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Vyhodnocení Plánu práce za rok 2018 
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. Podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí státní účelové dotace z Programu prevence 

kriminality na místní úrovni 2018 na realizaci informační a vzdělávací kampaně s celokrajským 

dosahem na ochranu měkkých cílů pro rok 2018. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: Karlovarský kraj podal výše uvedenou žádost o dotaci do Programu 

prevence kriminality na místní úrovni 2018 (dotační program Ministerstva vnitra ČR) 

dne 25. 1. 2018.  

 

2. V případě vyhovění této žádosti (viz Aktivita č. 1) - realizace informační a vzdělávací 

kampaně na ochranu měkkých cílů formou čtyř seminářů (Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, 

Mariánské Lázně). 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: Žádosti o dotaci bylo ze strany Ministerstva vnitra vyhověno a dotace 

byla poskytnuta Karlovarskému kraji v plné požadované výši, tj. 120 000 Kč. V rámci 

poskytnutých finančních prostředků byla na území Karlovarského kraje zrealizována 

informační a vzdělávací kampaň k ochraně měkkých cílů v podobě čtyř seminářů ve městech 

Sokolov (14. 11.), Mariánské Lázně (29. 11.), Karlovy Vary (30. 11.) a Cheb (11. 12.). 

Obsahem jednotlivých seminářů byly měkké cíle jako takové (aktivity jednotlivých subjektů - 

PČR, městské policie, Karlovarský kraj), bezpečnostní zásady pořádání eventů a principy řízení 

bezpečnosti ve školách. Účastníci seminářů byly především z řad zástupců obcí, škol, složek 

IZS a pořadatelů eventů.  

 

3. Poskytování metodické pomoci obcím (žadatelům o dotaci) v celém procesu týkajícího se 

dotace manažerkou prevence kriminality kraje.  

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V roce 2018 si do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 

podalo žádost pouze město Ostrov s projektem Asistent prevence kriminality. V případě 

potřeby byla manažerkou prevence kriminality Karlovarského kraje poskytována metodická 

pomoc a konzultace ostrovskému manažerovi prevenci kriminality v průběhu procesu podávání 

žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR.  

 

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 pro rok 2018 z rozpočtu Karlovarského kraje 

na podporu aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti prevence kriminality.  

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 
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Stručné odůvodnění: Výše zmíněný program byl vyhlášen usnesením Rady Karlovarského 

kraje č. RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017. Pro rok 2018 bylo v dotačním programu vyčleněno 

celkem 400 000 Kč. 

Ve výši 50 000 Kč si o dotaci požádal you connected, z.s. s projektem „Internetem Bezpečně 

2018“, Oblastní spolek Českého červeného kříže Cheb s projektem „Vzdělávání zdravotníků 

zotavovacích akcí v sekundární prevenci oblasti návykových látek“ žádal o dotaci ve výši 

10 200 Kč a Český západ, o.p.s. s projektem „Pojeďme třeba na výlet IX.“ požadoval dotaci 

ve výši 50 000 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 projekty you connected, z.s. a Oblastního spolku Českého červeného kříže Cheb.  

 

 

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

prevence kriminality obcí v kraji 

 

Aktivita:  

1. Příprava podkladů pro zřízení nového dotačního titulu Karlovarského kraje na podporu 

aktivit v oblasti prevence kriminality obcí v kraji. Podklady se dotýkají především celkové výše 

vyčleněných finančních prostředků, výše spoluúčasti žadatele, spektra podporovaných projektů 

atd.  

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V průběhu roku 2018 probíhala příprava podkladů, která vedla k tomu, 

aby obce Karlovarského kraje mohly žádat o dotace na podporu aktivit v oblasti prevence 

kriminality. Z tohoto důvodu byl kompletně upraven stávající „Program pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality“ a to 

především v rozšíření okruhu možných žadatelů z původně definovaných nestátních 

neziskových organizací i na obce Karlovarského kraje.  

Alokovaná částka pro tento dotační program byla navýšena na 1 mil. Kč. Další úpravy se týkaly 

například finanční spoluúčasti žadatele, výše poskytované částky, či počtu podporovaných 

projektů.  

 

 

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: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V průběhu roku 2018 byly v celkové částce 4 592 715 Kč nakoupeny 

z rozpočtu Karlovarského kraje kamerové systémy do následujících deseti školských zařízení 

v Karlovarském kraji – Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum; Střední 

zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb; Hotelová škola Mariánské Lázně; Střední 

pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary; Obchodní akademie, vyšší 

odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola; Střední zdravotnická škola a vyšší odborná 

škola zdravotnická Karlovy Vary; Střední odborná škola stavební Karlovy Vary; Gymnázium 

Ostrov; Střední lesnická škola Žlutice; Gymnázium a obchodní akademie Mariánské lázně. 
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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. Příprava uvedení Bezpečnostního portálu Karlovarského kraje v provoz. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO  

Stručné odůvodnění: Během roku 2018 probíhala příprava Bezpečnostní portálu 

Karlovarského kraje k uvedení do ostrého provozu formou vytváření struktury portálu 

a vkládání dat. Samotný portál byl uveden do plného ostrého provozu v měsíci březnu roku 

2019 vzhledem k dokončování úprav různých parametrů.   

 

 

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

kraji a jejich realizátorů 

 

Aktivita: 

1. I v roce 2018 bude Karlovarský kraj ve spolupráci s Asociací bezpečná škola pořádat 

semináře týkající se bezpečnosti na školách. Zároveň se budou uskutečňovat kroky k provedení 

bezpečnostních re-auditů na vybraných školách v kraji.   

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: Během roku 2018 proběhly v rámci projektu Karlovarského kraje 

s názvem „Bezpečná škola – prevence především“ nácviky modelových situací na téma 

„ozbrojený útočník“ a „zakouření ve škole“ ve 3 středních školách v Karlovarském kraji 

(Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary; ISŠTE Sokolov, Gymnázium Cheb). 

Pro nácviky byly vybrány školy, na kterých již byly provedeny bezpečnostní re-audity.  

Modelové situace probíhají ve spolupráci Karlovarského kraje, Asociace bezpečná škola, 

Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a Hasičského záchranného 

sboru Karlovarského kraje.  
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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 2018 budou i nadále pořádána setkání Pracovní skupiny prevence kriminality, 

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 2018 setkala celkem třikrát (14. 3., 30. – 31. 5. výjezdní zasedání Kadaň, 7. 11.). 

Na jednom z jejich zasedání probíhalo hodnocení a navrhování finanční podpory projektům 

nestátních neziskových organizací v rámci dotačního programu Karlovarského kraje 

pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality. 

Pozitivem tohoto roku v souvislosti s pracovní skupinou bylo, že se jejím členem stal zástupce 

města Mariánské Lázně, které dlouhá léta v oblasti prevence kriminality nesdílelo informace 

a ani na tomto poli nebylo příliš aktivní.   

 

2. Pravidelné schůzky Komise prevence kriminality, která může iniciovat návrhy Radě KK 

v oblasti posílení systému prevence kriminality. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V roce 2018 Komise prevence kriminality zasedala celkem desetkrát. 

Komise prevence kriminality na svých zasedáních projednávala například problematiku 

domácího násilí, doporučovala ke schválení Radě Karlovarského kraje výši finanční podpory 

jednotlivých projektů nestátních neziskových organizací – žadatelů o dotaci v dotačním 

programu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality, zúčastnila se 

prohlídky Protidrogového vlaku – Revolution train a projednávala žádosti o individuální 

dotace.  

 

3. Poskytování metodického vedení obcím manažerkou prevence kriminality kraje. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V průběhu celého roku 2018 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 krajského odborného adiktologického semináře. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 
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Stručné odůvodnění: Dne 18. 5. 2018 se v Krajské knihovně Karlovarského kraje konal 

odborný seminář s oboru adiktologie s názvem „Návykové látky a závislosti u dětí 

a dospívajících aneb i hodné děti berou drogy…“. Na semináři přednášely uznávané kapacity 

z oboru jako například psychiatr MUDr. Marian Koranda, pedagog PhDr. Marek Herman, či 

třeba zástupce Národní protidrogové centrály SKPV PČR plk. JUDr. Josef Rada. Jednotlivé 

příspěvky byly zaměřeny na rizika spojená s výrobou drog, vliv absence otce na vývoj dítěte, 

i třeba na to, že hodné děti mohou být rovněž uživateli návykových látek. Seminář sklidil velice 

kladné ohlasy z řad posluchačů, kterých byla celkem stovka.  

 

2. Uspořádání krajské odborné konference z oblasti kyber problematiky. 

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: Karlovarský kraj podpořil prostřednictvím individuální dotace ve výši 

80 000 Kč spolek you connected, který v Hotelu Thermal uspořádal dne 25. 10. 2018 odbornou 

konferenci s názvem „Internetem Bezpečně 2018“. Karlovarský kraj, odbor bezpečnosti 

a krizového řízení, podpořil realizaci konference organizačně a zajistil udělení záštity 

hejtmanky Karlovarského kraje této akci. 

Dopolední program probíhal ve třech sálech a byl určen zvlášť pro preventisty (PČR, městské 

policie, výchovné poradce, úředníky, zaměstnance neziskových organizací ad.), vedoucí 

pracovníky obcí a ředitele škol a poslední sál byl určen pro příslušníky Policie ČR, kterým zde 

byla zároveň předána příručka o tom, jak vyšetřovat kybernetickou trestnou činnost (autor 

Roman Kohout). Odpolední program byl určen pro širokou veřejnost. Konference reagovala 

na nejnovější hrozby v kybernetickém světě. Prostřednictvím lektorů byly sděleny odborné 

i laické veřejnost rady, jak se bezpečně chovat ve virtuálním světě a jak ochránit především děti 

a mládež.   
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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. V roce 2018 bude v Karlovarském kraji provedena analýza bezdomovectví. 

Vyhodnocení plnění: ČÁSTEČNĚ NESPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: I přes to, že kroky vedoucí k realizaci Analýzy bezdomovectví 

Karlovarského kraje byly zahájeny (jednání s potencionálními zpracovateli, stanovení metod 

analýzy ad.), vedení Karlovarského kraje nakonec rozhodlo, že k oné realizaci nedojde.  

Jedním z podkladů takového rozhodnutí byla informace o tom, že Ministerstvo práce 

a sociálních věcí v roce 2019 bude analyzovat stav bezdomovectví v celorepublikovém 

měřítku. Během měsíce dubna roku 2019 již skutečně probíhala sčítání v některých obcích 

v Karlovarském kraji. Na podzim roku 2019 by měla být známa stručná analytická zpráva 

o lokální bezdomovecké populaci (věková struktura, počet mužů a žen, počty dle typického 

místa přespávání).  

Jelikož tato aktuální analýza ze strany Ministerstva práce a sociálních věci přinese separované 

výsledky i za Karlovarský kraj, zpracovávání totožné analýzy z pozice Krajského úřadu 

Karlovarského kraje by vedlo k plýtvání veřejných finančních prostředků a neefektivnímu 

dublování činností.   

  

 

Opatření č. 4.2 Aktualizace Bezpečnostní analýzy kraje 

 

Aktivita: 

1. V roce 2018 dojde k aktualizaci části dat (za uplynulý rok 2017) Bezpečnostní analýzy 

kraje – oblasti týkající se analýzy kriminality.   

Vyhodnocení plnění: SPLNĚNO 

Stručné odůvodnění: V průběhu letních měsíců roku 2018 byla provedena aktualizace 

Bezpečnostní analýzy Karlovarského kraje za rok 2017, konkrétně analýzy kriminality. Došlo 

k vylepšení struktury a grafického designu dokumentu této analýzy, která obsahuje mimo jiné 

vývoj trestné činnosti na území kraje a v jednotlivých okresech, skladbu kriminality v kraji dle 

jednotlivých druhů trestné činnosti, pachatelů a obětí, včetně problematiky domácího násilí 

a v neposlední řadě také porovnání indexů nápadů trestné činnosti mezi jednotlivými kraji 

České republiky.  

 

 

 

 

 

Zpracovala:  

Ing. Tereza Pásková 

manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje 

V Karlových Varech, 11. 7. 2019 


