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Část 4. 
 

Osnova: Doporučený postup, 
týkající se podávání grantů 

v oblasti prevence kriminality 
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Cíle a opatření Plánu prevence kriminality 
 
Základní priority Plánu prevence kriminality: 
  

 Zvyšování pocitu bezpečí občanů 

 Zvyšování informovanosti občanů  

 Snižování míry a závažnosti trestné činnosti  
 
Doporučený postup k přípravě strategického dokumentu prevence kriminality obce 
 
Při přípravě obec respektuje všechny následující doporučené postupy: 
 
Strategický dokument prevence kriminality obce je obecněji pojatý dokument popisující problémy 
identifikované v rámci bezpečnostního auditu (analýzy) obce (viz předchozí kapitola) a navrhující 
jejich řešení, včetně všech potřebných zdrojů (organizační, personální, finanční), a to minimálně na 
dobu 2 po sobě jdoucích let. K popisu může obec také pro doplnění využít již hotové dokumenty jako 
je např. komunitní plán rozvoje, integrovaný plán rozvoje města, koordinační dohody mezi 
samosprávou a Policií ČR dle § 16 zákona o Policii ČR, výstupy lokálního partnerství při spolupráci 
s Agenturou pro sociální začleňování apod.  
 
Doporučuje se, aby strategický dokument využíval a kombinoval aktivity z oblasti situační i sociální 
prevence a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. Dílčí opatření/ 
projekty jsou zaměřeny na řešení identifikovaných problémů. Může se jednat např. o komplexní 
řešení problému určené rizikové lokality obce, řešení konkrétních problémů nebo rizik v oblasti 
výskytu kriminálního chování apod. Důležitou podmínkou pro uskutečňování uvedeného 
strategického dokumentu a pro jeho trvání a udržitelnost jsou finanční prostředky, které je vhodné 
sdružovat. Vedle obecních i krajských finančních zdrojů a finančních prostředků na rozvoj prevence 
kriminality z kapitoly Ministerstva vnitra je možné získávat další prostředky z grantů státních 
i nestátních a z fondů EU. Do plánu je vhodné zapojit vedle orgánů samosprávy, státní správy, policie 
a nestátních neziskových organizací, zástupce podnikatelského sektoru, mimo jiné i jako potenciální 
sponzory některých aktivit, i občany samotné.  
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Organizační a personální zabezpečení strategického dokumentu  
 
Podmínkou pro úspěšné sestavení strategického dokumentu (a zároveň podmínkou pro úspěšné 
ucházení se o projekty – dotace – v oblasti prevence kriminality) je zejména:1 
  

 Existence pracovní skupiny (komise) prevence kriminality, ve které jsou zastoupeni pracovníci, 
kteří se problematikou bezpečnosti, veřejného pořádku a sociálně patologickými jevy 
profesionálně zabývají.2 Je třeba vytvořit komisi, která nebude dominantně „politická“, ale kde 
budou zastoupeni rovněž experti z prostředí Policie České republiky, Městské policie, nevládního 
sektoru, OPOSD a dalších struktur z prostředí Městské části Praha 19. 

 Pověření (vytvoření pozice) pracovníka zodpovědného za prevenci kriminality v rámci Městské 
části Praha 19 – manažera prevence kriminality.3  

 
Manažer a pracovní skupina odpovídají za přípravu, realizaci a hodnocení realizaci plánu. Hlavním 
partnerem pro orgány samosprávy je Policie České republiky, která odpovídá za zpracování 
podrobných analýz trestné činnosti, formulaci a iniciaci návrhů řešení identifikovaných problémů 
a zpracovávání stanovisek k předkládaným projektům z oblasti situační prevence. Zástupci Policie 
České republiky jsou členy pracovní skupiny (komise). 
 
 
Schválení strategického dokumentu 
 
Konečnou verzi schvaluje rada nebo zastupitelstvo Městské části. Tím se mu dostane závaznosti 
a může být financován z rozpočtu Městské části, vyhodnocován a kontrolován.  
 
Strategický dokument prevence kriminality „Plán prevence kriminality Městské části Praha 19“: 
 
• Dokument popisuje problémy, identifikované v rámci bezpečnostního auditu (analýzy) Městské 

části Praha 19 a navrhuje příslušná řešení.  
• Dílčí opatření jsou zaměřena na řešení identifikovaných problémů (řešení problému určené 

lokality, řešení konkrétních problémů nebo výzev v území). 
• Důležitou podmínkou pro uskutečňování a udržitelnost příslušných ambicí jsou finanční 

prostředky, které je vhodné sdružovat (vedle zdrojů Městské části Praha 19 a Magistrátu hlavního 
města Prahy a finančních prostředků na rozvoj prevence kriminality z kapitoly Ministerstva vnitra, 
prostředky z grantů státních i nestátních a z fondů Evropské unie). 

• Do aplikace Dokumentu je vhodné zapojit orgány samosprávy, státní správy, včetně Policie České 
republiky a nestátních organizací, podnikatelského sektoru (potenciální sponzoring některých 
aktivit), a za splnění určitých podmínek, potenciálně i veřejnost. 

 
Doporučení, na která opatření by zejména mohla Městská část Praha 19 zažádat z dotace z Programu 
prevence kriminality na rok 2023 a v letech dalších, uvádíme níže. 
 

                                                 
1 Jako určitý vzor, může, například fungovat Kolín. 
Prevence kriminality. Městský úřad Kolín.  
http://www.mukolin.cz/cz/obcan/socialni-a-navazne-sluzby/prevence-kriminality/ 
2 Doporučuje se následující složení pracovní skupiny: zástupce vedení města odpovědný za bezpečnost a prevenci, manažer 
prevence kriminality města, zástupci sociálního, školského, bezpečnostního odboru (oddělení), romský poradce, zástupce 
městské policie, zástupce Probační a mediační služby ČR, zástupci Policie ČR (PIS Policie ČR a další dle potřeby) a další pod le 
místních podmínek (např. NNO a církevní organizace). Při řešení zásadních problémů, přípravě programu a při zpracování 
koncepce se doporučuje zapojit do práce skupiny manažera prevence kriminality kraje a koordinátora prevence kriminality 
krajské správy Policie ČR. 
3 Manažer je zároveň kontaktní osobou pro odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra, Policii 
České republiky a pro manažera prevence kriminality příslušného krajského (magistrátního) úřadu.  
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Jednalo by se o finanční dotace z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 v rámci 
nově schválené Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027. 
 
Paralelně s tím je možné zdůraznit, že rozhodně existuje prostor pro další spolupráci Městské části 
Praha 19 a Mezinárodním bezpečnostním institutem, a to i na ad hoc bázi (viz poskytnutí podkladů, 
norem, využitelných v souvislosti s projektem školy U Elektry). 
 
* 
 
Graf, zjednodušeně popisující „ideální“ integrovanou sociálně-bezpečnostní politiku na území obce. 
Je zřejmé, že se jedná o nepřetržitý proces, jehož jednotlivé kroky se navzájem přímo ovlivňují. 
Rozhodně se přitom nejedná pouze o „represivní kroky“. 
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Dílčí opatření či projekty, prolínající se s doporučeními v Části 2: 
 

Opatření 1.1 Zvyšování informovanosti občanů  

Popis opatření  Distribuce propagačních materiálů občanům města. 

 Informovat občany o bezpečnosti v Městské části Praha 19 
pomocí webové stránky Městské části, Zpravodaje Městské 
části „Kbelák“ a infokanálu SMS. 

Cílová skupina  Pro všechny věkové skupiny.  

Realizátor   Městská policie, Policie České republiky a Městská část  
Praha 19. 

Termín realizace   2023 – 2027. 

Finanční pokrytí   Rozpočet Městské části Praha 19. 

Předpokládaný dopad  Zvýšení informovanosti občanů a jejich možného zapojení do 
bezpečnosti v Městské části Praha 19. 

 

Opatření 1.2 Webové stránky pro informování veřejnosti. 

Popis opatření  Aktuality a novinky v oblasti bezpečnosti, sociální politiky, 
školství ve městě aj.  

Cílová skupina  Pro všechny věkové skupiny. 

Realizátor   Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Městské části 
Praha 19. 

Termín realizace   Trvale. 

Finanční pokrytí   Rozpočet Městské části Praha 19, dotace z Programu 
prevence kriminality na místní úrovni. 

Předpokládaný dopad  Aktuální dění ve městě, z pohledu jednotlivých složek  
– Policie České republiky, Městská policie, sbory 
dobrovolných hasičů a další organizace. 

 
Poznámka: Další způsoby a možnosti (kanály nebo formy) komunikace s veřejností a jejich limity: 
 

 Ankety, kulaté stoly, setkání s veřejností. 

 On-line komunikace. 

 Průzkum názorů a postojů. 

 Stížnostní schránky, schránky důvěry. 

 Pocitové mapy, ankety. 

 Besedy zaměřené na seniory, Univerzita třetího věku.  

 Rozhovory s experty, pro zájemce o bezpečnostní problematiku. 

 Každý případ s sebou nese negativní aspekty a reakci veřejnosti. 

 Nutnost vysvětlování a komunikace. 

 Výzvou jsou nesplněné (nesplnitelné) přísliby, adresované části veřejnosti. 
 



 6 

 

 

Opatření 1.3 Preventivní programy pro seniory 

Popis opatření  Besedy v Domově pro seniory. 

 Besedy na radnici Městské části Praha 19. 

 Problematika: Bezpečné chování doma i venku včetně kyber-
kriminality. 

Cílová skupina  Senioři 65+. 

Realizátor   Městská policie, Policie České republiky, Městská část Praha 19. 

Termín realizace   Předpoklad začátek roku 2023. 

Finanční pokrytí   Rozpočet Městské části + dotace z Programu prevence kriminality 
na místní úrovni. 

Předpokládaný dopad  Preventivní působení na seniory s tím související předcházet 
páchání trestné činnosti proti seniorům. 

 

Opatření 1.4 Preventivní programy pro děti a mládež 

Popis opatření  Přednášky a besedy v rámci základních a mateřských škol. 

 Vybavení kluboven nevládních organizací a nízkoprahových zařízení. 

Cílová skupina  Děti ve věku 6 –14. 

 Mládež 15 – 18. 

Realizátor   Městská policie (v rámci hlavního města Prahy respektive Městské 
části Praha 19), Policie České republiky, Základní škola, mateřské 
školy, Městská část Praha 19. 

Termín realizace   Trvale. 

Finanční pokrytí   Rozpočet Městské části Praha 19, dotace z Programu prevence 
kriminality na místní úrovni. 

Předpokládaný dopad  Předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 
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Opatření 1.5 Forenzní identifikační značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek 

Popis opatření  Označení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA. 

 Vybavení Městské policie Praha a Policie České republiky kontrolní 
technikou. 

 Zavedení označených věcí do celostátního registru REFIZ. 

Cílová skupina  Všechny věkové skupiny. 

Realizátor   Městská policie (v rámci hlavního města Prahy respektive Městské 
části Praha 19), Policie České republiky, Městská část Praha 9. 

Termín realizace   2023 – 2027. 

Finanční pokrytí   Rozpočet Městské části Praha 19, dotace z Programu prevence 
kriminality na místní úrovni. 

Předpokládaný dopad  Předcházení krádeží jízdních kol a kompenzačních pomůcek. 

 

Opatření 1.6 Modernizace a vybudování nových bodů městského kamerového 
dohlížecího systému 

Popis opatření  Modernizování stávajícího kamerového systému včetně uplatňování 
a aplikace analytických funkcí. 

 Doplňování kamerových bodů na nově zjištěná riziková místa. 

Cílová skupina  Pro všechny věkové skupiny. 

Realizátor   Městská část Praha 1, Městská policie, Komise pro bezpečnost  
a prevenci kriminality.  

Termín realizace   2023 – 2027.  

Finanční pokrytí   Městská část Praha 19 a dotace z Programu prevence kriminality 
na místní úrovni.  

Předpokládaný dopad  Zvýšení pocitu bezpečí veřejnosti. 

 Zvýšení objasněnosti trestné a přestupkové činnosti. 

 

Opatření 1.7 Uplatňování technických norem prevence kriminality při výstavbě řady 
ČSN EN 14383 

Popis opatření  Uvedené normy použít ve stádiu předprojektové činnosti při 
jakékoliv revitalizaci či výstavbě nových budov, dětských hřišť či 
vybavení parků apod. 

 Doplňování nových bezpečných prvků.  

Cílová skupina  Pro všechny věkové skupiny. 

Realizátor   Městská část Praha 19, Městská policie, Komise pro bezpečnost 
a prevenci kriminality. 

Termín realizace   2023 – 2027. 

Finanční pokrytí   Městská část Praha 19 a dotace z Programu prevence kriminality 
na místní úrovni. 

Předpokládaný dopad  Zvýšení pocitu bezpečí veřejnosti. 

 Zvýšení objasněnosti trestné a přestupkové činnosti. 
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Opatření 1.8 Provedení základního bezpečnostního auditu u škol a školských zařízení 
na území městské části Praha 19 na základě uplatnění technických 
norem prevence kriminality při výstavbě řady ČSN EN 14383. 

Popis opatření  Uvedené normy použít ve stádiu předprojektové činnosti při 
jakékoliv revitalizaci či výstavbě nových škol či školských zařízení. 

 Provést bezpečnostní audit všech škol a školských zařízení. 

 Na základě výsledků bezpečnostního auditu postupné doplňování 
nových bezpečných prvků.  

Cílová skupina  Primárně děti a žáci a zaměstnanci škol a školských zařízení na 
území Městské části Praha 19. 

Realizátor   Městská část Praha 19, Městská policie, Komise pro bezpečnost 
a prevenci kriminality ve spolupráci s Asociací bezpečná škola. 

Termín realizace   2023 – 2027  

Finanční pokrytí   Městská část Praha 19.  

Předpokládaný dopad  Zvýšení pocitu bezpečí dětí a žáků a všech zaměstnanců škol  
a školských zařízení na území Městské části Praha 19. 

 

 

Opatření 1.9 Uplatňování všech technických a dalších doporučení při stavbě a údržbě 
dětských hřišť včetně doporučení odboru prevence kriminality 
Ministerstva vnitra České republiky pro posílení udržitelnosti  
a bezpečnosti dotovaných sportovních hřišť a podobných zařízení 
z Programu prevence kriminality na místní úrovni  

Popis opatření  Uvedená doporučení akceptovat nejen ve stádiu předprojektové 
činnosti při jakékoliv revitalizaci či výstavbě nových dětských hřišť 
ale při kontrole stávajících hřišť. 

 Doplňování nových bezpečných prvků.  

Cílová skupina  Pro všechny věkové skupiny. 

Realizátor   Městská část Praha 19, Městská policie, Komise pro bezpečnost 
a prevenci kriminality. 

Termín realizace   2023 – 2027. 

Finanční pokrytí   Městská část Praha 19 a dotace z Programu prevence kriminality 
na místní úrovni. 

Předpokládaný dopad  Zvýšení pocitu bezpečí veřejnosti. 
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Opatření 1.10 Fungování Komise pro bezpečnost a prevence kriminality na Městské 
části Praha 19  

Popis opatření  Pravidelné zasedání všech členů komise. 

 Příprava materiálů a projektů k získávání dotací.  

 Pravidelné vyhodnocování fungování Plánu prevence kriminality, 
popř. změny. 

 Pravidelná spolupráce a předávání podnětů do Komise prevence 
kriminality v rámci Magistrátu hlavního města Prahy. 

 Spolupráce a výměna dobré praxe s obdobnými komisemi v dalších 
městských částí Prahy. 

 Pravidelně aktualizovat možné bezpečnostní hrozby či rizika na 
území Městské části Praha 19 ve spolupráci se všemi dotčenými 
subjekty, zejména s Policií České republiky a Městskou policií 
Praha a adekvátně na ně reagovat včetně problematiky ochrany 
měkkých cílů a kritické infrastruktury. 

 Kladně reagovat na případné Výzvy na různé dotační tituly včetně 
zapojení se do Programu prevence kriminality na místní úrovni. 

Cílová skupina  Pro všechny věkové skupiny. 

Realizátor   Komise pro bezpečnost a prevence kriminality na Městské části 
Praha 9. 

Termín realizace   Trvale. 

Finanční pokrytí   Bez finančních nákladů. 

Předpokládaný dopad  Získání peněžitých prostředků na realizaci preventivních 
programů.  

 


