
Program prevence kriminality pro rok 2013 

Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje 

na aktivity v oblasti prevence kriminality  



 Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z 

kapitoly MV 

 Příjemcem dotace je kraj nebo obec 

 Podpora realizace preventivních projektů 

obcí zaměřených na 

snižování kriminality 

Informování občanů o legálních možnostech 

ochrany před trestnou činností 

Zvyšování pocitu bezpečí občanů 

 



 Projekty zaměřené na zvýšení bezpečí v 

sociálně vyloučených lokalitách a okolí 

 Prevence rasově motivovaných sporů a 

extremistických projevů 

 Zapojení obyvatel sociálně vyloučených 

lokalit do zlepšení jejich bezpečnostně 

sociální situace 



PROGRAMOVÉHO 

FINANCOVÁNÍ 
NEINVESTIČNÍ 

…..investiční projekty včetně 

hmotného i nehmotného 

dlouhodobého majetku 

 

……všechny ostatní (např. 

nákup služby) 

 

 

 



 projekty na pořízení  dlouhodobého 

hmotného majetku od 40.000,-Kč výše, 

 na pořízení dlouhodobého nehmotného 

majetku od 60.000,-Kč výše,  

 projekty na pořízení drobného dlouhodobého 

hmotného majetku od 3.000,-Kč do 40.000,-

Kč, 

 pořízení drobného dlouhodobého 

nehmotného majetku od 7.000,-Kč do 

60.000,-Kč, 



       INVESTICE 
   

DROBNÝ DLOUHODOBÝ 

MAJETEK PRO PREVENTIVNÍ 

ÚČELY 

 Kamerové systémy 

 Zabezpečovací a 
vyhodnocovací soubory 

 Mříže 

 Osvětlení a oplocení 
rizikových míst 

 Software a hardware 
pro bezpečnostní a 
preventivní účely 

 Soupravy pro sport 

 Sportovní hřiště a 
plácky   

 Vybavení pro volný čas 

 Sportovní vybavení 

 Komunikační technika, 

 pracovní a výrobní nářadí,  

 PC technika včetně 
příslušenství,  

 Audiovizuální a záznamová 
technika včetně příslušenství,  

 Nábytek 

 Vybavení místnosti a domácí 
spotřebiče, zabezpečovací a 
detekční technika a zařízení 

 Prezentační a informační 
technika a pomůcky 



A. Pachatelé: děti, mládež, mladí dospělí, recidivisté, 

B. Oběti: majetkové, násilní, mravnostní trestné činnosti, 
domácího násilí, šikany, rasově nebo národnostně 
motivovaných trestných činů, cizinci, senioři, osamělé 
ženy,  

C. Rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich 
členů – rodiny s alespoň jedním kriminálně rizikovým 
dítětem, rodiny s kriminálně rizikovým chováním rodičů, 

D. Osoby ohrožené sociálním vyloučením – osoby ze 
sociálně vyloučených lokalit, osoby po propuštění z 
výkonu trestu odnětí svobody, osoby bez přístřeší, 

E. Subjekty působící v oblasti prevence – pracovníci 
veřejné správy (samosprávy a státní správy), Policie ČR, 
městské policie, Probační a mediační služby, metodici 
PPP a školní metodici prevence, poskytovatelé sociálních 
služeb a pracovníci NNO působící v oblasti prevence 
kriminality. 

 



 Projekty z oblasti prevence na primární 

úrovni 

 Projekty protidrogové prevence 

 Projekty na zvýšení bezpečnosti v dopravě 

 Mzdy (výjimku tvoří DPP a DPČ; projekty z 

oblasti sociální prevence bez možnosti čerpat 

prostředky z jiných dotačních titulů) 

 Provozní náklady 

 Nákup věcí osobní potřeby 

 Pojištění majetku a osob  

 



 žadatel nerespektuje cíle a priority ve 

Strategii prevence kriminality, 

 žadatel neprovedl za minulé období jako 

příjemce dotace s poskytovatelem 

vypořádání v rámci finančního vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem, 

 žadatel chce dofinancovat aktivity ve vztahu 

k ESF a IPRM. 

 



    30.11.2012       vyhlášení výzvy k podání 
Žádostí o dotaci  (projekty) na 
kraj 

do 15.2.2013         poslední termín k podávání   
Žádostí o dotace (projektů) na 
kraj 

do 8.3.2013           pracovní skupina hodnotí a 
doporučuje k podpoře podané 
Žádosti (projekty) a předává 
na MV 

cca červen 2013     poskytnutí finanční podpory – 
neinvestice 

cca září 2013          poskytnutí finanční podpory - 
investice 

 



a. vytvoření komise/pracovní skupiny 

prevence kriminality a zajistit pověřeného 

pracovníka zodpovědného za prevenci 

kriminality v obci/manažera 

b. zpracovat Program obce pro rok 2013 

(obsahuje projekt, bezpečnostní analýzu 

včetně hlavních bezpečnostních problémů 

obce, jež bude řešit) 

c. plán preventivních aktivit na 2-4 roky 

d. finanční spoluúčast obce – min. 10% z 

celkových nákladů na projekt 



 program obce pro rok 2013 a dílčí projekty 

 doklad o schválení Programu zastupitelstvem nebo 
radou obce 

 u projektů situační prevence souhlasné stanovisko 
PČR 

 u projektů na kamerové systémy – Rozšiřující 
podmínky pro zpracování projektů MKDS 

 u projektů sociální prevence-sportovní hřiště –garanci 
žadatele o zajištění sociální práce s cílovou skupinou 
projektu včetně jejího popisu 

 u projektů s cílovou skupinou rizikové a/nebo 
ohrožené dětí – písemné souhlasné stanovisko OSPOD 

 u projektů Asistent prevence kriminality vyjádření k 
plnění náležitostí – viz příloha „Zásad“ MV 



 Vybudování MKDS I. etapa -  max 1.000.000,-Kč 

 Rozšíření MKDS o kamerové body  - max 
350.000,-Kč 

 Vybavení sportovních hřišť a plácků – max 
300.000,-Kč 

 Odměny za práci k realizaci projektu 
a) sociálních, pedagogických a nepedagogických 

pracovníků – max 250,-Kč/hodinu 

b)  psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, 
supervize, apod. – max 500,-Kč/hodinu 

 Příspěvek na náklady na pobyty max 400,-Kč/1 
os./1den (bez dopravy) 

 Příspěvek na mzdy asistentů prevence kriminality v 
max výši 16.800,-Kč tzv. superhrubé mzdy. 



 Zaveden v roce 2010 – částka 200.000,-Kč 

 Poskytuje se NNO (o.s., o.p.s. a církevním 
právnickým osobám), 

 Neposkytuje se nadacím a nadačním fondům 

 Určen na podporu: 

o  podpora sociální prevence – projekty 
pomoci rizikovým skupinám dětí a 
mládeže 

o podpora informování občanů v oblasti 
prevence kriminality a medializace 
problematiky prevence 

o     vzdělávání osob 



 Maximální výše příspěvku 50.000,-

Kč/projekt 

 Harmonogram – předpokládaný pro rok 2013 

o leden/únor 2013 – vyhlášení 

o duben 2013 – termín pro předkládání 

projektů 

o květen/červen 2013 - vyhodnocení 

projektů, schválení příspěvku a jeho 

vyplacení na projekt 

 



 

Děkuji za pozornost 
 

Ing. Bc. Šárka Benešová 

tel. 354 222 575 

e-mail: sarka.benesova@kr-karlovarsky.cz 


