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Plán práce prevence kriminality na rok 2019 
vycházející z Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje 

 na léta 2018-2022 
 

 

 

 

Priorita č. 1 Udržení stávající sítě služeb prevence, podpora služeb prevence 

 

Opatření č. 1.1 Realizace Programu prevence kriminality (projekty obcí a kraje) zajištěného 

finančními prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly Ministerstva vnitra 

Aktivita: 

1. Poskytování metodické pomoci obcím Karlovarského kraje (žadatelům o dotaci) manažerkou 

prevence kriminality kraje v průběhu celého procesu podávání žádostí o dotaci v rámci 

„Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019“.  

2. Bodové hodnocení projektů, které splnily zásady a formální náležitosti dotačního programu, 

Pracovní skupinou pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji a doporučení 

projektů k finanční podpoře. 

Obhajoba ohodnocených projektů před Republikovým výborem pro prevenci kriminality 

(RVPPK) manažerkou prevence kriminality Karlovarského kraje.  

 

 

Opatření č. 1.2 Podpora projektů nestátních neziskových organizací realizovaných v oblasti 

prevence kriminality na území kraje, podpora služeb sociální prevence 

Aktivita: 

1. Vyhlášení „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

aktivit v oblasti prevence kriminality“ pro rok 2019.  

2. Podpora zvláště významných projektů nestátních neziskových organizací prostřednictvím 

individuálních dotací Karlovarského kraje.  

 

 

Opatření č. 1.3 Vytvoření dotačního titulu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality obcí v kraji 

Aktivita:  

1. Vyhlášení „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

aktivit v oblasti prevence kriminality“ pro rok 2019. 

 

 

Opatření č. 1.4 Technická podpora zabezpečení institucí a pracovníků jako jeden z pilířů 

ochrany měkkých cílů 

Aktivita: 

1. Nákup kamerových systémů z rozpočtu Karlovarského kraje pro zabezpečení vybraných škol 

a školských zařízení v kraji, které umožní napojení do systémů městských policií a připravenost 

na vzdálený dohled z Krajského úřadu Karlovarského kraje.  

2. Pořízení mobilních zábran proti nájezdu vozidla.  
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Priorita č. 2 Informovanost veřejnosti o systému prevence, podpora aktivního přístupu 

 

Opatření č. 2.1 Podpora informovanosti veřejnosti o problematice prevence kriminality v kraji 

v rámci Bezpečnostního portálu Karlovarského kraje 

Aktivita: 

1. Aktualizace, doplňování dat a informací za oblast prevence kriminality.  

 

 

Opatření č. 2.2 Podpora veřejné prezentace programů prevence kriminality v Karlovarském 

kraji a jejich realizátorů 

Aktivita: 

1. Pokračování v realizaci projektu „Kraje pro bezpečný internet“. 

2. Realizace vzdělávacích seminářů pro žáky základních škol v Karlovarském kraji z oblasti 

bezpečného chování na internetu.  

 

 

 

 

Priorita č. 3 Koordinace, spolupráce a zvyšování odbornosti subjektů v oblasti prevence 

jako základní pilíř pro kvalitní systém prevence 

 

Opatření č. 3.1 Podpora obcí a dalších subjektů v oblasti prevence kriminality, prohlubování 

spolupráce 

Aktivita: 

1. Během roku 2019 budou i nadále pořádána setkání Pracovní skupiny pro realizaci prevence 

kriminality v Karlovarském kraji, kde dochází ke sdílení informací a příkladů dobré praxe mezi 

jejími členy. Jsou zde vznášeny podněty ohledně toho, jak zlepšit systém prevence kriminality 

v kraji, dochází zde k upozornění na jeho nedostatky a jsou vznášeny návrhy na jejich 

odstranění. Přes jednotlivé členy se uskutečňuje výměna informací mezi obcemi a krajem. 

2. Společné výjezdní zasedání Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality 

v Karlovarském kraji a Pracovní skupiny protidrogové prevence v Karlovarském kraji.  

3. Pravidelné zasedání Komise prevence kriminality, která může Radě Karlovarského kraje 

iniciovat návrhy v oblasti posílení systému a opatření prevence kriminality. 

4. Poskytování metodického vedení obcím manažerkou prevence kriminality Karlovarského 

kraje. 

  

 

Opatření č. 3.2 Podpora systému vzdělávacích aktivit pro pracovníky v oblasti prevence 

kriminality 

Aktivita: 

1. Uspořádání krajské odborné konference z oblasti bezpečného chování na internetu, 

kybernetické a informační bezpečnosti. 

2. Uspořádání vzdělávacích seminářů z oblasti bezpečného chování na internetu, kybernetické 

a informační bezpečnosti pro pedagogy.   

3. Uspořádání vzdělávacích seminářů z oblasti problematiky „ochrana měkkých cílů“.  
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Priorita č. 4 Analýza - znalost prostředí a nástroj pro plánování prevence  

 

Opatření č. 4.1 Sběr dat relevantních pro efektivní plánování a realizaci preventivních aktivit 

na území kraje 

Aktivita: 

1. Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur vybraných eventů na území 

Karlovarského kraje.  

 

Opatření č. 4.2 Aktualizace Bezpečnostní analýzy kraje 

Aktivita: 

1. V roce 2019 bude aktualizována část dat (za uplynulý rok 2018) Bezpečnostní analýzy 

kraje – oblasti týkající se analýzy kriminality.   

 

 

 

 

 

 

 


