
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 17. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 20.6.2018 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni :  Roman Bílský, JUDr. Josef Kvasnička, Ing. Jiří Nešpor, Bc. Martin Nikodém, 

Miroslava Petříková, DiS., Bc. Pavel Čekan, Daniela Bílá (příchod 15.15 

hodin – před hlasováním o programu), Ing. Vojtěch Seidl, Karel Vít (příchod 

15.55 hodin – před hlasováním o projektu Kraje pro bezpečný internet) 

 

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

Neomluveni:   - 

Ostatní zúčastnění: Roman Kohout  - organizace you connected, z.s. 

 

Jednání zahájila v 15.00 hodin a ukončila v 17.00 hodin zapisovatelka Komise prevence kriminality 

Rady Karlovarského kraje (dále jen „komise“),  Ing. Bc. Šárka Benešová. Členové komise schválili 

následující program: 

 

1) Projednání a schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2017 

2) Projednání projektu Respektuj 18 – Plzeňský Prazdroj 

3) Projednání finanční podpory projektu Kraje pro bezpečný internet 

4) Projednání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje projektu 

Internetem bezpečně – odborná krajská konference 

5) Diskuse a různé 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

(členka komise – Daniela Bílá, příchod v 15 15 hodin) 

 

Program jednání: 

 
Ad 1) Projednání a schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2017 

 

usnesení č. 05/06/18 

Komise projednala a schválila Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 

2017. Text dokumentu byl komisi k prostudování před jednáním. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Ad 2) Projednání projektu Respektuj 18 – Plzeňský Prazdroj 

 

Členové komise byli informováni, že dne 4. 5. 2018 požádala písemně Karlovarský kraj o 

spolupráci společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. na realizaci projektu Respektuj 18 na území 

Karlovarského kraje. Projekt Respektuj 18 je společností realizován již šestým rokem a jeho cílem 

je změnit tolerantní postoj veřejnosti k pití alkoholu mezi dětmi a současně podpořit omezení jeho 

prodeje a podávání nezletilým. Primárně je projekt zaměřen na rodiče/dospělé a prodejce alkoholu. 
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Projekt je realizován v rámci spolupráce s regionálními partnery prostřednictvím jejich 

komunikačních kanálů (např. regionální tisk, facebook regionu) a informuje o aktivitách projektu. 

Další možností je využití stánku s propagačními a osvětovými materiály projektu Respektuj 18 na 

akcích pořádaných regionálními partnery.  

 

Jedná se výhradně o komerční záležitost organizace zabývající se výrobou piva a dalších 

nízkoalkoholických výrobků, kdy výsledky realizace projektu nejsou dostatečně validní 

k posuzování efektivní prevence v oblasti užívání legálních návykových látek (společnost uvádí 

zapojení do projektu více jak 340 tisíc lidí – jiný efekt není popsán ani doložen). 

Komise navrhuje, aby možná spolupráce byla nabídnuta městům Karlovarského kraje, kde jsou 

pravidelně pořádány akce pro veřejnost, a kde je tedy možné více využít nabízených aktivit 

projektu. V projednávané věci nebylo přijato žádné usnesení. 

Ad 3) Projednání finanční podpory projektu Kraje pro bezpečný internet 

 

Projekt podporovaný Asociací krajů ČR pod záštitou Národního úřadu pro kybernetickou a 

informační bezpečnost, do kterého je zapojeno všech 14 krajů organizačně a 12 krajů finančně. 

Cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. 

Cílové skupiny projektu – děti (žáci, studenti), senioři, pedagogičtí pracovníci, policisté, sociální 

pracovníci, rodiče, (odborná) veřejnost, úředníci ad.. Hlavní aktivity projektu (každý rok se aktivity 

drobně liší): 

→ e-learningové kurzy pro děti (žáky, studenty), rodiče, seniory, sociální pracovníky, 

učitele, policisty 

→ soutěžní výherní kvízy pro žáky a studenty (aktuálně zapojeno 12 krajů) 

→ semináře pro žáky, studenty, učitele, soc. pracovníky a policisty ad. 

Financování projektu 

 kraje ročně přispívají částkou 50 000,- Kč včetně DPH koordinátorovi projektu – Kraji 

Vysočina (mimo Olomouckého a Jihočeského kraje – jednání  o jejich finančním zapojení 

do projektu probíhají) 

 z finanční podpory krajů se hradí především aktivity týkající se: 

→ vzdělávání v oblasti elektronické bezpečnosti (e-learningy včetně technické podpory, 

semináře, soutěže, grafické práce apod.) 

→ publicity projektu (tisk letáků, propagační předměty projektu, reklamní osvětové 

kampaně apod.) 

→ realizace projektu (jednání koordinátorů apod.) 

Partneři projektu 

 Policejní prezídium ČR, Ministerstvo vnitra ČR; 

 komerční partneři projektu – Microsoft, GORDIC, Česká pojišťovna. 

 

usnesení č. 06/06/18 

Komise projednala a neschválila poskytnutí účelové veřejné finanční podpory ve výši 50 000 Kč 

na realizaci projektu „Kraje pro bezpečný internet“, pod záštitou Asociace krajů ČR  

 

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 4 

 

(člen komise  - Karel Vít, příchod v 15.55 hodin) 
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Ad 4)  Projednání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje projektu Internetem 

bezpečně – odborná krajská konference 

 

Komisi byl představen projekt organizace you connected, z.s.. Projekt a jeho jednotlivé aktivity 

představil předseda spolku Roman Kohout. Organizace you connected, z.s. podala žádost o 

individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci jedné z aktivit projektu Internetem 

bezpečně a to na zajištění a organizaci odborné konference Internetem Bezpečně 2018. Konference 

se uskuteční dne 25.10.2018 v Karlových Varech, hotelu Thermal. Požadovaná dotace od 

Karlovarského kraje činí 100 000 Kč. Konference navazuje na konferenci z roku 2017 (duben, 

Krajská knihovna Karlovy Vary), která byla realizována ve spolupráci s Karlovarským krajem. 

Roman Kohout dále členům komise představil pracovní verzi programu konference, kdy dopolední 

blok bude určen pro odbornou veřejnost (metodici prevence, výchovní poradci, pedagogičtí a 

nepedagogičtí pracovníci základních a středních škol, zaměstnanci OSPOD, zástupci nestátních 

neziskových organizací, policisty, strážníky městských policií). Speciální blok bude věnován 

představitelům obcí, ředitelům škol nebo IT specialistům starající se o počítačové sítě státních 

institucí. Odpolední blok bude určen široké veřejnosti, pro které jsou připraveny přednášky od 

odborníků v naší zemi zaměřené na bezpečný pohyb ve virtuálním prostředí, ukázky novinek ze 

světa informačních technologií, včetně výkladu, jak bezpečně tyto technologie užívat.  

 

usnesení č. 07/06/18 

Komise projednala žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na 

zajištění a organizaci odborné konference Internetem Bezpečně 2018 a doporučuje Radě 

Karlovarského kraje poskytnout dotaci organizaci you connected, z.s. v požadované výši 100 000 

Kč.  

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Ad 5) Různé 

 Kompetence pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v kraji a Komise prevence 

kriminality 

 

Další jednání komise je plánováno na 26. září  2018  (čas v dopoledních hodinách bude 

upřesněn) ve Věznici Ostrov – bezdrogová zóna. Na toto jednání je třeba si vyhradit nejméně 3-4 

hodiny. 

 

 

V Karlových Varech dne 26.6.2018 

 

 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

               

 

            

 Renata Oulehlová v.r. 

 předsedkyně Komise prevence kriminality 

 Rady Karlovarského kraje 


