KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------US NE S E NÍ
z 28. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje
konaného dne 16. 10. 2019 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje
Přítomni:

Renata Oulehlová, JUDr. Josef Kvasnička, Bc. Pavel Čekan, Ing. Erik Klimeš, Bc.
Martin Nikodém, Roman Bílský, Ing. Jiří Nešpor (příchod v 15.10 hodin),
Miroslava Novotná Petříková, DiS. (příchod v 15.12 hodin), Karel Vít (příchod
v 15.15 hodin), Daniela Bílá (příchod v 15.29 hodin)
Omluveni: Bc. Jan Picka, Ing. Vojtěch Seidl
Neomluveni: -Ostatní zúčastnění: plk. Mgr. Václav Husák – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
(dále jen „KŘP KK“), mjr Bc. Kateřina Krejčí – KŘP KK, Mgr. Petr Kubis – náměstek
hejtmanky
Jednání zahájila v 15.05 hodin a ukončila v 16.00 hodin předsedkyně Komise prevence
kriminality Rady Karlovarského kraje (dále jen „Komise“), Renata Oulehlová. Před
schválením programu jednání členové Komise jednomyslně schválili přítomnost hostů na
jednání – viz ostatní zúčastnění. Poté členové Komise schválili následující program:
1) Systém prevence kriminality v pojetí KŘP KK – mjr. Bc. Kateřina Krejčí - KŘP KK
2) Antikonfliktní tým KŘP KK – plk Mgr. Václav Husák – KŘP KK
3) Různé a závěr
Program jednání:
Ad 1) Systém prevence kriminality v pojetí KŘP KK
Mjr. Bc. Kateřina Krejčí, vedoucí oddělení tisku a prevence KŘP KK představila členům
Komise pojetí prevence kriminality KŘP KK formou prezentace, kde zmínila zejména současný
personální stav týmu prevence na KŘP KK, který se rozšířil o 3 územní koordinátory prevence
na územních odborech Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Nové pojetí prevence kriminality KŘP
KK si klade za cíl posílení preventivní činnosti, zviditelnění a zefektivnění preventivní aktivity
KŘP KK, mediální obraz prevence prostřednictvím sociálních sítí a rozšíření obecného
povědomí o bezpečném a zodpovědném počínání občanů vzhledem k vlastní bezpečnosti.
V projednávané věci nebylo přijato žádné usnesení.
Ad 2) Antikonfliktní tým KŘP KK
Plk. Mgr. Václav Husák, vedoucí Odboru pořádkové policie KŘP KK představil členům
Komise formou prezentace problematiku antikonfliktního týmu v rámci KŘP KK. Přítomné
členy seznámil se základním úkolem antikonfliktního týmu, kterým je předcházet agresivnímu
jednání osob na různých akcích prostřednictvím komunikace. Orientuje se na cílové skupiny
osob - sportovní fanoušky, sympatizanty extremistických hnutí, na místní obyvatelstvo a na
zástupce sdělovacích prostředků. Vysvětluje, jaký je smysl a účel opatření a v případě potřeby

diskutuje o aktuálních problémech. Upozorňuje přítomné osoby na zákonné povinnosti policie
v případě protiprávního jednání.
Antikonfliktní tým je nasazován:


pokud lze očekávat zesílenou potřebu komunikace mezi občany a nasazenými policisty
nebo mezi různými názorovými skupinami osob,
 je-li nutné upozornit přítomné osoby na situaci, kdy hrozí překročení
hranice protiprávního jednání,
 nechápe-li veřejnost bezpečnostní opatření a je třeba objasnit zákonnou povinnost
policie v případě spáchání protiprávního jednání, včetně důvodů pro zákrok,
 jestliže je možné prolomit negativní skupinové dynamické procesy.
V projednávané věci nebylo přijato žádné usnesení.
ad 3) Různé a závěr
Ing. Bc. Šárka Benešová, vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence, z pověření předsedkyně
Komise Renaty Oulehlové, seznámila přítomné členy s odpovědí ředitele KŘP KK, plk. Mgr.
Petra Macháčka na dotaz členů Komise týkající se možného rušení některých obvodních
oddělení v rámci redislokace v Karlovarském kraji. Tento dotaz byl položen v rámci „Různého“
na jednání Komise dne 18. 9. 2019. K otázce redislokace se plk. Mgr. Petr Macháček vyjádřil
takto: „Nemohu a nebudu hovořit za policejním prezidium, pouze mohu odkázat na vyjádření
policejního prezidia k danému tématu, jež jsou dostupná na internetu a pouze postačí si je
dohledat. Pokud jde o Krajské ředitelství policie KVK, tak to se stejně jako některá ostatní
krajská ředitelství potýká s personálním podstavem. Personální podstav má celou řadu příčin,
přičemž zásadní je především konkurence na trhu práce. I přes personální podstav, který v kraji
čítá k 31.8.2019 156 služebních míst je Policie České republiky – KŘP-K schopna plnit své
úkoly a zajistit bezpečnost občanů na odpovídající úrovni. Nedostatek policistů však
pochopitelně klade zvýšené nároky především na organizaci a plánování výkonu služby.
K jakémukoliv plošnému rušení obvodních oddělení z důvodu personálního podstavu zde
nedochází a ani jej neplánujeme.“
Termín dalšího jednání Komise, byl stanoven na den 13. 11. 2019, od 15.00 hodin, v sídle
Krajského úřadu Karlovarského kraje.

V Karlových Varech dne 17. 10. 2019

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová

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

