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Program CZ15

» Název programu: „Budování kapacit a spolupráce v justici“ a „Nápravné
služby včetně alternativních trestů“

» Financování z Norských fondů

» Celková alokace – 4 928 000 EUR (cca 122 214 400 Kč)

» Cíl programu – zkvalitnit a zefektivnit činnost justice

» Strategie programu – co nejvyšší efektivita využití alokovaných prostředků
 pokrytí klíčových  oblastí justičního  systému,  reakce  na  naléhavé
potřeby  resortu,  důraz  na  udržitelnost   realizace  programu  formou 
předem definovaných projektů (PDP)

» Celkem 7 PDP



Program CZ15

 Prioritní oblast  31 – Budování kapacit  a spolupráce v justici
» Zavádění videokonferencí v resortu justice (PDP 1)
» Systém dalšího vzdělávání pracovníků PMS (PDP 2)

 Prioritní oblast 32 – Nápravné služby včetně alternativních trestů
» Projekty  zranitelných  skupin  ve  věznicích  a  vzdělávání zaměstnanců

Vězeňské služby (PDP 3)
» Zvýšení efektivity  přípravy  vězňů před  propuštěním  z  věznice  Nové

Sedlo (PDP 4)
» Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice 

Opava (PDP 5)
» Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Příbram 

(PDP 6)
» Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 – 26 let 

ve věznici Kuřim (PDP 7)



Program CZ 15
Hlavní cíle programu a projektů

Hlavní cíl programu:
přispění ke  spravedlivějšímu  a  účinnějšímu  soudnímu  systému  a  vylepšení
systému nápravné služby v souladu s příslušnými mezinárodními nástroji pro 
lidská práva

Hlavní cíle předem definovaných projektů (PDP):
PDP 1 Zavedení videokonferencí v resortu justice
dosažení takové úrovně v resortu  justice,  která se  bude  primárně
vyznačovat  zrychlením  vyřizování soudních  sporů,  využitím  moderních  IT 
prostředků pro  vzájemnou  komunikaci  a  to  jak  na  národní,  tak  na 
mezinárodní úrovni  a  vyšší úrovní poskytovaných  služeb  pro  občany  ČR  a 
občany členských států EU

realizátor projektu: Ministerstvo spravedlnosti



Hlavní cíle PDP

PDP 2 Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR 
•přispět  ke  zvyšování kvalifikace  pracovníků PMS  a  to  především 
prostřednictvím  systému  dalšího  vzdělávání,  který  umožní specializaci 
probačních úředníků a  probačních asistentů na  vybraný  a  potřebný  typ 
odborné základní agendy PMS
•realizátor projektu: Probační a mediační služba ČR

PDP 3 Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců
Vězeňské služby (VS)
•tvorba nových a  rozšíření již stávajících programů, které se  cíleně zaměřují
na práci s trestnou činností a s kriminogenními riziky, a to za účelem snižování
násilí a  snižování recidivy  u  vybraných  skupin  pachatelů,  dále  zaměření na 
vězněné cizince  a  také vytvoření a  implementace  interního  systému 
vzdělávání zaměstnanců VS ČR
•realizátor projektu: GŘ VS ČR



Hlavní cíle PDP

PDP 4 Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním  z věznice Nové
Sedlo

•prostřednictvím  dostavby  stávající nedokončené budovy  kotelny  vytvořit 
vhodné prostory pro centrum  teoretické a praktické přípravy vězňů v oboru 
dřevovýroba,  kovovýroba  a  pomocný  stavební dělník  pro  vzdělávání
odsouzených

•realizátor projektu: VS ČR, věznice Nové Sedlo

PDP 5 Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice 
Opava

•prostřednictvím přestavby budovy bývalé kotelny vytvořit výrobní halu pro 
zaměstnávání odsouzených  žen.  Přínosem  PDP  je  zvýšení reintegračních
schopností a uplatnění na trhu práce vězněných žen po propuštění.

•realizátor projektu: VS ČR, věznice Opava



Hlavní cíle PDP

PDP 6 Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Příbram
•výstavba výrobně vzdělávací haly za účelem vytvoření rekvalifikačních kurzů
pro vězně, pracovních, vzdělávacích a zájmových aktivit

•realizátor projektu: VS ČR, věznice Příbram

PDP 7 Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 – 26 
let ve věznici Kuřim
•prostřednictvím  vybudování oddělených  ubytovacích  kapacit  pro  mladé
dospělé vězně a  samostatné místnosti  sloužící pro  skupinové vzdělávací a 
výchovné činnosti vězňů přispět ke  zvýšení kvalifikace a posílení pracovních 
dovedností s cílem zvýšit možnosti uplatnění na pracovním trhu
•realizátor projektu: VS ČR, věznice Kuřim



Vývoj Programu CZ 15

 Únor 2009 Průzkum potřeb v rezortu justice ‐ oslovení OSS MSp
a odeslání výsledkůMF

 Od září 2009 Meziresortní konzultace k návrhům oblastí zaměření
EHP/Norských fondů, vyjednávání mezi ČR a donory  

 Od srpna 2011   Práce na návrhu programu a projektů
průběžné konzultace s MF a Radou Evropy

 2.2.2012  1. jednání Výboru pro spolupráci 

 Duben 2012 Oficiální zaslání návrhu programu Kanceláři  finančních 
mechanizmů (KFM)

 Červenec2012 Hodnocení návrhů PDP externími hodnotiteli KFM



Vývoj Programu CZ 15

 22. 10. 2012 MSp obdrželo tzv. „RAI“‐ žádost o doplňující informace
v návaznosti na hodnocení externích hodnotitelů

 9. 11. 2012 Zaslání odpovědí KFM na „RAI“

 29. 1. 2013 2.  jednání Výboru pro  spolupráci  (vyjasňování názorů, 
postupů, pozic, následných kroků)

 5.4.2013 KFM zaslán revidovaný původní návrh programu 
zohledňující veškerou korespondenci v rámci „RAI“

 16. 6. 2013 Schválení Programu CZ 15 ze strany KFM

 26. 7. 2013 Schválení čerpání prostředků z Bilaterálního  fondu  na 
programové úrovni‐ opatření „A“



Vývoj Programu CZ 15

 13.‐15.8.2013 Kontaktní seminář v Praze

 financován z Bilaterálního fondu na programové úrovni

 organizátor: Ministerstvo spravedlnosti

 účast  norských  partnerů ‐ zástupci  Nápravné služby  Norska,  věznice 

Ullersmo,  představitelé Akademie  pro  zaměstnance  Norské nápravné

služby

 účast českých partnerů: představitelé Ministerstva spravedlnosti, Probační

a mediační služby, Vězeňské služby, Ministerstva financí

 návštěva na místě: věznice Příbram



Harmonogram programu

Plán nejbližších kroků v rámci Programu CZ 15:
10/2013 Podpis Programové dohody mezi Norským 

Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem 
financí (Národním koordinačním místem)

21‐23/10/2013 2. kontaktní seminář v Oslu s norskými partnery

11/2013 Uzavření Prohlášení o vymezení zodpovědnosti a 
povinnosti (implementační smlouva mezi NKM a 
Zprostředkovatelem)

11/2013 Podepsání Dohody o partnerstvímezi 
Zprostředkovatelem programu – Ministerstvem  financí
a Partnerem programu ‐Ministerstvem spravedlnosti 



Harmonogram programu

 Jednání Výboru pro spolupráci (11/2013)

 Dopracování podrobných projektových žádostí

 Zaslání předem definovaných projektů Radě Evropy 

(DPP) ke konzultaci (s výjimkou PDP 1 – Zavádění

videokonferencí)

 Předložení žádostí v systému CEDR

 Hodnocení PDP externími hodnotiteli

 Schválení žádostí o grant

 Začátek implementace projektů

 Implementace, monitoring a evaluace PDP (30/4/2016)



Děkuji Vám za pozornost.
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