Ministerstvo vnitra

17.

Ministerstvo vnitra

Spolupráce

Znění úkolu
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 Zpracovat metodiku pro tvorbu bezpečnostních analýz a koncepcí
a sociální prevenci
prevence 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..
Policejní prezidium ČR Proškolit na základě výše uvedené metodiky vybrané pracovníky policie a
obcí v analytickém rozpracování lokálních bezpečnostních problémů.

Termín
do 31. prosince 2014

Splněno

do 31. prosince 2014
Splněno

do 30. 6. 2012
(metodika)
do 31.10. 2012
(způsob a kritéria
zjišťování rizikovosti
území)
31. prosince 2015

Splněno

Plněno průběžně

18.

Ministerstvo vnitra

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.

19.

Ministerstvo vnitra

každoročně
Plněno průběžně

každoročně, vždy do
30. listopadu

20.

Plněno průběžně

Ministerstvo vnitra

21.

Ministerstvo vnitra
22.

Ministerstvo vnitra

Odbor pro sociální
začleňování v
romských lokalitách,
Policejní prezidium ČR
Republikový výbor pro
prevenci kriminality

Pokračovat v realizaci Programu Úsvit v sociálně vyloučených lokalitách, průběžně
do řešení problémů zapojit Policii ČR a spolupracovat s Agenturou pro
sociální začleňování v romských lokalitách.
Plněno průběžně

Pokračovat v realizaci informačních aktivit zaměřených na veřejnost a
zvlášť 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
prevenci kriminality
odborníků v aktuálních tématech prevence kriminality a rizikových jevů.

průběžně

Poskytovat metodickou, konzultační a informační podporu manažerům
prevence kriminality krajů při rozvoji krajské a lokální úrovně prevence
kriminality.
Každoročně vyhlašovat národní nominace na soutěž o Evropskou cenu
prevence kriminality a prezentovat vítězný projekt v rámci Best Practice
Konference Evropské sítě prevence kriminality.

průběžně

Plněno průběžně

průběžně

23.

Plněno průběžně

Ministerstvo vnitra
24.

Ministerstvo vnitra
25.

Plnění 2013
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Gestor
Ministerstvo vnitra

26.

Ministerstvo vnitra
27.

Ministerstvo vnitra

Spolupráce

Znění úkolu
Metodicky vést oblast situační prevence a v rámci Poradního sboru
připravovat a 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.
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.

Termín
průběžně

Plnění 2013

Plněno průběžně

průběžně
Plněno průběžně

průběžně

28.

Plněno průběžně

Ministerstvo vnitra
29.

Ministerstvo vnitra

Podporovat zřizování nových speciálních výslechových místností podle
průběžně
doporučeného standardu a v místech, kde je prokázáno zřízení takové
místnosti jako potřebné.
Policejní prezidium ČR Pokračovat v projektu NKMPPD a získávat další spolupracující subjekty průběžně
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.

30.

Plněno průběžně

Plněno průběžně

Ministerstvo vnitra

Provedení analýzy efektivního uspořádání finančních toků do oblasti PK

do konce roku 2012

Ministerstvo vnitra

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.

průběžně

Ministerstvo vnitra

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.

průběžně

31.

Splněno

32.

Plněno průběžně

33.

Ministerstvo vnitra

34.
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Plněno průběžně

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

Plněno

IV. Úkoly RVPPK a resortů

Gestor
Ministerstvo vnitra
35.

Ministerstvo vnitra
36.

Policejní prezidium
ČR

Spolupráce

Znění úkolu
Zahájit ostrý provoz zasílání informačních SMS a navázat spolupráci
s dalšími mobilními operátory a zapojit je do projektu NKMPPD.
Policejní prezidium ČR Zajistit zapracování problematiky prevence kriminality do vzdělávacích
programů Policie ČR na všech úrovních.
Ministerstvo vnitra
Začlenit problematiku prevence negativních jevů ve virtuální komunikaci
do vzdělávacích osnov policistů v rámci základní odborné přípravy.

Plnění 2013
Termín
Termín ostrého
provozu zasílání SMS: Plněno
do 31. prosince 2015
Plněno průběžně

2013

37.

Plněno průběžně

Policejní prezidium
ČR

Ministerstvo vnitra

Policejní prezidium
39. ČR
Policejní prezidium
ČR

Ministerstvo vnitra

38.

Ministerstvo vnitra

Inovovat standardy vybavení speciální výslechové místnosti, postup
do 31. prosince 2012
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 do 31. prosince 2012
MV a PČR.
Začlenit problematiku odhalování, objasňování a vyšetřování kriminality do 31. prosince 2013
páchané dětmi a na dětských obětech do systému vzdělávání policistů, a
to v souladu s principy uvedenými v kapitole 5.5. Strategie.

40.

42.

Ministerstvo práce a
43. sociálních věcí
Ministerstvo práce a
44. sociálních věcí
Ministerstvo
spravedlnosti

Vytvářet specializované týmy pro případy domácího násilí v Policii ČR.

do 31. prosince 2015
Plněno průběžně

Zapojovat se do činnosti komisí prevence kriminality obcí a měst, do
průběžně v letech
činnosti Praocvních skupin prevence kriminality v krajích a podílet se na 2012 - 2015
tvorbě programů prevence kriminality krajů, měst a obcí.
Připravit novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. do 31. prosince 2012

48.

49.

Plněno průběžně
Splněno

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.

průběžně
Plněno průběžně

průběžně

45.

47.

Splněno (není Koncepce)

Splěno

Policejní
prezidium
41. ČR
Policejní prezidium
ČR

46.

Splněno

Plněno průběžně

Ministerstvo
spravedlnosti
Ministerstvo
spravedlnosti
Probační a mediační
služba
Ministerstvo
spravedlnosti
Probační a mediační
služba
Ministerstvo
spravedlnosti
Probační a mediační
služba

Vytvořit resortní strategické a koncepční materiály upravující oblast
průběžně
prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů.
Vytvořit a akreditovat probační program pro dospělé pachatele domácího do 31. prosince 2012
násilí s cílem celoplošného využití ze strany justice.

Plněno průběžně

Splněno

Implementovat vytvořený nástroj hodnocení rizik a potřeb do praxe
do 31. prosince 2013
Probační a mediační služby, a to včetně zajištění potřebného vzdělávání
probačních úředníků a asistentů v této oblasti.
Splněno

Rozšiřovat nový systémový přístup při přípravě odsouzeného a oběti na
moment podání žádosti o podmíněné propuštění pachatele
prostřednictvím Komisí pro podmíněné propuštění.

do 31. prosince 2013

Splněno
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Gestor
Spolupráce
Ministerstvo
spravedlnosti
Probační a mediační
služba
Ministerstvo
Ministerstvo vnitra
spravedlnosti
Probační a mediační
služba
Ministerstvo
spravedlnosti
Probační a mediační
služba
Ministerstvo
Ministerstvo vnitra
spravedlnosti
Probační a mediační
služba
Ministerstvo
spravedlnosti
Probační a mediační
služba
Ministerstvo
spravedlnosti
Probační a mediační
služba
Ministerstvo
spravedlnosti
Probační a mediační
služba
Ministerstvo
spravedlnosti
–
Vězeňská služba ČR
Ministerstvo
spravedlnosti
–
Vězeňská služba ČR
Ministerstvo
spravedlnosti
–
Vězeňská služba ČR
Institut pro kriminologii
a sociální prevenci

Znění úkolu
Termín
Standardizovat činnost multidisciplinárních týmů pro mládež a uvést ji do do 31. prosince 2013
souladu se standardem práce týmu pro děti a mládež tak, jak jej definuje
přísklušná vyhláška MPSV.

Plnění 2013

Splněno

V rámci Aliance proti dluhům navrhnout systémovou změnu souvisejících do 31. prosince 2015
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
každoročně
osoby ve výkonu trestu a po propuštění, projekty zaměřené na prevenci
recidivy včetně projektu Romský mentor.

Plněno průběžně

Plněno průběžně

Podílet se v rámci Aliance proti dluhům na prosazování důležitých
systémových změn, které budou mít vliv na snižování a eliminaci
předluženosti osob.

průběžně

Budovat a rozšiřovat systém komplexního a specializovaného
poradenství pro oběti trestných činů s novými restorativními přístupy
k práci s oběťmi a pachateli trestných činů; rozšiřovat systém
poradenství do praxe dalších soudních okresů.
Podporovat finanční vzdělávání s cílem dosáhnout vyšší finanční
gramotnosti u veřejnosti i odborníků

průběžně

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

průběžně

Plněno průběžně

Plněno průběžně

průběžně

Plněno průběžně

Plněno průběžně

Rozšiřovat již existující resocializační programy cílené na snižování míry průběžně
rizika pachatelů zejména násilné trestné činnosti, vytvářet a pilotovat
nové programy
Zajišťovat diferencovaný výkon trestu odnětí svobody ve
Průběžně
specializovaných odděleních na potřebném počtu odsouzených

Plněno průběžně

Plněno průběžně

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".

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

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."

do 31. prosince 2012

Institut pro kriminologii
a sociální prevenci

Realizovat výzkum "Nové jevy v násilné kriminalitě včetně domácího
násilí."

do 31. prosince 2015

Institut pro kriminologii
a sociální prevenci

Realizovat výzkum "Regionální rozložení a podmíněnost kriminality,
problematiky a výskyt tzv.hot-spot."

do 31. prosince 2015

Splněno. Plněno průběžně

Plněno průběžně

60.

Institut pro kriminologii Republikový výbor pro
a sociální prevenci
prevenci kriminality 61.
finanční zajištění
Institut pro kriminologii
a sociální prevenci

Splněno

do 31. prosince 2015

62.

Plněno průběžně

63.

Plněno průběžně

64.

Plněno průběžně
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Gestor
Spolupráce
Institut pro kriminologii
a sociální prevenci

Znění úkolu
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."

Termín
do 31. prosince 2015

do 31. prosince 2013

školství,
a

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.

školství, Ministerstvo vnitra
a

Zařadit oblast kyberšikany do rámcového vzdělávacího plánu škol jako
součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

do 30. června 2013

školství, Ministerstvo vnitra
a

Novelizovat metodický pokyn pro učitele a zahrnout do něj problematiku
kyberšikany a spolupráci školy s Policií ČR a s dalšími relevantními
institucemi.
Podporovat finančně preventivní projekty na téma kyberšikany.

do 31. srpna 2012

65.

Institut pro kriminologii
a sociální prevenci

průběžně

66.

Plněno průběžně

Vězeňská služba
67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Ministerstvo
mládeže
tělovýchovy
Ministerstvo
mládeže
tělovýchovy
Ministerstvo
mládeže
tělovýchovy
Ministerstvo
mládeže
tělovýchovy
Ministerstvo
mládeže
tělovýchovy
Ministerstvo
mládeže
tělovýchovy
Ministerstvo
mládeže
tělovýchovy
Ministerstvo
mládeže
tělovýchovy

školství,
a
školství,
a

Splněno

31. prosince 2012
Splněno

31. prosince 2012
Splněno

každoročně
Plněno průběžně

Splněno

školství,
a

Splněno

každoročně
Plněno průběžně

školství,
a

Vytvořit resortní strategické a koncepční materiály upravující oblast
prevence kriminality a prevence kriminálně rizikových jevů.

průběžně

školství,
a

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.

průběžně

Plněno průběžně

75.

Plněno průběžně

Ministerstvo školství,
mládeže
a
76. tělovýchovy
Ministerstvo obrany
77.

Ministerstvo obrany
78.

Plnění 2013

Vytvořit krajské plány primární prevence kriminality a rizikového chování. průběžně
Plněno

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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průběžně
Plněno průběžně

průběžně
Plněno průběžně

IV. Úkoly RVPPK a resortů

Gestor
Ministerstvo obrany

Spolupráce

Znění úkolu
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.

Termín
průběžně

79.

Plnění 2013

Plněno průběžně

Ministerstvo obrany
80.

Ministerstvo obrany

81.

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnitra

Prohlubovat vzdělání všech zaměstnanců MO v oblasti boje proti
průběžně
extremismu a korupci, ochrany lidských práv a aktuálních kriminálně
rizikových jevů.
Zabezpečit spolupráci Vojenské policie s orgány Policie ČR, obecní
průběžně
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 průběžně
prostředků EU - operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

82.

Plněno průběžně

Plněno průběžně

Plněno

Ministerstvo obrany

Realizovat „Program prevence kriminality“ s důrazem na podporu
projektů určených pro cílové skupiny s vyšší mírou rizikového chování.

průběžně

83.

Plněno průběžně

Ministerstvo
84. zdravotnictví
Ministerstvo
zdravotnictví

85.

Ministerstvo
86. zdravotnictví
Ministerstvo
zdravotnictví

Vytvořit resortní strategické a koncepční materiály upravující oblast
průběžně
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 aomladistvých.
Zajišťovat
důslednou
implementaci
Úmluvy
právech dítěte v resortu
zdravotnictví.
Podporovat projekty a aktivity zaměřené na prevenci všech forem násilí a průběžně
podporu bezpečnosti pro děti a jiné ohrožené skupiny obyvatelstva.

87.

Plněno průběžně

Plněno průběžně
Plněno

Plněno průběžně

Ministerstvo
zdravotnictví

Podílet se na péči o děti bez rodinného zázemí a děti ohrožené. Podpora
vzniku a činnosti dětských center a jejich legislativní zakotvení.

Ministerstvo
zdravotnictví

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.

88.

Plněno

průběžně

Plněno

89.
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Příloha č. 4a

Přehled přidělených neinvestičních dotací v r. 2013 na Program prevence kriminality v obcích, jejich použití a vypořádání se státním rozpočtem .
A : Neinvestiční výdaje
Skutečné použití finančních prostředků na projekt
Republikovým
Vráceno do
Celkové náklady
Soluúčast, (vlastní státního
výborem
Výše dotace
+ jiné)
schválená dotace na projekt
rozpočtu
Město
Název projektu
Město Aš

Asistenti prevence kriminality

280 000,0

319 186,00

271 236,00

47 950,00

8 764,00

Město Aš

Fénix II.

100 000,0

114 500,00

99 500,00

15 000,00

500,00

380 000,0

433 686,00

370 736,00

62 950,00

9 264,00

Město Bílina

Víkendový pobyt a příměstský tábor pro děti z rodin
ohrožených
sociální
209
000,0
325exkluzí
927,00

206 717,00

119 210,00

2 283,00

Město Bílina

Asistenti prevence kriminality

celkem

575 000,0

632 540,00

566 004,00

66 536,00

8 996,00

784 000,00

958 467,00

772 721,00

185 746,00

11 279,00

620 000,00

580 722,00

515 340,00

65 382,00

104 660,00

30 000,00

152 760,00

30 000,00

122 760,00

0,00

Práce s rizikovou a delikventní mládeží - probační 18
programy
000,00

491 900,00

18 000,00

473 900,00

0,00

668 000,0

1 225 382,00

563 340,00

662 042,00

104 660,00

90 000,0

128 810,00

90 000,00

38 810,00

0,00

90 000,0

128 810,00

90 000,00

38 810,00

0,00

372 000,0

381 598,10

343 457,10

38 141,00

28 542,90

36 668,00

4 134,00

5 332,00

celkem
Statutární město
Brno
Statutární město
Brno
Statutární město
Brno

Asistent prevence kriminality III.
Komplexní řešení vyloučené lokality

celkem
Město Broumov

Preventivně - výchovná skupina

celkem
Město Bruntál

Asistent prevence kriminality 2012

Město Bruntál

Vzdělávání strážníků MP, APK, romského poradce 42
pracujících
lokalitách
000,0 v soc. vyl.
40 802,00

celkem
Město Břeclav

Asistenti prevence kriminality

414 000,0

422 400,1

380 125,1

42 275,0

33 874,9

487 000,0

534 040,00

474 011,00

60 029,00

12 989,00

Příloha č. 4a
Skutečné použití finančních prostředků na projekt

Město

Název projektu

Město Břeclav

Domovník

celkem

Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Výše dotace

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

153 000,0

170 568,00

153 000,00

17 568,00

0,00

640 000,0

704 608,00

627 011,00

77 597,00

12 989,00

134 000,00

170 000,00

134 000,00

36 000,00

0,00

Statutární město České
Budějovice

Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých
Budějovicích

Statutární město České
Budějovice

Vzdělávání strážníků MP

40 000,00

44 445,00

40 000,00

4 445,00

0,00

Statutární město České
Budějovice

Psychosociální pomoc obyvatelům žijícím v
lokalitách ohrožených soc. vyloučením

45 000,00

50 000,00

45 000,00

5 000,00

0,00

Statutární město České
Budějovice

Asistenti prevence kriminality

339 000,00

190 249,40

171 224,50

19 024,90

167 775,50

Statutární město České
Budějovice

Streetwork Novohradská

53 000,00

59 000,00

53 000,00

6 000,00

0,00

611 000,0

513 694,40

443 224,50

70 469,90

167 775,50

171 000,00

191 742,00

169 656,00

22 086,00

1 344,00

171 000,0

191 742,00

169 656,00

22 086,00

1 344,00

432 000,0

480 643,00

419 224,00

61 419,00

12 776,00

432 000,0

480 643,00

419 224,00

61 419,00

12 776,00

181 000,00

228 482,70

175 157,00

53 325,70

5 843,00

181 000,0

228 482,70

175 157,00

53 325,70

5 843,00

11 000,0

9 371,00

8 433,90

937,10

2 566,10

celkem
Město Česká Lípa

Střelka 2013

celkem
Město Česká
Třebová

Prevence kriminality a rozšíření
nabídky využití voln

celkem
Statutární město
Děčín

Romský mentor 2013

celkem
Obec Dobromilice

Osobní alarmy

Příloha č. 4a
Skutečné použití finančních prostředků na projekt

Město

Název projektu

Obec Dobromilice

Volnočasové aktivity

celkem

Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Výše dotace

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

100 000,0

114 886,00

100 000,00

14 886,00

0,00

111 000,0

124 257,00

108 433,90

15 823,10

2 566,10

Město Dubí

Fotopasti

33 000,0

39 979,00

33 000,00

6 979,00

0,00

Město Dubí

Odborná a profesní příprava strážníků

27 000,0

34 000,00

27 000,00

7 000,00

0,00

60 000,0

73 979,00

60 000,00

13 979,00

0,00

celkem
Město Duchcov

Společně proti kriminalitrě

85 000,0

93 427,00

84 084,00

9 343,00

916,00

Město Duchcov

Šetření pocitu bezpečí v Duchcově

49 000,0

55 000,00

49 000,00

6 000,00

0,00

Město Duchcov

Asistent prevence kriminality

259 000,0

264 428,87

237 985,00

26 443,87

21 015,00

393 000,0

412 855,87

371 069,00

41 786,87

21 931,00

Motivačně vzdělávací letní tábor pro děti

82 000,00

112 980,00

81 800,00

31 180,00

200,00

KOMPAS

20 000,00

30 430,00

20 000,00

10 430,00

0,00

Rodičovská abeceda

47 000,00

52 500,00

47 000,00

5 500,00

0,00

Domovník

105 000,00

123 039,00

105 000,00

18 039,00

0,00

Statutární město
Frýdek Místek

Asistent prevence kriminality

265 000,00

256 385,00

229 653,00

26 732,00

35 347,00

Statutární město
Frýdek Místek

Fotopasti

20 000,00

22 470,00

20 000,00

2 470,00

0,00

539 000,0

597 804,00

503 453,00

94 351,00

35 547,00

118 000,00

142 644,00

117 844,00

24 800,00

156,00

celkem
Statutární město
Frýdek Místek
Statutární město
Frýdek Místek
Statutární město
Frýdek Místek
Statutární město
Frýdek Místek

celkem
Statutární město
Havířov

Sociálně psychologický výcvik pro
rodiče s dětmi

Příloha č. 4a
Skutečné použití finančních prostředků na projekt

Město

Název projektu

Statutární město
Havířov

Poradenské centrum KHAMORO-bezpeččně

celkem

Město Hlinsko

Provoz volnočasového centra
POHODA
Provoz volnočasového centra
POHODA COOL

Město Hlinsko

Druhá šance nabídka pracovních
příležitostí pro os

Město Hlinsko

celkem

Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

Výše dotace

31 000,00

37 512,42

30 881,67

6 630,75

118,33

149 000,0

180 156,42

148 725,67

31 430,75

274,33

300 000,0

500 000,00

300 000,00

200 000,00

0,00

200 000,0

309 251,59

162 696,00

146 555,59

37 304,00

215 000,0

0,00

0,00

0,00

215 000,00

715 000,0

809 251,59

462 696,00

346 555,59

252 304,00

Město Hodonín

Školení strážníků a pracovníků
prevence

78 000,0

90 054,00

78 000,00

12 054,00

0,00

Město Hodonín

Chraň si své kolo před odcizením

30 000,0

39 300,00

30 000,00

9 300,00

0,00

108 000,0

129 354,00

108 000,00

21 354,00

0,00

celkem
Strukturální město
Hradec Králové

Resocializační práce s pachateli
násulné trestné činnosti

340 000,0

440 000,00

340 000,00

100 000,00

0,00

Strukturální město
Hradec Králové

Ochrana ohrožených seniorů

160 000,0

106 200,00

82 000,00

24 200,00

78 000,00

Strukturální město
Hradec Králové

Předcházení recidivě podmíněně
odsouzených pachatelů

150 000,0

0,00

0,00

0,00

150 000,00

650 000,0

546 200,00

422 000,00

124 200,00

228 000,00

86 000,0

96 435,00

86 000,00

10 435,00

0,00

celkem
Statutární město
Chomutov

Víkendové pobyty 2013
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Město

Název projektu

Statutární město
Chomutov

Společně proti kriminalitě v
Chomutově

celkem
Město Chrudim

Máme šanci na sobě pracovat

celkem
Statutární město
Jablonec / Nisou

Bezpečné stáří

celkem
Město Jaroměř

Letní tábor "Kdo si hraje nezlobí"

Město Jaroměř

Asistent prevence kriminality

celkem
Město Jeseník

Fotooast

celkem

Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Výše dotace

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

62 000,0

78 200,00

62 000,00

16 200,00

0,00

148 000,0

174 635,00

148 000,00

26 635,00

0,00

296 000,0

328 477,00

295 629,30

32 847,70

370,70

296 000,0

328 477,00

295 629,30

32 847,70

370,70

28 000,00

32 000,00

28 000,00

4 000,00

0,00

28 000,00

32 000,00

28 000,00

4 000,00

0,00

60 000,00

80 000,00

60 000,00

20 000,00

0,00

192 000,00

178 746,00

154 236,00

24 510,00

37 764,00

252 000,0

258 746,00

214 236,00

44 510,00

37 764,00

54 000,0

60 086,00

54 000,00

6 086,00

0,00

54 000,0

60 086,0

54 000,0

6 086,0

0,0

Město Jirkov

Fotopasti

12 000,0

13 810,00

12 000,00

1 810,00

0,00

Město Jirkov

Čipy na kola + čtečka čipů

37 000,0

42 500,00

37 000,00

5 500,00

0,00

Město Jirkov

Klub FONTÁNA - rozšíření a zkvalitnění aktivit

95 000,0

106 000,00

95 000,00

11 000,00

0,00

144 000,0

162 310,00

144 000,00

18 310,00

0,00

120 000,0

175 000,00

120 000,00

55 000,00

0,00

celkem
Město Jindřichův
Hradec

Výchovně rekreační tábor pro děti

Příloha č. 4a
Skutečné použití finančních prostředků na projekt

Město

Název projektu

celkem
Město Kadaň

Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

Výše dotace

120 000,0

175 000,00

120 000,00

55 000,00

0,00

454 000,0

540 000,00

454 000,00

86 000,00

0,00

64 000,0

81 000,00

64 000,00

17 000,00

0,00

Město Kadaň

Asistenti prevence kriminality
Výchovně rekreační víkendové pobyty
2013

Město Kadaň

Společně proti kriminalitě

70 000,0

78 200,00

70 000,00

8 200,00

0,00

Město Kadaň

Pouliční liga

57 000,0

67 500,00

57 000,00

10 500,00

0,00

645 000,0

766 700,0

645 000,0

121 700,0

0,0

1 032 000,0

1 280 000,00

1 020 000,00

260 000,00

12 000,00

84 000,0

0,00

0,00

0,00

84 000,00

1 116 000,0

1 280 000,00

1 020 000,00

260 000,00

96 000,00

101 000,0

113 352,00

101 000,00

12 352,00

0,00

101 000,0

113 352,00

101 000,00

12 352,00

0,00

207 000,00

223 118,00

197 585,00

25 533,00

9 415,00

207 000,0

223 118,00

197 585,00

25 533,00

9 415,00

71 000,0

143 608,00

69 934,00

73 674,00

1 066,00

71 000,0

143 608,00

69 934,00

73 674,00

1 066,00

105 000,0

197 457,00

105 000,00

92 457,00

0,00

105 000,0

197 457,00

105 000,00

92 457,00

0,00

celkem
Město Karlovy Vary Asistent prevence kriminality
SVI- terapeutický pobyt dětí v péči
Město Karlovy Vary OSPOD
celkem
Statutární město
Karviná
celkem
Statutární město
Kladno

Sociálně psychologický výcvik

Ostrov radosti

celkem
Město Kolín

Bezpečný kolín - serie opatření

celkem
Město Kopřivnice

celkem

Letní a podzimní rekreačně výchovný tábor pro
děti
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Město

Název projektu

Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Výše dotace

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

Vybavení zázemí pro mediaci s rodinami,

Kostelec nad Orlicí případové konference a pro jednání s mládeží

63 000,0

91 795,69

63 000,00

28 795,69

0,00

Kostelec nad Orlicí Výchovný tábor pro děti a mládež

90 000,0

104 000,00

90 000,00

14 000,00

0,00

153 000,0

195 795,69

153 000,00

42 795,69

0,00

63 000,0

67 906,00

61 000,00

6 906,00

2 000,00

63 000,0

67 906,00

61 000,00

6 906,00

2 000,00

126 000,0

140 700,00

126 000,00

14 700,00

0,00

126 000,0

140 700,00

126 000,00

14 700,00

0,00

celkem
Město Kraslice

Pobytový tábor pro děti ze sociálně
znevýhodněných rodin

celkem
Město Krásná Lípa

Asistent prevence kriminality 2013

celkem
Město Kroměříž

Kroměříž - Odborný seminář - kamerové
systémy ve městech

64 000,0

88 000,00

64 000,00

24 000,00

0,00

Město Kroměříž

Kroměříž - Forenzní značení jízdních kol
prostřednictvím syntetické DNA

64 000,0

87 000,00

64 000,00

23 000,00

0,00

128 000,0

175 000,0

128 000,0

47 000,0

0,0

168 000,0

88 154,00

71 699,00

16 455,00

96 301,00

168 000,0

88 154,00

71 699,00

16 455,00

96 301,00

127 000,0

175 977,00

126 506,00

49 471,00

494,00

celkem
Město Krupka

Krupka - Asistent prevence kriminality

celkem

Město Kutná Hora

Emoční a společenská stabilizace dětí a
mládeže ze sociálně vyloučených lokalit

Město Kutná Hora

Odborná profesní příprava strážníků MP a
policistů PČR

38 000,0

44 000,00

38 000,00

6 000,00

0,00

Město Kutná Hora

Alternativy

38 000,0

61 500,00

38 000,00

23 500,00

0,00
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Město

Název projektu

celkem
Město Litoměřice

Pohovorová a monitorovací místnost

celkem
Město Litovel

Stop krádežím jízdních kol (1. etapa)

celkem
Město Litvínov

Jednorázové akce a víkendové pobyty
pro rodiny s dětmi ohrožené sociální

Město Litvínov

Aktivní senior

celkem
Město Louny

Louny - Mozaika

Město Louny

Louny - Šance

celkem

Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Výše dotace

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

203 000,0

281 477,00

202 506,00

78 971,00

494,00

192 000,00

211 273,00

182 206,00

29 067,00

9 794,00

192 000,0

211 273,00

182 206,00

29 067,00

9 794,00

131 000,0

153 647,00

131 000,00

22 647,00

0,00

131 000,0

153 647,00

131 000,00

22 647,00

0,00

161 000,00

164 262,50

147 677,05

16 585,45

13 322,95

24 000,00

26 581,00

23 581,00

3 000,00

419,00

185 000,0

190 843,5

171 258,1

19 585,5

13 742,0

90 000,0

105 919,00

89 701,00

16 218,00

299,00

166 000,0

180 081,00

161 641,00

18 440,00

4 359,00

256 000,0

286 000,0

251 342,0

34 658,0

4 658,0

Město Lovosice

Jednorázové akce pro děti a mládež s rizikem
výskytu kriminálního chování

19 000,0

23 150,00

19 000,00

4 150,00

0,00

Město Lovosice

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a
rozšíření aktivit

36 000,0

40 023,00

36 000,00

4 023,00

0,00

55 000,0

63 173,0

55 000,0

8 173,0

0,0

celkem
Město Mělník

Vzdělávání strážníků a policistů

40 000,0

45 000,00

40 000,00

5 000,00

0,00

Město Mělník

Sociálně preventivní výjezd

82 000,0

102 825,00

82 000,00

20 825,00

0,00

122 000,0

147 825,00

122 000,00

25 825,00

0,00

celkem
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Město

Název projektu

Město Mikulov

Odborná profesní příprava strážníků MP a
policistů P ČR

celkem
Statutární město
Most
Statutární město
Most
Statutární město
Most

Statutární město
Most
Statutární město
Most

50 000,00

60 000,00

0,00

50 000,0

110 000,00

50 000,00

60 000,00

0,00

Zvýšení pocitu bezpečí pro seniory V

40 000,00

44 368,85

39 931,96

4 436,89

68,04

Výchovně preventivní pobytové aktivity oddělení
sociálně-právní ochrany dětí

81 000,00

101 259,60

78 330,00

22 929,60

2 670,00

Kurzy sebeobrany při Městské policii v Mostě

40 000,00

44 111,00

39 700,00

4 411,00

300,00

Komunikační, informační a vzdělávací
propagace prevence kriminality na území
statutárního města Mostu

80 000,00

88 889,00

80 000,00

8 889,00

0,00

142 000,00

149 850,03

134 865,03

14 985,00

7 134,97

383 000,0

428 478,48

372 826,99

55 651,49

10 173,01

67 000,0

73 486,00

63 412,00

10 074,00

3 588,00

67 000,0

73 486,00

63 412,00

10 074,00

3 588,00

104 000,0

120 166,00

104 000,00

16 166,00

0,00

104 000,0

120 166,00

104 000,00

16 166,00

0,00

403 000,00

465 431,00

403 000,00

62 431,00

0,00

403 000,0

465 431,00

403 000,00

62 431,00

0,00

38 000,00

43 000,00

38 000,00

5 000,00

0,00

Služba Mentor

Město Náchod - cesta z města, prázdninový
pobyt pro děti

Příměstské a pobytový tábor jako součást
strategie prevence sociálně patologických jevů

celkem
Město Nový Bor

Asistent prevence kriminality

celkem
Město Nový Jičín

Výše dotace

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

110 000,00

celkem

Město Nové Sedlo

Celkové náklady
na projekt

50 000,0

celkem
Město Náchod

Republikovým
výborem
schválená dotace

Sebeobrana pro ženy
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Město

Název projektu

Město Nový Jičín

Tábor pro děti ze znevýhodněného sociálního
prostředí

celkem

Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Výše dotace

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

81 000,00

129 634,00

81 000,00

48 634,00

0,00

119 000,0

172 634,00

119 000,00

53 634,00

0,00

Město Obrnice

Příměstský tábor 2013

100 000,00

119 941,80

100 000,00

19 941,80

0,00

Město Obrnice

Domovník 2013

105 000,00

93 000,00

83 700,00

9 300,00

21 300,00

Město Obrnice

Asistent prevence kriminality 2013

362 000,00

407 111,00

362 000,00

45 111,00

0,00

567 000,00

620 052,80

545 700,00

74 352,80

21 300,00

54 000,00

61 720,00

54 000,00

7 720,00

0,00

54 000,00

61 720,00

54 000,00

7 720,00

0,00

Realizace brožury - Průvodce dluhy

72 000,00

107 000,00

72 000,00

35 000,00

0,00

Poradna pro dlužníky

70 000,00

162 800,00

70 000,00

92 800,00

0,00

Statutární město
Olomouc
Statutární město
Olomouc
Statutární město
Olomouc
Statutární město
Olomouc

Online poradna centra PRVoK pro oblast
rizikového chování na internetu

45 000,00

80 000,00

45 000,00

35 000,00

0,00

Podpora terénních služeb pro lidi bez domova

47 000,00

300 964,00

47 000,00

253 964,00

0,00

Terénní programy

24 000,00

887 586,00

24 000,00

863 586,00

0,00

KC Olomouc 2013

160 000,00

240 000,00

160 000,00

80 000,00

0,00

Statutární město
Olomouc

Preventivní prázdninový pobyt pro děti z rodin
ohrožených sociálním vyloučením

31 000,00

78 000,00

31 000,00

47 000,00

0,00

celkem
Město Odry

Rozšíření MKDS o 1 kamerový bod a 2 ks
fotopastí

celkem
Statutární město
Olomouc
Statutární město
Olomouc
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Skutečné použití finančních prostředků na projekt

Město

Název projektu

celkem
Statutární město
Opava

Asistent prevence kriminality

Statutární město
Opava

Příprava vybraných Asistentů prevence
kriminality, mentora a pracovníků nestátních a
státních organizací, pracujících ve vyloučených
lokalitách

celkem

Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Výše dotace

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

449 000,0

1 856 350,0

449 000,0

1 407 350,0

0,0

306 000,00

324 393,00

290 603,10

33 789,90

15 396,90

44 000,00

50 000,00

44 000,00

6 000,00

0,00

350 000,0

374 393,00

334 603,10

39 789,90

15 396,90

Město Orlová

Orlová - Ochrana osob a majetku

130 000,00

194 992,00

130 000,00

64 992,00

0,00

Město Orlová

Orlová - Domovník

153 000,00

193 068,00

153 000,00

40 068,00

0,00

Město Orlová

Orlová - Paleta zážitků - letní tábor

70 000,00

87 000,00

70 000,00

17 000,00

0,00

Město Orlová

Orlová - Rodina v bezpečí II.

110 000,00

136 000,00

110 000,00

26 000,00

0,00

463 000,0

611 060,00

463 000,00

148 060,00

0,00

337 000,00

374 288,00

334 604,00

39 684,00

2 396,00

337 000,0

374 288,00

334 604,00

39 684,00

2 396,00

175 000,00

89 792,00

79 680,00

10 112,00

95 320,00

Forenzní označení jízdních kol prostřednictvím
syntetické DNA

99 000,00

111 211,37

98 499,37

12 712,00

500,63

Ostrava - Asistentík - mladý ochránce veřejného
pořádku

84 000,00

94 819,00

81 838,00

12 981,00

2 162,00

Příměstský cyklotábor s Městskou policií
Ostrava

47 000,00

56 233,00

45 352,00

10 881,00

1 648,00

celkem
Obec Osoblaha

Asistenti prevence kriminality pro Osoblažsko

celkem
Statutární město
Ostrava
Statutární město
Ostrava
Statutární město
Ostrava
Statutární město
Ostrava

Asistent prevence kriminality 2013
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Skutečné použití finančních prostředků na projekt
Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Výše dotace

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

Město

Název projektu

Statutární město
Ostrava
Statutární město
Ostrava

Ostrava - Resocializace vězňů po výkonu trestu
v Ostravě - Koblov

122 000,00

146 589,00

119 589,00

27 000,00

2 411,00

Zvýšení zaměstnanosti vytipovaných klientů
PMS Ostrava

170 000,00

219 736,38

165 860,00

53 876,38

4 140,00

697 000,0

718 380,75

590 818,37

127 562,38

106 181,63

225 000,00

228 071,00

205 263,90

22 807,10

19 736,10

225 000,0

228 071,00

205 263,90

22 807,10

19 736,10

Udržení klubu a návazných aktivit na městské
ubytovně v sociálně vyloučené lokalitě Češkova
ul.

342 000,00

583 262,00

342 000,00

241 262,00

0,00

Asistent prevence kriminality

111 000,00

177 657,00

92 768,09

84 888,91

18 231,91

453 000,0

760 919,00

434 768,09

326 150,91

18 231,91

181 000,00

249 213,86

166 800,00

82 413,86

14 200,00

38 000,00

45 000,00

38 000,00

7 000,00

0,00

219 000,0

294 213,9

204 800,0

89 413,9

14 200,0

20 000,00

23 150,50

19 898,50

3 252,00

101,50

163 000,00

198 890,00

163 000,00

35 890,00

0,00

183 000,00

222 040,50

182 898,50

39 142,00

101,50

61 000,00

57 532,00

43 809,70

13 722,30

17 190,30

108 000,00

129 363,24

104 225,40

25 137,84

3 774,60

celkem
Město Pacov

Speciální výslechová místnost na ÚO Pelhřimov

celkem
Statutární město
Pardubice
Statutární město
Pardubice
celkem
Statutární město Plzeň

Prevence sociálně patologických jevů - odborník
včasné intervence

Statutární město Plzeň

Sebezkušenostní trénink II.

celkem
Město Poběžovice

Vzdělávání v řešení zadluženosti

Město Poběžovice

Prázdninový klub Poběžovice, nejen o
prázdninách

celkem
Město Podbořany

Zřízení pohovorové místnosti

Město Podbořany

Víkendové pobyty 2013
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Skutečné použití finančních prostředků na projekt

Město

Název projektu

celkem

Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

Výše dotace

169 000,0

186 895,24

148 035,10

38 860,14

20 964,90

Hl.M. Praha

Asistent prevence kriminality

254 000,00

280 057,00

240 257,00

39 800,00

13 743,00

Hl.M. Praha

Sociálně integrační aktivity v sociálně
vyloučených komunitách na území Městské
části Praha 14

220 000,00

240 911,00

206 911,00

34 000,00

13 089,00

Hl.M. Praha

Praha bezpečně online 2013: prevence
kybernetické kriminality

110 000,00

290 000,00

110 000,00

180 000,00

0,00

Hl.M. Praha

Vzdělávací semináře "Systém prevence
kriminality v Hlavním měste Praze"

7 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

Hl.M. Praha

Extremismus a s ním související rizikové
chování

37 000,00

89 520,00

37 000,00

52 520,00

0,00

628 000,0

900 488,00

594 168,00

306 320,00

33 832,00

26 000,00

30 872,80

26 000,00

4 872,80

0,00

26 000,0

30 872,80

26 000,00

4 872,80

0,00

celkem
Město Přeštice

Přeštice - Bezpečnostní řetízky na dveře pro
seniory

celkem
Město Příbram

Senioři v ohrožení

41 000,00

61 000,00

41 000,00

20 000,00

0,00

Město Příbram

Projekt SDÍLENÍ

54 000,00

74 000,00

54 000,00

20 000,00

0,00

Město Příbram

Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti-klienty
SVP

52 000,00

92 000,00

52 000,00

40 000,00

0,00

Město Příbram

Zamknout dveře nestačí

95 000,00

110 512,00

95 000,00

15 512,00

0,00

242 000,0

337 512,00

242 000,00

95 512,00

0,00

celkem
Město Ralsko

Vybavení sportovního hřiště v Náhlově

86 000,00

107 063,00

86 000,00

21 063,00

0,00

Město Ralsko

Náhlovské víkendy 2013

62 000,00

91 500,00

62 000,00

29 500,00

0,00
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Skutečné použití finančních prostředků na projekt

Město

Název projektu

Město Ralsko

Víkendové a prázdninové aktivity pro děti a
mládež z lokality Ploužnice - 2013

celkem
Město Rotava

Zřízení pozice Asistent PK

Město Rotava

Profesní příprava strážníků obecní policie

Město Rotava

Zřízení pozice Domovník

celkem
Město Rumburk

Rumburk - Asistenti prevence kriminality

celkem
Město Semily

Semily - letní tábor "Otevřené srdce"

celkem

Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Výše dotace

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

103 000,00

121 880,00

103 000,00

18 880,00

0,00

251 000,0

320 443,00

251 000,00

69 443,00

0,00

609 000,00

659 881,00

590 141,00

69 740,00

18 859,00

20 000,00

22 000,00

19 800,00

2 200,00

200,00

129 000,00

143 300,00

128 970,00

14 330,00

30,00

758 000,0

825 181,00

738 911,00

86 270,00

19 089,00

300 000,0

339 866,62

300 000,00

39 866,62

0,00

300 000,0

339 866,62

300 000,00

39 866,62

0,00

64 000,00

71 630,00

64 000,00

7 630,00

0,00

64 000,0

71 630,00

64 000,00

7 630,00

0,00

Město Sokolov

Asistenti PK, vzdělávání strážníků MP,
policistů PĆR

758 000,0

1 012 726,00

758 000,00

254 726,00

0,00

Město Sokolov

Žijeme tu společně

137 000,0

193 091,00

112 091,40

80 999,60

24 908,60

895 000,0

1 205 817,00

870 091,40

335 725,60

24 908,60

celkem
Město Svitavy

Sociální prevence jako součást SVI - 2013

382 000,00

473 665,00

382 000,00

91 665,00

0,00

Město Svitavy

Asistent prevence kriminality - 2013

267 000,00

323 651,00

267 000,00

56 651,00

0,00

649 000,0

797 316,00

649 000,00

148 316,00

0,00

31 000,00

36 039,00

31 000,00

5 039,00

0,00

celkem
Město Šternberk

Pohyb neublíží tobě ani jiným II
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Město

Název projektu

Město Šternberk

Vzdělávání a informovanost v řešení bezp. rizik
spojených se soc. vyloučením

Město Šternberk

Asistent prevence kriminality

celkem

Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

Výše dotace

41 000,00

45 749,00

41 000,00

4 749,00

0,00

298 000,00

354 523,00

264 400,00

90 123,00

33 600,00

370 000,0

436 311,0

336 400,0

99 911,0

33 600,0

Město Štětí

Asistenti prevence kriminality - navýšení počtu

317 000,00

378 184,00

317 000,00

61 184,00

0,00

Město Štětí

Asistenti prevence kriminality

420 000,00

501 314,00

420 000,00

81 314,00

0,00

737 000,0

879 498,00

737 000,00

142 498,00

0,00

celkem
Město Šumperk

Pohovorová místnost

40 000,00

61 614,60

38 740,00

22 874,60

1 260,00

Město Šumperk

Klubík 2013

40 000,00

51 298,00

34 120,00

17 178,00

5 880,00

Město Šumperk

Individuální práce s dětmi a mládeží v rámci
prevence rizikového chování

150 000,00

216 800,00

146 800,00

70 000,00

3 200,00

Město Šumperk

Prázdninové pobyty

220 000,00

334 601,00

211 608,00

122 993,00

8 392,00

450 000,0

664 313,60

431 268,00

233 045,60

18 732,00

48 000,0

44 139,00

39 725,00

4 414,00

8 275,00

48 000,0

44 139,00

39 725,00

4 414,00

8 275,00

20 000,0

15 534,00

13 860,00

1 674,00

6 140,00

20 000,0

15 534,00

13 860,00

1 674,00

6 140,00

13 000,0

15 413,00

8 072,00

7 341,00

4 928,00

13 000,0

15 413,00

8 072,00

7 341,00

4 928,00

celkem
Město Teplá

Fotopasti

celkem
Město Trmice

Trmice - Příměstský tábor

celkem
Město Třebíč
celkem

SVI 2013
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Město

Název projektu

Město Třeboň

Město Třeboň - Intervenční program pro děti v
péči kurátorů OSPOD Třeboň

celkem
Statutární město
Ústí nad Labem
Statutární město
Ústí nad Labem
Statutární město
Ústí nad Labem
Statutární město
Ústí nad Labem

Statutární město
Ústí nad Labem

Celkové náklady
na projekt

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

Výše dotace

135 000,0

165 077,00

130 750,00

34 327,00

4 250,00

135 000,0

165 077,00

130 750,00

34 327,00

4 250,00

21 000,00

10 540,50

9 387,70

1 152,80

11 612,30

21 000,00

10 540,50

9 387,70

1 152,80

11 612,30

79 000,00

97 500,00

79 000,00

18 500,00

0,00

133 000,00

142 902,00

124 832,00

18 070,00

8 168,00

1 209 000,00

1 407 912,51

1 196 179,00

211 733,51

12 821,00

Myslíme na Vás

52 000,00

60 123,00

52 000,00

8 123,00

0,00

Stimulační a edukativní programy pro děti a
mládež ze sociálně vyloučené lokality Střekov
ve věku od 6 do 18 let

31 000,00

36 400,00

31 000,00

5 400,00

0,00

1 504 000,0

1 744 837,51

1 483 011,00

261 826,51

20 989,00

celkem
Město Třinec

Republikovým
výborem
schválená dotace

Třinec - Bezpečnostní řetízky

Rok bez průšvihu
V Ústí nad Labem řešíme společně
Asistent prevence kriminality

celkem
Město Ústí nad Orlicí

Asistent prevence kriminality

175 000,00

201 098,00

169 871,00

31 227,00

5 129,00

Město Ústí nad Orlicí

Podpora vzdělávání a trávení volného času
rizikových a delikventních dětí a mládeže

375 000,00

383 136,00

343 537,00

39 599,00

31 463,00

550 000,0

584 234,00

513 408,00

70 826,00

36 592,00

Odborná profesní příprava strážníků městské
Město Valašské Meziříčí policie a policistů P ČR

35 000,0

44 000,00

35 000,00

9 000,00

0,00

Vzdělávací a motivační program pro romské
Město Valašské Meziříčí děti a mládež

11 000,0

15 900,00

11 000,00

4 900,00

0,00

celkem
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Město

Název projektu

celkem
Město Vejprty

Fotopast - posílení

Město Vejprty

Asistent prevence kriminality - Vejprty

celkem
Město Vimperk

Asistent prevence kriminality

celkem

Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Výše dotace

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

46 000,0

59 900,00

46 000,00

13 900,00

0,00

18 000,0

20 000,00

18 000,00

2 000,00

0,00

231 000,0

286 593,00

228 910,00

57 683,00

2 090,00

249 000,0

306 593,00

246 910,00

59 683,00

2 090,00

327 000,0

373 418,00

294 444,00

78 974,00

32 556,00

327 000,0

373 418,00

294 444,00

78 974,00

32 556,00

20 000,00

20 804,00

18 500,00

2 304,00

1 500,00

Město Velké Hamry

Víkendový pobyt pro děti a mládež 2013

Město Velké Hamry

Výchovně rekreační letní dětský tábor 2013

192 000,00

222 772,00

192 000,00

30 772,00

0,00

Město Velké Hamry

Asistent prevence kriminality 2013

221 000,00

253 852,00

221 000,00

32 852,00

0,00

433 000,0

497 428,00

431 500,00

65 928,00

1 500,00

327 000,00

373 418,00

294 444,00

78 974,00

32 556,00

327 000,0

373 418,00

294 444,00

78 974,00

32 556,00

282 000,0

348 784,00

282 000,00

66 784,00

0,00

celkem

282 000,0

348 784,00

282 000,00

66 784,00

0,00

Město Vysoké Mýto Asistent prevence kriminality

432 000,0

482 506,50

405 304,50

77 202,00

26 695,50

celkem

432 000,0

482 506,50

405 304,50

77 202,00

26 695,50

108 000,0

168 127,60

108 000,00

60 127,60

0,00

celkem
Město Vimperk

Asistent prevence kriminality

celkem
Město Vsetín

Město Žatec

Asistent prevence kriminality

Víkendové pobyty a prodloužený pobyt
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Město

Název projektu

celkem

Republikovým
výborem
schválená dotace

Celkové náklady
na projekt

Výše dotace

Vráceno do
Soluúčast, (vlastní státního
+ jiné)
rozpočtu

108 000,0

168 127,60

108 000,00

60 127,60

0,00

164 000,00

235 552,00

164 000,00

71 552,00

0,00

164 000,00

235 552,00

164 000,00

71 552,00

0,00

Město Železný Brod mříží - IV. krok

48 000,00

68 407,00

48 000,00

20 407,00

0,00

celkem

48 000,00

68 407,00

48 000,00

20 407,00

0,00

280 000,00

370 361,00

280 000,00

90 361,00

0,00

celkem

280 000,00

370 361,00

280 000,00

90 361,00

0,00

Prostředky poskytnuté na projekty Prog. prev. krim. stav k
vypořádání dotací k 31.12.2013

27 814 000,0

34 431 155,0

26 091 352,2

8 339 802,9

1 722 647,8

Město Žďár nad
Sázavou

Asistent prevence kriminality

celkem
Železný brod - Víkendová cesta k životu bez

Město Žlutice

Asistent prevence kriminality

Vrácené prostředkyv průběhu roku a poskytnuté k využití u jiného
žadatele dotace do 31.12.2013

Rozepsané fin prostředkyk 31.12.2013

336 176,0
27 477 824,0

26 518 978,14

958 845,86

Příloha č. 4b

Přehled přidělených dotací v roce 2013 na Program prevence kriminality v krajích, jejich použití a vypořádání.
A: Neinvestiční výdaje
Skutečné použití finančních prostředků na projekt
Republikovým
Celkové náklady
výborem
schválená dotace na projekt

výše dotace

Soluúčast,
(vlastní + jiné)

Vráceno do
státního
rozpočtu

Kraje

Název projektu

Královéhradecký kraj

Zmírnění sekundární viktimizace dětských obětí a
svědků trestné činnosti

131 000,00

129 582,0

113 582,00

16 000,0

17 418,00

Královéhradecký kraj

Snižování faktorů ovlivňujících recidivní chování
osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

448 000,00

496 348,0

440 798,00

55 550,0

7 202,00

579 000,0

625 930,0

554 380,00

71 550,0

24 620,00

43 000,00

56 297,1

43 000,00

13 297,1

0,00

43 000,0

56 297,1

43 000,00

13 297,1

0,00

72 000,00

84 972,0

71 266,00

13 706,0

734,00

72 000,0

84 972,0

71 266,00

13 706,0

734,00

celkem

Liberecký kraj

Vzdělávání vybraných strážníků a policistů
vykonávajících službu v sociálně vyloučených
lokalitách Libereckého kraje

celkem
Moravskoslezský kraj

Posílení finanční gramotnosti klientů azylových
domů

celkem
Pardubický kraj

Metody práce s ohroženými osobami

113 000,00

155 484,00

93 000,00

62 484,00

20 000,00

Pardubický kraj

Prevence násilí v rodinách

192 000,00

204 128,50

160 897,00

43 231,50

31 103,00

305 000,0

359 612,50

253 897,00

105 715,50

51 103,00

celkem
Plzeňský kraj

Prevence předlužení obyvatel Plzeňského kraje

114 000,00

123 287,36

106 972,35

16 315,01

7 027,65

Plzeňský kraj

Informovaný senior II.

314 000,00

398 121,74

276 675,00

121 446,74

37 325,00

428 000,00

521 409,10

383 647,35

137 761,75

44 352,65

832 000,0

925 650,0

832 000,00

93 650,0

0,00

832 000,0

925 650,0

832 000,00

93 650,0

0,00

celkem
Kraj Vysočina

celkem

Vysočina bezpečně online

Příloha č. 4b

Skutečné použití finančních prostředků na projekt

Kraje

Název projektu

Celkový součet za kraje po vypořádání dotací

Stav fin. Prostředků k 31.12.2013

Republikovým
Celkové náklady
výborem
schválená dotace na projekt
2 259 000,0

2 259 000,0

2 573 870,7

výše dotace
2 138 190,35

2 240 848,0

Soluúčast,
(vlastní + jiné)
435 680,3

Vráceno do
státního
rozpočtu
120 809,65

102 657,65

Příloha č. 4c

Přehed přidělení dotací a jejich čerpání v rámci Programu prevence kriminality v obcích - investiční dotace
Část B. : Investiční dotace

Město

Bílovec

Název projektu

Rozšíření MKDS - INVESTICE

celkem

Republikovým
výborem
schválená
dotace

Skutěčně
poskytnutá
dotace MV

Skutečné použití finančních prostředků na projekt
Celkové
náklady

Výše dotace

Spoluúčast
(vlastní + jiné)

Nedočerpáno

314 000

296 029,00

328 922,53

296 029,00

32 893,53

17 971,00

314 000

296 029,00

328 922,53

296 029,00

32 893,53

17 971,00
0,00

Broumov

Zefektivnění městského kamerového dohlížecího
systému - INVESTICE

350 000

350 000,00

586 400,00

350 000,00

236 400,00

Broumov

Sportovní hřiště - Tř. Soukenická - INVESTICE

160 000

160 000,00

240 537,00

160 000,00

80 537,00

0,00

510 000

510 000,00

826 937,00

510 000,00

316 937,00

0,00

300 000

300 000,00

760 606,00

300 000,00

460 606,00

0,00

300 000

300 000,00

760 606,00

300 000,00

460 606,00

0,00

celkem
Břeclav

Rozšíření MKDS 2013 - INVESTICE

celkem
Český Těšín
celkem

Rozšíření MKDS

Děčín
celkem

2. etapa rozšíření MKDS- lokalita Děčín IX

Desná
celkem

MKDS

Dobromilice

Plácek s lanovými prvky

celkem
Dvůr Králové n.Labem

MKDS 2013 -optimalizace

celkem
Frenštát pod Radhoštěm

Modernizace a rozšíření MKDS

celkem
Fulnek

Rozšíření MKDS

celkem
Hlučín

MKDS

celkem
Hrádek nad Nisou

Rozšíření MKDS o 2 KB

celkem
Chotěboř

Rozšíření MKDS v Chotěboři v roce 2013

314 000

314 000,00

349 319,74

314 000,00

35 319,74

0,00

314 000

314 000,00

349 319,74

314 000,00

35 319,74

0,00

280 000

275 000,00

340 519,00

275 000,00

65 519,00

5 000,00

280 000

275 000,00

340 519,00

275 000,00

65 519,00

5 000,00

350 000

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

270 000

267 100,00

320 200,00

267 100,00

53 100,00

2 900,00

270 000

267 100,00

320 200,00

267 100,00

53 100,00

2 900,00

349 000

345 208,00

557 337,00

345 208,00

212 129,00

3 792,00

349 000

345 208,00

557 337,00

345 208,00

212 129,00

3 792,00

180 000

165 248,75

199 951,00

165 248,75

34 702,25

14 751,25

180 000

165 248,75

199 951,00

165 248,75

34 702,25

14 751,25

349 000

337 000,00

375 500,00

337 000,00

38 500,00

12 000,00

349 000

337 000,00

375 500,00

337 000,00

38 500,00

12 000,00

346 000

326 451,00

362 724,00

326 451,00

36 273,00

19 549,00

346 000

326 451,00

362 724,00

326 451,00

36 273,00

19 549,00

300 000

289 737,00

321 930,00

289 737,00

32 193,00

10 263,00

300 000

289 737,00

321 930,00

289 737,00

32 193,00

10 263,00

150 000

136 175,00

192 350,68

136 175,00

56 175,68

13 825,00

Příloha č. 4c

Město

Název projektu

celkem

Republikovým
výborem
schválená
dotace
150 000

Skutěčně
poskytnutá
dotace MV

Skutečné použití finančních prostředků na projekt
Celkové
náklady

Výše dotace

Spoluúčast
(vlastní + jiné)

Nedočerpáno

136 175,00

192 350,68

136 175,00

56 175,68

13 825,00

Jablonec nad Nisou

Rozšíření již existujícího kamerového systému o kamerový bod
300
- INVESTICE
000
282 643,00

365 287,00

282 643,00

82 644,00

17 357,00

Jablonec nad Nisou

Osvětlení rizikové lokality Tyršovy sady - INVESTICE

celkem
Jáchymov

MKDS Jáchymov-II.etapa

Jáchymov

Vybavení sportovních hřišť Slovany a ZŠ

celkem
Janov nad Nisou

Kamera

celkem

495 000

495 000,00

1 046 896,84

495 000,00

551 896,84

0,00

795 000

777 643,00

1 412 183,84

777 643,00

634 540,84

17 357,00

350 000

342 568,00

481 137,00

342 568,00

138 569,00

7 432,00

232 000

189 619,00

210 688,00

189 619,00

21 069,00

42 381,00

582 000

532 187,00

691 825,00

532 187,00

159 638,00

49 813,00

350 000

321 444,00

363 888,00

321 444,00

42 444,00

28 556,00

350 000

321 444,00

363 888,00

321 444,00

42 444,00

28 556,00

Jaroměř

Sportovní plácek

700 000

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

Jaroměř

Sportovní plácek -vybavení

250 000

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00
950 000,00

celkem
Jindřichův Hradec

Návrh na pořízení centralizované ochrany

celkem
Karlovy Vary

Mobilní kamera u sociálně vyloučených objektů

celkem
Karviná

Rozšíření MKDS

celkem
Kořenov

Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko

celkem
Krásná Lípa
celkem

Sportovní hřiště

Kroměříž

Digitalizace MKMSce

celkem

950 000

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000

85 000,00

163 363,00

85 000,00

78 363,00

0,00

85 000

85 000,00

163 363,00

85 000,00

78 363,00

0,00

300 000

283 979,00

346 779,61

283 979,00

62 800,61

16 021,00

300 000

283 979,00

346 779,61

283 979,00

62 800,61

16 021,00

322 000

0,00

0,00

0,00

0,00

322 000,00

322 000

0,00

0,00

0,00

0,00

322 000,00

230 000

229 724,00

258 324,00

229 724,00

28 600,00

276,00

230 000

229 724,00

258 324,00

229 724,00

28 600,00

276,00

300 000

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

174 000

174 000,00

229 000,00

174 000,00

55 000,00

0,00

174 000

174 000,00

229 000,00

174 000,00

55 000,00

0,00

297 047,00

41 953,00

Liberec
celkem

Rozšíření MKDS- III. Etapa

339 000
339 000

297 047,00
297 047,00

330 054,50
330 054,50

297 047,00

33 007,50
33 007,50

Litoměřice

Rozšíření městského kamerového systému

350 000

323 747,00

562 494,82

323 747,00

238 747,82

26 253,00

350 000

323 747,00

562 494,82

323 747,00

238 747,82

26 253,00

celkem
Lom
celkem

MKDS

41 953,00

335 000

333 127,00

370 141,00

333 127,00

37 014,00

1 873,00

335 000

333 127,00

370 141,00

333 127,00

37 014,00

1 873,00

Příloha č. 4c

Město

Mělník

Název projektu

Sportovní hřiště

celkem
Mikulov

MKDS-svod na OO PČR Mikulov

celkem
Moravské Budějovice

Rozšíření MKDS - 3.etapa

celkem
Nová Role

Zřízení MKDS

celkem
Nový Bor

Zřízení MKDS

celkem
Nový Bydžov

300 000

277 399,00

604 806,00

277 399,00

327 407,00

22 601,00

300 000

277 399,00

604 806,00

277 399,00

327 407,00

22 601,00

350 000

349 996,00

549 996,00

349 996,00

200 000,00

4,00

350 000

349 996,00

549 996,00

349 996,00

200 000,00

4,00

180 000

163 500,00

181 994,00

163 500,00

18 494,00

16 500,00

180 000

163 500,00

181 994,00

163 500,00

18 494,00

16 500,00

880 000

795 410,00

903 875,00

795 410,00

108 465,00

84 590,00

880 000

795 410,00

903 875,00

795 410,00

108 465,00

84 590,00

346 000

332 000,00

373 164,00

332 000,00

41 164,00

14 000,00

373 164,00

332 000,00

41 164,00

14 000,00

350 000,00

2 012 792,72

0,00

Rozšíření MKDS

350 000
350 000

350 000,00
0,00

2 362 792,72
0,00

350 000,00
0,00

2 012 792,72
0,00

0,00
0,00

Rozšíření MKDS
Bezpečný bydlení
Rozšíření MKDS

350 000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000

299 475,00

598 950,00

299 475,00

299 475,00

50 525,00

350 000

299 475,00

598 950,00

299 475,00

299 475,00

50 525,00

240 000

233 090,00

270 181,00

233 090,00

37 091,00

6 910,00

240 000

233 090,00

270 181,00

233 090,00

37 091,00

6 910,00

350 000

350 000,00

403 609,00

350 000,00

53 609,00

0,00
0,00

350 000

350 000,00

403 609,00

350 000,00

53 609,00

MKMS, rok 2013

340 000

340 000,00

524 049,00

340 000,00

184 049,00

0,00

Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko

340 000
125 000

340 000,00
125 000,00

524 049,00
141 207,00

340 000,00
125 000,00

184 049,00
16 207,00

0,00
0,00

125 000

125 000,00

141 207,00

125 000,00

16 207,00

0,00

celkem
Plzeň

Nedočerpáno

2 362 792,72

celkem
Plavy

Spoluúčast
(vlastní + jiné)

350 000,00

celkem
Písek

Výše dotace

332 000,00

celkem
Pečky

Celkové
náklady

350 000

celkem
Orlová

Skutečné použití finančních prostředků na projekt

346 000

celkem
Opava

Skutěčně
poskytnutá
dotace MV

MKDS II. etapa

celkem
Nymburk

Republikovým
výborem
schválená
dotace

Zjišťování hladiny OPL ve vztahu k pachatelům

celkem

122 000

122 000,00

174 182,89

122 000,00

52 182,89

0,00

122 000

122 000,00

174 182,89

122 000,00

52 182,89

0,00

Prostějov

Kontroler velkoplšných monitorů pro MKDS

120 000

117 000,00

131 007,00

117 000,00

14 007,00

0,00

Prostějov

Infrareflektory pro kamerové místo Hlavní Nádraží

108 000

74 000,00

83 234,00

74 000,00

9 234,00

0,00

228 000

191 000,00

214 241,00

191 000,00

23 241,00

0,00

120 000

120 000,00

150 282,00

120 000,00

30 282,00

0,00

celkem
Příbram

Osvětlení rizikového místa

Příloha č. 4c

Město

Název projektu

celkem
Ralsko

Rozšíření MKDS

celkem
Rotava

Rozšíření MKDS

celkem
Rumburk

Rozšíření MKDS

celkem
Smržovka

Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko

celkem
Stochov

Kamerový bod "Náměstí u dubu"

celkem
Šternberk

Rozšíření MKMS o 1 bod

Šternberk

Pohyb neublíží tobě ani jiným

celkem
Štětí

MKDS

celkem
Tanvald

Rozšíření MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko

celkem
Trmice

Sportoviště pro děti a mládež

celkem
Třebíč

MKDS

celkem
Třinec

Skatepark

celkem
Valašské Meziříčí

Dětský plácek u azylového domu pro matky s
dětmi

celkem
Velká Bíteš

Rozšíření MKDS

celkem
Velké Hamry

Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko

Republikovým
výborem
schválená
dotace

Skutěčně
poskytnutá
dotace MV

Skutečné použití finančních prostředků na projekt
Celkové
náklady

Výše dotace

Spoluúčast
(vlastní + jiné)

Nedočerpáno

120 000

120 000,00

150 282,00

120 000,00

30 282,00

0,00

889 000

887 487,00

996 314,00

887 487,00

108 827,00

1 513,00

889 000

887 487,00

996 314,00

887 487,00

108 827,00

1 513,00

315 000

315 000,00

350 000,00

315 000,00

35 000,00

0,00

315 000

315 000,00

350 000,00

315 000,00

35 000,00

0,00

350 000

326 416,00

397 834,00

326 416,00

71 418,00

23 584,00

350 000

326 416,00

397 834,00

326 416,00

71 418,00

23 584,00

350 000

350 000,00

402 532,00

350 000,00

52 532,00

0,00

350 000

350 000,00

402 532,00

350 000,00

52 532,00

0,00

315 000

315 000,00

440 963,00

315 000,00

125 963,00

0,00

315 000

315 000,00

440 963,00

315 000,00

125 963,00

0,00

225 000

225 000,00

283 140,00

225 000,00

58 140,00

0,00

272 000

210 000,00

301 366,00

210 000,00

91 366,00

62 000,00

497 000

435 000,00

584 506,00

435 000,00

149 506,00

62 000,00

960 000

457 652,00

1 513 314,65

457 652,00

1 055 662,65

502 348,00

960 000

457 652,00

1 513 314,65

457 652,00

1 055 662,65

502 348,00

350 000

339 300,00

401 600,00

339 300,00

62 300,00

10 700,00

350 000

339 300,00

401 600,00

339 300,00

62 300,00

10 700,00

300 000

248 390,00

275 989,00

248 390,00

27 599,00

51 610,00

300 000

248 390,00

275 989,00

248 390,00

27 599,00

51 610,00

350 000

305 000,00

372 715,90

305 000,00

67 715,90

45 000,00

350 000

305 000,00

372 715,90

305 000,00

67 715,90

45 000,00

110 000

107 751,00

134 183,00

107 751,00

26 432,00

2 249,00

110 000

107 751,00

134 183,00

107 751,00

26 432,00

2 249,00

130 000

126 000,00

162 197,00

126 000,00

36 197,00

4 000,00

130 000

126 000,00

162 197,00

126 000,00

36 197,00

4 000,00

273 000

267 967,00

379 934,00

267 967,00

111 967,00

5 033,00

273 000

267 967,00

379 934,00

267 967,00

111 967,00

5 033,00

350 000

350 000,00

393 105,00

350 000,00

43 105,00

0,00

Příloha č. 4c

Město

Název projektu

Republikovým
výborem
schválená
dotace

celkem
Vítkov

Oplocení areálu SVČ

celkem
Zdice

Rozšíření MKDS

celkem
Žatec

Rozšíření MKDS o mobilní KB

celkem
Rozpis limitu finančních prostředků a jeho využití

Skutěčně
poskytnutá
dotace MV

Skutečné použití finančních prostředků na projekt
Celkové
náklady

Výše dotace

Spoluúčast
(vlastní + jiné)

Nedočerpáno

350 000

350 000,00

393 105,00

350 000,00

43 105,00

0,00

294 000

293 000,00

345 746,60

293 000,00

52 746,60

1 000,00

294 000

293 000,00

345 746,60

293 000,00

52 746,60

1 000,00

350 000

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

62 000

0,00

0,00

0,00

0,00

62 000,00

62 000

0,00

0,00

0,00

0,00

62 000,00

20 000 000

16 092 679,75

24 268 614,48

16 092 679,75

8 175 934,73

3 520 320,25

Podíl realizátorů na projektu byl v průměru 33,69%
Nebylo realizováno 7 projektů v hodnotě 2 334 000 Kč, z toho u 2 projektů v hodnotě 950 tis. Kč města Jaroměře, byl posunut termín dokončení do r. 2014
Městu Frenětát pod Radhoštěm bude poskytnuta dílčí část přenesené daňové povinnosti, která byla městem uhrazena ale nečerpána u UniCredit tj. 14702,25 Kč
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