KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------US NE S E NÍ
z 25. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje
konaného dne 22. 5. 2019 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje
Přítomni:

JUDr. Josef Kvasnička, Miroslava Petříková, DIS, Bc. Martin Nikodém, Roman
Bílský, Ing. Jiří Nešpor, Bc. Jan Picka, Ing. Vojtěch Seidl, Bc. Pavel Čekan,
Daniela Bílá (příchod v 15.20 hodin po schválení programu jednání, schválení
přítomných hostů a doporučení k finanční podpoře projektu AJAX), MUDr. Karel
Moravec (příchod v 15.20 hodin po schválení programu jednání, schválení
přítomných hostů a doporučení k finanční podpoře projektu AJAX),
Omluveni: Renata Oulehlová
Neomluveni: -Ostatní zúčastnění: Mgr. Janka Kotrabová, Jiří Vorel, Josef Chlouba, Ing. Tereza Pásková, Bc.
Jiří Vimr, Mgr. Jan Hudák, Mgr. Iveta Ryšková, Mgr. Roman Sviták, Mgr. Markéta Blažek
Černá, Mgr. Kamila Hofmanová, Andrea Lokingová, Bc. Lucie Kempfová, Mgr. Karla
Nováková
Jednání zahájil v 15.00 hodin a ukončila v 16.50 hodin místopředseda Komise prevence
kriminality Rady Karlovarského kraje (dále jen „Komise“), Karel Vít. Před schválením
programu jednání členové Komise jednomyslně schválili přítomnost hostů na jednání –
viz ostatní zúčastnění. Poté členové Komise schválili následující program:
1) Projekt PČR – Ajaxův zápisník – projednání a případné doporučení k finanční podpoře
RKK
2) Aktuální situace v oblasti protidrogové politiky a prevence kriminality - setkání
s pracovní skupinou prevence kriminality a pracovní skupinou protidrogové politiky
3) Projednání Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v KK v roce 2018
4) Různé, diskuse, závěr
pro: 8

proti:

0

zdržel se:

0

Program jednání:
Ad 1) Projekt PČR – Ajaxův zápisník – projednání a případné doporučení k finanční podpoře
RKK
Komisi byla před jednáním zaslána žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu KK –
Policie ČR, Krajské ředitelství policie KK – projekt Ajaxův zápisník, kdy se jedná o projekt
pro žáky prvního stupně základních škol, zejména pro žáky třetích tříd. Projekt je realizován
v celém KK a ročně se jej účastní až 85 základních, praktických a speciálních škol. Tématy,
kterými se Ajaxův zápisník zabývá, jsou zejména: jednotlivé složky policie, bezpečnost
v silničním provozu, šikana, bezpečný internet.

V projednávané věci bylo přijato toto usnesení:
usnesení č. 16/05/19
Komise projednala žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
Policie ČR, Krajského ředitelství policie KK, na realizaci projektu - projekt Ajaxův zápisník
a doporučuje Radě Karlovarského kraje podpořit realizaci projektu v Karlovarském kraji v
požadované výši 200 000 Kč tak, jak o poskytnutí podpory hlasovala.
pro: 7

proti:

0

zdržel se:

1

ad 2) Aktuální situace v oblasti protidrogové politiky a prevence kriminality - setkání
s pracovní skupinou prevence kriminality a pracovní skupinou protidrogové politiky
Jednání Komise se účastnili členové pracovních skupin prevence kriminality a protidrogové
prevence. Ve svých příspěvcích hovořili zejména o těchto tématech:
Bc. Lucie Kempfová – Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech
- nízká míra nezaměstnaných osob v kraji
- zintenzivnění práce s uchazeči o zaměstnání do 30 let
- přínos a zvýšení pocitu bezpečí za přítomnosti asistentů prevence kriminality na půdě
úřadu práce v Karlových Varech
Mgr. Kamila Hofmanová – manažerka prevence kriminality a místní protidrogová
koordinátorka – MP Karlovy Vary
- nové vedení města podporuje preventivní aktivity – pozitivní aspekt
- oddělení prevence a dohledu MP Karlovy Vary dále pokračuje ve svých programech
primární prevence v MŠ, ZŠ, SŠ i v programech pro seniory a zdravotně postižené.
Součástí jsou i preventivní akce pro cílové skupiny i širokou veřejnost, některé jsou ve
spolupráci se složkami IZS, zejména s PČR
- všechny žádosti o dotace, které statutární město Karlovy Vary podávalo prostřednictvím
městské policie, byly letos úspěšné: MV ČR – rozšíření kamerového systému 450 000
Kč, MV ČR – prázdninový pobyt pro děti ohrožené sociálním vyloučením 35 000 Kč,
Karlovarský kraj – průzkum pocitu bezpečí 40 000 Kč
- v květnu 2019 byl realizován průzkum pocitu bezpečí občanů Karlových Varů.
V současné době je zpracovávána závěrečná zpráva, která bude následně uveřejněna na
webových stránkách městské policie www.mpkv.cz a zaslána také na Krajský úřad KK,
odbor bezpečnosti a krizového řízení
- zanikla Komise protidrogové prevence, prevence kriminality a bezpečnosti a vznikla
nová „Pracovní skupina bezpečnosti a prevence“, která si klade za cíl prioritně se
zaměřit na problematiku ubytoven v Karlových Varech.
Ing. Eva Cíchová – krajská školská koordinátorka prevence Krajský úřad KK
- v rámci primární prevence je realizován Dotační program na podporu aktivit v oblasti
prevence rizikového chování dětí a mládeže, na který odbor školství poskytovalo
každým rokem finanční částku 450 000 Kč. V letošním roce byla tato částka navýšena
a k přerozdělení tak bylo 500 000 Kč, ale z pohledu škol je tato částka stále
nedostačující. Požadavek ze strany škol byl celkem na 932 000 Kč. Z toho je patrné, že
školy by dotaci využily, protože s ohledem na inkluzi jsou ve školách problémy nejen s
přímým rizikovým chováním (šikana, kyberšikana, užívání alkoholu, kouření), ale

-

zejména vztahové problémy mezi žáky. Tyto problémy je vhodné řešit v kolektivu třídy
za přítomnosti školního metodiky prevence a za podpory Metodického pokynu MŠMT.
Z toho důvodu jsou podporovány adaptační a kohezní výjezdy školních tříd. Na
vícedenních pobytech je možné lépe a účinněji pracovat s problémovým třídním
kolektivem a ovlivňovat postoje žáků. V současné době je u nás nejvíce řešena šikana
a kyberšikana, oproti letům předešlým, kdy se řešily závislosti na tabáku a alkoholu.
rovněž je podporováno vzdělávání učitelů v oblasti rizikového chování. Ať jde o šikanu
nebo drogy, vždy platí, že jenom vzdělaný učitel je schopen ovlivňovat žáky v jejich
chování a konání. V současné době probíhá další specializační vzdělávání školních
metodiků prevence v délce 250 hodin v rámci NIDV.

Ing. Tereza Pásková – krajská manažerka prevence kriminality, odbor bezpečnosti a
krizového řízení, KÚKK
- projekt „Bezpečná škola – bezpečný kyberprostor“
NÚKIB semináře pro pedagogy SŠ v kraji (26. 8. 2019, 3 skupiny)
podzimní měsíce – pro žáky 10 ZŠ v kraji semináře z oblasti bezpečného chování na
internetu (kyberšikana, sexting, kyberstalking, rizika sociálních sítí, aj.)
- projekt „Kraje pro bezpečný internet“
semináře na téma „(NE)bezpečný mobil“ 23. a 24. května 2019, 2. a 3. ZŠ Cheb, celkem
5 seminářů pro děti 2 stupně ZŠ
projekt pod záštitou Asociace krajů
zapojeno 12 krajů
Soutěžní kvíz pro žáky a studenty (bezpečné chování na internetu, duben – listopad,
výhra věcných cen, krajské a celorepublikové kolo)
Výzkum vnímání kyberkriminality u žáků 2. st. ZŠ (celkem ve 12 krajích, říjen 2018,
cca 51 000 respondentů, z KVK cca 1 500 zapojených žáků)
aktivity na 2019:
videa na konkrétní případy kyberkriminality Z PRAXE (kazuistika)
aktualizace e-learningových lekcí pro děti a studenty
semináře pro P ČR
semináře na téma Kyberšikana
- dotační program Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
úprava pro rok 2019 (úprava finanční spoluúčasti atd.)
- aktualizace analýzy kriminality Karlovarského kraje za rok 2018
Bc. Jiří Vimr – krajský protidrogový koordinátor – odbor bezpečnosti a krizového řízení,
KÚKK
Oblast protidrogové prevence:
- Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Karlovarském kraji
- Krajská protidrogová koncepce na roky 2019 – 2023
- projekt Protidrogový vlak – REVOLUTION TRAIN – organizace, návštěvy, příjezd,
report
- protidrogové letáky – varny pervitinu, pěstírny marihuany
- letáky od NPC – distribuce, rozvoz
- Zhodnocení protialkoholní záchytné služby v Karlovarském kraji
Oblast prevence kriminality:
- Projekt Stop násilí na školách – prevence kriminality
- přednáškové dny prevence v Karlovarské krajské knihovně – předpokládaný termín –
přelom září/říjen 2019

-

plánovaný seminář s pozvanými odborníky dané problematiky ohledně závislosti na
videohrách – 2019, nebo 2020
BEZPORT – bezpečnostní portál – společný portál OBKŘ, hasičů, policie ČR

Mgr. Karla Nováková - Probační a mediační služba Sokolov
- realizace projekt Proč zrovna já? II., který nabízí komplexní poradenství pro oběti
trestných činů, tzn., že na každém středisku PMS v Karlovarském kraji vznikla poradna
pro oběti, vyškolený poradce poskytuje bezplatnou podporu, poradenství, právní
informace a další služby obětem trestných činů s cílem zabránit u obětí vzniku
sociálního vyloučení, případně jeho rizika, realizace projektu do dubna 2020
- v letech 2019 - 2021 by měl být pilotován projekt - Programová centra, která si kladou
za cíl řešit dlouhodobý problémem praxe nesystémového zajištění dostupných
probačních a reintegračních programů jak pro mladistvé, tak dospělé pachatele a budou
tvořit součást kontinuálního procesu reintegrace pachatelů do společnosti, programy
budou zajišťovat specializovaní pracovníci probační a mediační služby – lektoři
programů
Josef Chlouba – manažer prevence kriminality města Kraslice
- v oblasti prevence kontinuálně probíhá nastavená spolupráce s PČR a neziskovou
organizací Člověk v tísni. V řešení problematiky drog – spolupráce s organizací
KOTEC, která v Kraslicích realizuje terénní program.
- město Kraslice zvažuje realizaci projektu Asistent prevence kriminality a průzkum
pocitu bezpečí občanů.
Mgr. Iveta Ryšková – odbor sociálních věcí, oddělení sociálně – právní ochrany dětí,
KÚKK
- v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byl zmíněn metodický materiál MPSV –
Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež, která se aktuálně intenzivně řeší. Na
MPSV byla vytvořena pracovní skupina, jejímž členem je i zástupce Krajského úřadu
Karlovarského kraje.
Mgr. Jiří Vorel - Vězeňská služba ČR, Věznice Ostrov
- projekt speciálně výchovné extramurální aktivity ,,Interaktivní beseda“. Jedná se o
projekt, kdy odborní zaměstnanci věznice a vybraný odsouzený jezdí do školských
zařízení, kde formou interaktivní besedy zaměstnanci informují obecně o VSČR,
Věznici Ostrov, o výkonu trestu a následně vypráví odsouzený svůj životní příběh, který
ho dovedl až do vězení. Beseda je nejen odborně zaměřená na danou oblast, ale i
prostřednictvím různých kazuistik a autentického příběhu odsouzeného působí
preventivně před rizikovým chováním žáků a studentů. Za období roku 2018 bylo
uskutečněno 9 besed na ZŠ a SŠ, kde bylo přítomno nejméně 500 žáků a studentů.
Besedy mají velice pozitivní ohlasy, jak z řad pedagogů škol, tak i z řad žáků a studentů.
O besedy je stále velký zájem.
V projednávané věci nebylo přijato žádné usnesení.

ad 3) Projednání Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v KK v roce 2018
Přítomný krajský protidrogový koordinátor, Bc. Jiří Vimr, představil přítomným členům
Komise výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v KK v roce 2018, která je zpracována
dle osnovy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Na vzniku zprávy se podíleli
subjekty zabývající se protidrogovou prevencí na primární, sekundární i terciární úrovni,
zejména místní protidrogoví koordinátoři z obcí s rozšířenou působností, zástupci neziskových
organizací poskytující sociální služby z oblasti protidrogové prevence, příslušníci policie,
strážníci městských policií, pracovníci vězeňských služeb v KK. V projednávané věci nebylo
přijato žádné usnesení.
ad 4) Různé
V rámci diskuse bylo diskutováno o dalším zasedání Komise, které se uskuteční dne 19. 6.
2019, od 15.00 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje.

V Karlových Varech dne 28. 5. 2019

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová

Renata Oulehlová, v.r.
předsedkyně Komise prevence
kriminality Rady
Karlovarského kraje

