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Odbor prevence Ministerstva vnitra ČR.  

Hodnocené materiály byly schváleny usnesením vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2016, spolu  
s úkolem každoročně provést jejich vyhodnocení za uplynulý rok k 31. květnu. 

Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016-2020 a Akčního 
plánu prevence kriminality na léta 2016-2020 za rok 2018 je zaměřeno na stav realizace pěti 
hlavních strategických cílů, kterými jsou: 

1) Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetencí a kapacit 
relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení dobrovolníků při zajišťování 
bezpečnosti a veřejného pořádku, s důrazem na využívání rovněž mezinárodní 
spolupráce a vědeckých poznatků. 

2) Poskytování pomoci a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením 
na skupiny zvlášť zranitelných obětí a další rozšiřování a zkvalitňování této pomoci 
a poradenství. 

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

4) Uplatňování komplexního přístupu k řešení zvýšené kriminality v lokalitách, kde i její 
příčiny jsou hluboké a vícezdrojové (typicky sociálně vyloučené lokality). 

5) Reakce na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku 
(kyberkriminalita, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, 
kriminalita cizinců a na cizincích) a aplikace nových efektivních přístupů k jejich 
předcházení. 
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a) Podpora a realizace projektů, zaměřených na boj proti kriminalitě ve virtuálním prostředí, 
zejména na informovanost o existujících rizicích a možnostech ochrany proti nim, včetně 
technických opatření i poskytování pomoci a podpory obětem internetové kriminality, 

b) Budování systému ochrany tzv. měkkých cílů, která se zaměří zejména na vzájemnou 
spolupráci mezi jejich provozovateli, nevládním sektorem a subjekty veřejné správy za 
metodické podpory orgánů státní správy s cílem zvyšovat míru zabezpečení proti závažným 
útokům.)  

Všechny hlavní strategie prevence jsou rozděleny do 98 specifických cílů. K jejich naplnění 
slouží 80 úkolů, které jsou průběžně aktualizovány. 

Vyhodnocení na úvod konstatuje, že situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 
pořádku zůstala v roce 2018 stabilizovaná. 

Vyhodnocení obsahuje velké množství statistických údajů, ze kterých stojí za zmínku: 

a) V roce 2018 bylo registrováno o 4,9 % méně trestných činů než v roce 2017. 

b) Opakovaně trestané osoby spáchaly 44,3 % trestných činů.  

c) Primární drogová kriminalita má za posledních 5 let setrvalý stav (cca 5 500 registrovaných 
skutků ročně). 

Vyhodnocení u jednotlivých strategických cílů opakovaně rozebírá stav plnění úkolů na 
straně Policie ČR, krajů, obcí a dalších subjektů v celkovém systému prevence kriminality.  

Z hlediska těchto subjektů je zde podstatné konstatování nutnosti podpory neziskového 
sektoru v oblasti prevence kriminality, včetně dalšího rozvíjení vzájemné spolupráce 
veřejného a neziskového sektoru.  

Dále se zde zdůrazňuje potřeba využívání kapacit vědecko-výzkumných organizací 
z hlediska jejich teoretických i empirických poznatků v prevenci kriminality a možnosti jejich 
přenositelnosti do praktické úrovně, zejména v oblasti nových trendů. 


