
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 12. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 24.1.2018 v 15.00  hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje, budova A, 

zasedací místnost 118A. 

 

 

Přítomni :  Renata Oulehlová, MUDr. Karel Moravec – příchod v 15.20 hodin, Ing. 

Vojtěch Seidl, Karel Vít, Bc. Jan Picka, Roman Bílský, Miroslava Petříková, 

DiS., Daniela Bílá  - příchod v 15.15 hodin 

Omluveni : Bc. Martin Nikodém, Bc. Pavel Čekan,  JUDr. Josef Kvasnička, Ing. Jiří 

Nešpor 

Neomluveni:   - 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Eva Chalupníková – Doležalová 

 

Jednání zahájila v 15.00 hodin předsedkyně Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

(dále jen „komise“), Renata Oulehlová. 

Členové Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 

1) Informace o situaci v oblasti páchání domácího násilí v Karlovarském kraji – vedoucí 

Intervenčního centra 

2) Vytvoření a schválení  plánu práce na rok 2018 

3) Diskuse a závěr 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

Ad 1) Informace o situaci v oblasti páchání domácího násilí v Karlovarském kraji – vedoucí 

Intervenčního centra 

 

Předsedkyně komise přivítala hosta – vedoucí Intervenčního centra Sokolov, Mgr. Evu 

Chalupníkovou – Doležalovou a zdůvodnila její přítomnost iniciativou komise ve věci řešení 

domácího násilí, především vytvoření specializovaného týmu na řešení domácího násilí z řad 

Policie ČR.  

 

Mgr. Eva Chalupníková – Doležalová představila činnost Intervenčního centra, především kdo jsou 

jeho klienti, jaká má centrum oprávnění, kompetence a s jakými případy se nejčastěji setkává. Dále 

hovořila o systému vykazování pachatelů ze společné domácnosti, v případě páchání domácího 

násilí, které má v kompetenci Policie ČR. Poukázala na zvyšování počtu vykázání v Karlovarském 

kraji, zejména v Karlových Varech. Zvláštní skupinou obětí, se kterou intervenční centrum pracuje, 

jsou senioři. Dále hovořila o spolupráci s Policií ČR, kdy na každém Obvodním oddělení Policie 

ČR je tzv. garant pro řešení problematiky domácího násilí. Tento příslušník je speciálně vzděláván a 

Krajské ředitelství Policie ČR KK má též metodika pro řešení domácího násilí, kterým je 

v současné době Mgr. Blanka Bláhová. Tento metodik úzce spolupracuje s intervenčním centrem a 

dále metodicky vede garanty na obvodních odděleních. Dále hovořila o tom, že speciální týmy pro 

řešení domácího násilí fungují dobře ve velkých městech, jako je např. Praha, Brno, ale obává se, že 

pokud by byly vytvořeny speciální týmy u nás v kraji, již by nefungoval zavedený systém garantů 

na obvodních odděleních, kteří kromě vzdělání disponují místní znalostí poměrů, která je pro řešení 



 2 

dané věci velmi důležitá. Spíše se přiklání k prohlubování vzdělávání těchto garantů a lepší 

komunikaci s metodikem pro řešení domácího násilí a intervenčním centrem. Předsedkyně komise 

dále uvedla, že pro rozhodnutí dát podnět Radě KK, aby iniciovala vznik pracovní skupiny na 

řešení domácího násilí, při Policii ČR, bude rozhodující přítomnost krajského policejního ředitele 

na jednání komise a jeho vyjádření k dané věci. V projednávané věci nebylo přijato žádné 

usnesení. 

 

Ad 2)  Vytvoření a schválení plánu práce komise pro rok 2018 

 

usnesení č 01/01/18 

Komise prevence kriminality se seznámila a následně schválila plán práce Komise prevence 

kriminality pro rok 2018, včetně konkrétních dat plánovaných jednání. Komise dále dává na 

vědomí, že schválené body jednání mohou být v průběhu roku doplňovány či měněny.  

  

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 
 

 
    

(Předsedkyně komise Renata Oulehlová  - odchod v 16.10 hodin, předala slovo místopředsedovi 

komise Karlu Vítovi). 

 

 

Ad 3) Diskuse a závěr 

 

 v rámci diskuse byl projednán Jednací řád komisí rady kraje. 

 Byl vznesen požadavek, aby na následujících jednáních byli členové komise informováni o 

tom, zda usnesení, kterým doporučují Radě KK, aby se projednanou věcí zabývala, se Rada 

KK skutečně zabývala, a s jakým výsledkem. 

 

 

V Karlových Varech dne  31.1.2018 

 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

(zpracovala dle pořízeného zvukového záznamu z jednání) 

 

                          

 Renata Oulehlová v.r. 

 předsedkyně Komise prevence kriminality 

 Rady Karlovarského kraje 


