
1 

 

Vyhodnocení Plánu práce za rok 2019 
vycházejícího 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“. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V roce 2019 do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 

v rámci měst a obcí Karlovarského kraje bylo podáno celkem 7 žádostí o dotaci od 4 žadatelů. 

Projekty byly zaměřeny na rozšíření, či modernizaci městských kamerových dohlížecích 

systémů, finanční zajištění asistentů prevence kriminality a domovníků preventistů, a také 

na podporu bezpečného chování v prostoru internetu, či prázdninový pobyt pro sociálně 

znevýhodněné děti žijící na ubytovnách. Všechny žádosti o dotaci byly podpořeny v celkové 

výši 2 418 880 Kč. 

V případě potřeby byla manažerkou prevence kriminality Karlovarského kraje poskytována 

metodická pomoc žadatelům o dotaci v průběhu celého procesu podávání žádostí 

na Ministerstvo vnitra ČR.  

 

 

 

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. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: Na jednání Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality 

v Karlovarském kraji (dále jen „pracovní skupina“) dne 4. 3. 2019 byly stanoveny zásady 

a pravidla hodnocení žádostí o dotaci v Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019. 

Členové pracovní skupiny poté zasílali svá bodová hodnocení jednotlivých projektů krajské 

manažerce prevence kriminality ke kompletaci a zpracování závěrečného jednotného 

stanoviska k hodnocení projektu za kraj. Zmíněné bylo provedeno v termínu stanoveném 

Zásadami dotačního programu. 

Obhajoba žádostí o dotaci, které byly Karlovarským krajem doporučeny k podpoře, či 

nepodpoře na základě bodového hodnocení pracovní skupiny, proběhla dne 25. 3. 2019 na MV 

ČR, přičemž krajská manažerka prevence kriminality Komisi RVPPK uvedla počet žádostí 

a proces jejich ohodnocení v rámci Karlovarského kraje.  
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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. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: Výše zmíněný program byl vyhlášen usnesením Rady Karlovarského 

kraje č. RK 1471/12/18 ze dne 17. 12. 2018 pro nestátní neziskové organizace a obce 

Karlovarského kraje jako možné žadatele o dotaci. Pro rok 2019 byl v dotačním programu 

vyčleněn celkem 1 000 000 Kč. O dotaci požádalo celkem 7 žadatelů v podobě nestátních 

neziskových organizací s 11 žádostmi o dotaci v celkové výši 561 300 Kč. Na základě dodržení 

všech náležitostí a podmínek daného dotačního programu a vzhledem ke schvalovacím 

procesům orgánů Karlovarského kraje byly v konečném důsledku dotačně podpořeny všechny 

podané žádosti.  

 

 

2. Podpora zvláště významných projektů nestátních neziskových organizací prostřednictvím 

individuálních dotací Karlovarského kraje.  

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V roce 2019 byly podpořeny individuální dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje tyto projekty z oblasti prevence kriminality: „Festival bezpečného 

internetu (FBI)“ žadatele  you connected, z. s. částkou 90 000 Kč; „Ajaxův zápisník 2019“ 

žadatele Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje částkou 200 000 Kč a projekt „Kraje 

pro bezpečný internet“ žadatele Kraj Vysočina částkou 50 000 Kč.  

 

 

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. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: Výše zmíněný program byl vyhlášen usnesením Rady Karlovarského 

kraje č. RK 1471/12/18 ze dne 17. 12. 2018 pro obce Karlovarského kraje a nestátní neziskové 

organizace jako možné žadatele o dotaci. Pro rok 2019 bylo v dotačním programu vyčleněno 

celkem 1 000 000 Kč. O dotaci požádali celkem 3 žadatelé v podobě obcí Karlovarského kraje 

se 3 žádostmi o dotaci v celkové výši 138 500 Kč. Na základě dodržení všech náležitostí 

a podmínek daného dotačního programu a vzhledem ke schvalovacím procesům orgánů 

Karlovarského kraje byly v konečném důsledku dotačně podpořeny všechny podané žádosti.  

Tento dotační program pro obce Karlovarského kraje jako možné žadatele byl v roce 2019 

vyhlášen prvním rokem.   
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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.  

Vyhodnocení plnění: PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V průběhu roku 2019 byla realizována 2. a 3. etapa projektu 

„Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“. Byly započaty a v některých 

středních školách dokončeny instalace kamerových systémů. Jednalo se o Hotelovou školu 

Mariánské Lázně; SPŠ, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary; OA, VOŠ cestovního ruchu 

a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary; SZŠ a VOŠ Karlovy Vary; 

SOŠ stavební Karlovy Vary; Gymnázium Ostrov; SLŠ Žlutice; Gymnázium a OA Mariánské 

Lázně. 

 

 

2. Pořízení mobilních zábran proti nájezdu vozidla.  

Vyhodnocení plnění: NESPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V roce 2019 byl realizován projekt Karlovarského kraje „Bezpečné 

veřejné prostranství v Karlovarském kraji“. Jednou z aktivit projektu bylo i pořízení mobilních 

zábran proti nájezdu vozidla (bezpečnostně technického prvku v případě pořádání hromadných 

akcí na veřejných místech). Tuto aktivitu se nepodařilo zrealizovat z časových důvodů. Pořízení 

mobilních zábran bylo přesunuto do roku 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO  

Stručné odůvodnění: Bezpečnostní portál Karlovarského kraje byl uveden do plného ostrého 

provozu v měsíci březnu roku 2019. Pravidelně jsou v oblasti prevence kriminality publikovány 

aktuality, doplňována a aktualizována data i informace. 

http://bezport.kr-karlovarsky.cz/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“. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: Karlovarský kraj byl stejně jako dalších 12 krajů České republiky 

součástí projektu Kraje pro bezpečný internet i v roce 2019, přičemž přispěl hlavnímu 

koordinátorovi projektu, Kraji Vysočina, částkou 50 000 Kč do ročního společného rozpočtu 

projektu. Mezi hlavní aktivity projektu v roce 2019 patřil soutěžní výherní on-line kvíz pro žáky 

a studenty z oblasti bezpečného chování v prostoru internetu (389 registrovaných v rámci 

Karlovarského kraje, tj. nárůst o 314 % v roce 2019), semináře pro žáky 2. stupně ZŠ na téma 

(NE)bezpečný mobil (ve dnech 23. a 24. 5. 2019 proškoleno celkem 150 žáků z 2. a 3. ZŠ 

Cheb), semináře ON-LINE ZOO pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ (dne 13. 12. 2019 proškoleno celkem 

47 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze ZŠ Cheb), Konference KPBI 2019, 

vzdělávací e-learningové lekce pro děti a studenty.  

Více informací o projektu Kraje pro bezpečný internet: www.kpbi.cz  

 

 

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

bezpečného chování na internetu.  

Vyhodnocení plnění: ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: Plánovaný projekt tj. semináře s názvem #FOLLOWME určené 

pro žáky 2. stupňů základních škol na území Karlovarského kraje, jejichž obsah byl zaměřen 

primárně na sociální síť Instagram, žáky nejužívanější sociální síť, nebyl konečně na základě 

rozhodnutí vedení Karlovarského kraje realizován. 

Nicméně vzdělávací semináře pro žáky základních škol v Karlovarském kraji z oblasti 

bezpečného chování na internetu byly realizovány v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet 

a prostřednictvím poskytnutých dotací obcím a nestátním neziskovým organizacím z dotačního 

programu na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2019.  

 

 

 

http://bezport.kr-karlovarsky.cz/prevence-kriminality
http://www.kpbi.cz/
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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. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: Pracovní skupina pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském 

kraji se v roce 2019 setkala celkem dvakrát (4. 3., 30. – 31. 5. výjezdní zasedání Kadaň). 

Na  zasedání dne 4. 3. 2019 byl projednáván zejména dotační program Karlovarského kraje 

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2019 a dotační titul Ministerstva vnitra 

ČR Program prevence kriminality na místní úrovni 2019.  

 

 

2. Společné výjezdní zasedání Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality 

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

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: Výjezdní zasedání Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality 

v Karlovarském kraji ve městě Kadaň ve dnech 30. - 31. 5. 2019 bylo tento rok historicky prvně 

spojeno se zasedáním Pracovní skupiny protidrogové prevence v Karlovarském kraji z důvodu 

sdílení příkladů dobré praxe mezi členy obou pracovních skupin, většímu propojení 

a prohloubení spolupráce. 

V rámci výjezdního zasedání byla prostřednictvím přednáškových bloků prezentována aktuální 

témata jako například bezpečné chování na internetu a prevence kybernetické kriminality; 

závislost na videohrách; trendy v oblasti drogové scény Karlovarského kraje a dotačních 

programy v oblasti prevence kriminality.   

 

 

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

iniciovat návrhy v oblasti posílení systému a opatření prevence kriminality. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V roce 2019 Komise prevence kriminality zasedala celkem devětkrát. 

Komise prevence kriminality na svých zasedáních projednávala žádosti o individuální dotace, 

které následně doporučila Radě Karlovarského kraje k finanční podpoře či nepodpoře (např. 

Nové Česko – REVOLUTION TRAIN; odborná konference „Festival bezpečného internetu 

(FBI)“; Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje – Ajaxův zápisník 2019; Kraj Vysočina 

– Kraje pro bezpečný internet aj.) účastnila se prohlídky Centra prevence Sokolov, projednala 

Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Karlovarském kraji v roce 2018, byla 

informována o systému prevence kriminality a antikonfliktnímu týmu v pojetí Krajského 

ředitelství policie Karlovarského kraje, a také projednala pravidla pro příjem a hodnocení 

žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dotačního 

programu na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2020.    
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4. Poskytování metodického vedení obcím manažerkou prevence kriminality Karlovarského 

kraje. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V průběhu celého roku 2019 bylo manažerkou prevence kriminality 

Karlovarského kraje poskytováno především metodické vedení, rady a konzultace zejména 

manažerům prevence kriminality obcím s rozšířenou působností v kraji ohledně možností 

čerpání dotací na oblast prevence kriminality z krajského dotačního titulu, či dotačního titulu 

Ministerstva vnitra.  

Výměna informací probíhala i s ostatními obcemi, městskými policiemi v kraji a dalšími 

subjekty, kterých se prevence kriminality jakkoli dotýká.  

 

 

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. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: Ve dnech 15. - 16. 10. 2019 se za finanční podpory Karlovarského kraje 

konala v Krajské knihovně Karlovy Vary odborná konference s názvem „Festival bezpečného 

internetu (FBI)“. První den konference byla určena především pro pedagogy a věnovala se práci 

se žáky v oblasti bezpečného chování na internetu. Na konferenci vystoupil i režisér Vít Klusák, 

který společně s herečkou Anežkou Pithartovou nejprve představili snímek „V síti“ a následně 

diskutovali otázky týkající se jejich přímé zkušenosti s „internetovými predátory“. Druhý den 

konference byl určen pro příslušníky Policie ČR.  

Na přípravě této konference se podílel NÚKIB, karlovarský spolek youconnected, z. s., CZ. 

NIC a další. Festival pěti odborných konferencí se odehrál celkem ve třech městech (Praha, 

Karlovy Vary, Olomouc) s celkem 600 účastníky.  

 

 

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

a informační bezpečnosti pro pedagogy.   

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: Dne 26. 8. 2019 se v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje 

konal vzdělávací seminář pro pedagogy středních škol Karlovarského kraje z oblasti 

bezpečného chování na internetu, kybernetické a informační bezpečnosti. Seminář byl veden 

lektory z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Pedagogové byli 

na základě svých znalostí a dovedností v oblasti IT technologií a prostředí internetu rozděleni 

do dvou skupin. Skupina složená ze správců a administrátorů PC sítí, či vyučujících IT 

předmětů se seznámila především s principy a zákonitostmi ochrany informačních systémů 

a bezpečnosti informací. Druhá skupina se zabývala základními pojmy a bezpečnostními 

doporučeními z oblasti kybernetické bezpečnosti, prostřednictvím kterých řešila hlavně rizika 

sdělování osobních údajů cizím osobám, či způsoby zálohování dat. Celkem bylo proškoleno 

45 pedagogů.  
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3. Uspořádání vzdělávacích seminářů z oblasti problematiky „ochrana měkkých cílů“. 

Vyhodnocení plnění: NESPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V roce 2019 byly přednostně realizovány jiné aktivity z oblasti ochrany 

měkkých cílů. Určitá forma vzdělávání sama o sobě provází řadu projektů zaměřených 

na problematiku ochrana měkkých cílů, jelikož se jedná o oblast velmi aktuální a každý nový 

projekt často bývá velkým krokem vpřed. Vzdělávací semináře na problematiku ochrana 

měkkých cílů byly realizovány v roce 2018 a s jejich opakováním v určité podobě se počítá 

i v letech budoucích. 
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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. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V roce 2019 byl realizován projekt Karlovarského kraje „Bezpečné 

veřejné prostranství v Karlovarském kraji“. Jednou z aktivit projektu byla i tvorba 

bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur vybraných eventů (Mattoni ½ maraton 

Karlovy Vary, Huráá prázdniny – mezinárodní soutěž ohňostrojů v Sokolově, Den horníků – 

hornická pouť Sokolov a Chebské vánoční trhy). Bezpečnostní plány a procedury pro 

Karlovarský kraj zpracovala společnost CyberG Europe. Jejich implementace do stávajících 

bezpečnostních plánů měst Sokolov, Karlovy Vary a Cheb proběhne v roce 2020. 

 

 

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.   

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V průběhu letních měsíců roku 2019 byla provedena aktualizace 

Bezpečnostní analýzy Karlovarského kraje za rok 2018, konkrétně analýzy kriminality. Došlo 

k vylepšení grafického znázornění vývoje trestné činnosti na území kraje a v jednotlivých 

okresech, skladby kriminality v kraji dle jednotlivých druhů trestné činnosti, pachatelů a obětí, 

včetně problematiky domácího násilí. 
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Aktivity z oblasti prevence kriminality realizovány v roce 2019 nad rámec plánu práce: 

 Projekt Bezpečná škola – prevence především (ozbrojený útočník ve školském 

prostředí a požár a zakouření) 

V roce 2019 byly realizovány aktivity projektu ve školách: Hotelová škola Mariánské Lázně, 

Střední lesnická škola Žlutice, Střední průmyslová škola Ostrov a Obchodní akademie a VOŠ 

Karlovy Vary. Aktivity projektu probíhají ve spolupráci s Asociací bezpečná škola, Policií ČR, 

Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou 

Karlovarského kraje a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje. 

 Projekt „Stop násilí na školách – prevence kriminality“ 

Jedná se o výuku sebeobrany pro střední školy v Karlovarském kraji, která je zaštítěná Českou 

asociací okinawského karate a kobuda. V roce 2019 probíhala 2. etapa projektu, do které bylo 

zapojeno celkem 8 středních škol. Po ukončení této etapy došlo ke kompletní restrukturalizaci 

projektu, jehož nový název je „#NENECHSE – efektivní sebeobrana v praxi“. 

 Seminář „Život Romů ve Velké Británii… příklady dobré praxe práce a přístupu 

k romské minoritě  

Seminář zaměřený na problematiku sociálního vyloučení se konal dne 13. 11. 2019 v budově 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Lektorem semináře byl Petr Torák, MBE, který má 

v oboru mnohaleté zkušenosti. Seminář byl určen pro zástupce obcí Karlovarského kraje, 

městské policie včetně asistentů prevence kriminality, nestátních neziskových 

organizací  a osoby zabývající se prevencí kriminality.  

 

 Pozn.: Aktivity z oblasti závislostního chování a drogové problematiky vycházejí z Krajské 

protidrogové koncepce na léta 2020-2024 a z toho důvodu zde nejsou uvedeny.  

 

 

Zpracovala:  

Ing. Tereza Pásková 

manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje 

V Karlových Varech, 6. 8. 2020 


