
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 15. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 25.4.2018 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje, budova A, 

zasedací místnost 218A. 

 

 

Přítomni :  Roman Bílský, Daniela Bílá, JUDr. Josef Kvasnička, Ing. Jiří Nešpor, Bc. 

Martin Nikodém, Miroslava Petříková, DiS., Ing. Vojtěch Seidl, Karel Vít,  

Omluveni : Renata Oulehlová, MUDr. Karel Moravec, Bc. Pavel Čekan, Bc. Jan Picka 

Neomluveni:   - 

Ostatní zúčastnění: plk. Mgr. Petr Macháček – ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského 

kraje 

 

Jednání zahájil v 15.00 hodin a ukončil v 16.00 hodin zástupce předsedkyně Komise prevence 

kriminality Rady Karlovarského kraje (dále jen „komise“), Karel Vít. 

Členové Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 

1) Speciální pracovní skupina na řešení problematiky domácího násilí – setkání s plk. Mgr. 

Petrem Macháčkem, ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje 

2) Diskuse a různé 
 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

Ad 1) Speciální pracovní skupina pro řešení problematiky domácího násilí – setkání s plk. Mgr. 

Petrem Macháčkem, ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje 

 

Jednání se zúčastnil plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského 

kraje, který přijal pozvání členů komise, aby objasnil skutečnosti ohledně možného vzniku speciální 

pracovní skupiny pro řešení problematiky domácího násilí v Karlovarském kraji. Plk. Mgr. Petr 

Macháček hned v úvodu sdělil, že s ohledem na současnou organizační strukturu, systém a princip, 

který je v současné době nastavený pro řešení oblasti domácího násilí, žádná pracovní skupina 

pro řešení otázky domácího násilí v Karlovarském kraji nevznikne. Dále ve svém příspěvku 

čerpal z prezentace, která je přílohou tohoto usnesení, a ve které je popsána činnost Policie České 

republiky na úseku obětí trestných činů a domácího násilí v Karlovarském kraji, zejména personální 

zajištění metodické činnosti, školení a úkoly metodiků. Ve své prezentaci též hovořil o počtech 

vykázání – institutu, který Policie ČR využívá pro okamžité řešení zjištěného domácího násilí. 

Ve věci nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Ad 3) Různé 

 diskuse na téma problematika obětí domácího násilí 

 diskuse na téma problematika práce s násilnou osobou 

 

 

Další jednání komise je plánováno na 22. května 2018, od 10.00 hodin, v Sokolově, s prohlídkou 

Protidrogového vlaku – Revolution train.  
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V Karlových Varech dne 26.4.2018 

 

Příloha č. 1: Prezentace k problematice domácího násilí – plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel 

Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje 

 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

(zpracovala dle pořízeného zvukového záznamu z jednání) 

 

               

 

            

 Renata Oulehlová v.r. 

 předsedkyně Komise prevence kriminality 

 Rady Karlovarského kraje 


