
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 637 

ze dne  27.3.2018 

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z kapitoly 0704, § 5311 - záležitosti bezpečnosti a 
veřejného pořádku v roce 2018 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  poskytnutí finančních prostředků nepřesahujících 200 tis. Kč jednotlivým žadatelům 

v souladu s Pravidly pro Městský program prevence kriminality na rok 2018 v hl.m. 
Praze formou dotace v celkové výši 5.993 tis. Kč z rozpočtu hl.m. Prahy z kapitoly 
0704, § 5311 - záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku, pol. 5222, ORG 
0090405, ÚZ 115, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  přidělení finančních prostředků domům dětí a mládeže zřizovaných hl.m. Prahou v 
celkové výši 1.061 tis. Kč, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  text veřejnoprávní smlouvy pro jednotlivé žadatele uvedené v bodu I.1. tohoto 
usnesení, který je uveden v příloze č. 7 tohoto usnesení 

4.  návrh Komise Rady hl.m. Prahy pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v 
oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy na nepřidělení dotace dle přílohy 
č. 5 tohoto usnesení, včetně důvodu nevyhovění 

5.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2018 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  
1.  s návrhem na poskytnutí finančních prostředků nad 200 tis. Kč jednotlivým 

žadatelům v souladu s Pravidly pro Městský program prevence kriminality na rok 
2018 v hl.m. Praze formou dotace v celkové výši 5.730 tis. Kč z rozpočtu hl.m. Prahy 
z kapitoly 0704, § 5311 - záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku, pol. 5222, 
ORG 0090405, ÚZ 115, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

2.  s textem veřejnoprávní smlouvy pro jednotlivé žadatele uvedené v bodu II.1. tohoto 
usnesení v oblasti prevence kriminality, který je uveden v příloze č. 8 tohoto 
usnesení 

3.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 9 tohoto usnesení a s 
poskytnutím účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy v 
souladu s Pravidly pro Městský program prevence kriminality na rok 2018 v hl.m. 
Praze dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 



I I I .   u k l á d á  
1.  radnímu Hadravovi 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu II. tohoto 
usnesení 

Termín: 26.4.2018 
2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.5. tohoto usnesení 
Termín: 4.4.2018 

3.  MHMP - ZSP MHMP 
1.  zpracovat a uzavřít smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle bodu 

I.1. tohoto usnesení a po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy zpracovat a 
uzavřít smlouvy dle bodu II.1. tohoto usnesení 

Termín: 30.4.2018 
2.  písemně a bez zbytečného odkladu sdělit neúspěšným žadatelům, po rozhodnutí 

o udělení dotací Radou hl.m. Prahy, že jejich žádosti nebylo vyhověno, včetně 
důvodu nevyhovění, jak je popsáno v příloze č. 5 tohoto usnesení 

Termín: 13.4.2018 

3.  písemně a bez zbytečného odkladu informovat příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy o přidělení finančních prostředků dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 13.4.2018 
 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Hadrava  
Tisk: R-28710  
Provede: radní Hadrava, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - ZSP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Projekty prevence kriminality 2018 - částky do 200 tis.Kč

Č. Název a sídlo  realizátora 
projektu Název projektu Stručná charakter istika Celkové 

náklady
Požadovaná 

částka
Schváleno z 

rozpočtu HMP

1 " 1. Spor tovní občanské 
sdružení"
Národních hrdinů 1
190 12 Praha-Dolní 
Počernice
IČO: 26608073

Dětský domov cup Dětský domov cup je soutěž o nejvšestrannější dětský domov, 
který v rámci sportovních akcí nabízí dětem z dětských domovů 
(potencionálně ohroženým skupinám) vzdělávací programy v 
oblasti prevence kriminality s cílem snížit rizikové chování dětí a 
mládeže, ale i programy prevence drog nebo bezpečnosti 
silničního provozu. Zvyšování informovanosti dětí probíhá 
nenásilnou formou, v rámci sportovních soutěží, které na sebe v 
průběhu roku navazují a kromě sportovní části zahrnují také 
vědomostní testy, přednášky a spolupráci s odborníky na prevenci 
kriminality.

2 200 000 Kč 320 000 Kč 150 000 Kč

2 ACORUS, z. ú.
Sokolovská 14/324
190 00 Praha 9
IČO: 67365256

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH 
INFORMACÍ OBĚTEM 
TRESTNÝCH ČINŮ

Projekt je zaměřen na bezplatné poskytování právních informací 
obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí. 
Směřuje k informovanosti obětí o jejich právech a možnostech 
jejich realizace v rámci trestního řízení a k minimalizaci ohrožení 
obětí druhotnou újmou. Jsou naplňovány tyto potřeby uživatelek:
- získání informací o průběhu trestního řízení, o postavení, právech 
a povinnostech oběti trestného činu v jeho jednotlivých fázích, a to 
v roli oběti trestného činu, v roli poškozeného a svědka
- včasnost a srozumitelnost získání informací
- pomoc s realizací zákonem garantovaných práv.

197 490 Kč 60 644 Kč 60 000 Kč

3 ACORUS, z. ú.
Sokolovská 14/324
190 00 Praha 9
IČO: 67365256

Stop násilí v partnerských 
vztazích

Projekt je zaměřen na prevenci partnerského násilí, jde o primární 
prevenci. Formou besed na středních školách oslovuje studenty a 
studentky ve věku, kdy navazují své první vztahy. V rámci besed 
obdrží informace o druzích a znacích partnerského násilí, o 
prvotních signálech násilného chování a možnostech pomoci osobě 
ohrožené partnerským násilím. Cílem je snížení jejich ohrožení 
partnerským násilím především v jejich prvních vztazích, zvýšení 
jejich kompetencí budovat bezpečné partnerské vztahy a zvýšení 
jejich schopnosti adekvátně pomoci osobě ohrožené partnerským 
násilím.

80 400 Kč 80 400 Kč 80 000 Kč

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 637 ze dne 27. 3. 2018
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky do 200 tis.Kč

4 Bílý kruh bezpečí, z.s.
U Trojice 1042/2
150 00 Praha 5
IČO: 47607483

Pomoc obětem trestných činů v 
Praze

Poradna BKB Praha poskytuje obětem trestných činů, svědkům a 
pozůstalým po obětech poradenskou službu v HMP, která je 
dostupná podle jejich individuálních potřeb. V bezpečném 
prostředí poradny, do které se není nutné objednávat (vyjma 
pátku), se oběti setkávají s dvojicí odborně způsobilých poradců 
(právník a psycholog), kteří pro BKB pracují jako dobrovolníci, 
tzn. bez nároku na odměnu. BKB pomáhá i obětem, které TČ 
neoznámí a potřebují pomoc. Poradci BKB obětem nabídnou 
psychologickou podporu, právní informace, sociálněprávní 
poradenství, praktické rady, asistenci při komunikaci s OČTŘ.

2 256 916 Kč 109 616 Kč 80 000 Kč

8 Člověk v tísni, o.p.s.
Šafař íkova 635/24
120 00 Praha 2
IČO: 25755277

Život je těžkej! 2018 Projekt je navazujícím projektem v oblasti prevence kriminality a 
doplňuje soustavnou činnost s dětmi a mládeží ze sociálně slabých 
a málo podnětných rodin. Tyto děti a mládež často tráví svůj volný 
čas v rizikovém prostředí drogové scény, jsou ve vlivu starších 
osob, které mnohdy mají tendence k drobné kriminalitě, podléhají 
vlivu sociálních sítí, resp. neumějí pracovat s informací, 
victimizují se a v neposlední řadě často neumějí posoudit nabídky 
finančního trhu (drobné půjčky). Projekt doplňuje naši běžnou 
práci o zvyšování právního vědomí, práci s informací s cílem volit 
dobrá/neriziková rozhodnutí.

695 156 Kč 373 078 Kč 180 000 Kč

9 DĚTSKÉ KRIZOVÉ 
CENTRUM, z.ú.
V zápolí 1250/21
141 00 Praha 4
IČO: 60460202

Poučenost chrání - Preventivní 
komiksové příběhy

Záměrem projektu je dotisk již 16 dílů preventivních letáků pro 
děti ve formě komiksových příběhů, které jsou typickou, pro děti 
srozumitelnou a přitažlivou formou předávání informací a spuštění 
preventivní banerové kampaně s těmito 16ti díly komiksů na 
facebooku - nejvyužívanějím komunikačním a informačním 
prostředí dnešních dětí a dospívajících. Jsou to samostatně 
zpracované jednoduché příběhy, které představují dětem stěžejní 
kritéria pro identifikaci patologických jevů, včetně podpory k 
řešení těchto situací - kontaktovat Linku důvěry Dětského 
krizového centra či ambulantní služby.

193 000 Kč 185 000 Kč 185 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky do 200 tis.Kč

10 Diakonie ČCE - Středisko 
křesťanské pomoci v Praze
Bruselská 298/4
120 00 Praha 2
IČO: 45248842

Stop násilí Projekt Stop násilí nabízí ucelený terapeutický program pro násilné 
osoby v rámci systamatické prevence a eliminace domácího, 
genderově podmíněného a vzájemného partnerského násilí. Cílem 
projektu je, aby klient porozuměl příčinám svého agresivního 
chování, byl schopen včas rozpoznat spouštěče násilného chování 
a osvojil si nové adaptivní způsoby zvládání své agrese a 
konstruktivně řešil konflikty a zátěžové situace nenásilnou formou.

706 208 Kč 221 904 Kč 169 000 Kč

11 DOM - Dům otevřených 
možností, o.p.s.
Braunerova 431/22
180 00 Praha 8
IČO: 66005167

DO ŽIVOTA BEZ RIZIKA! Mladiství a mladí dospělí bez rodinného zázemí, kteří zažili 
špatnou péči svých rodičů (zanedbávání, týrání, zneužívání, 
nezájem, odložení) jsou vysoce ohrožená kupina. Chybějící péče 
má následky: poruchy attachmentu, vývojová traumata, 
nerovnoměrný emocionální a sociální vývoj. Po  ústavní výchově 
nebo odchodu z nefunkční rodiny se již projeví následky výrazně. 
Mladý člověk nemá zázemí, vzdělání, sociální kompetence, 
disciplínu.vyskytují psychické obtíže, poruchy, psychická 
onemocnění, tendence k asociálnímu chování, kriminalita. Projekt 
buduje kompetence a podporuje zapojení do společnosti.

310 000 Kč 250 000 Kč 150 000 Kč

18 HESTIA - Centrum pro 
dobrovolnictví, z. ú.
Na poř íčí 1041/12
110 00 Praha 1
IČO: 67779751

Bezpečný tábor pro 
znevýhodněné děti

Podstatou projektu je prevence rizikového chování a podpora dětí 
a jejich rodin ohrožených sociálním aj. vyloučením - letní tábor 
pro děti, které se z různých důvodů (ekonomických, zdravotních, 
výchovných, rodinných, sociálních aj.) nemohou účastnit běžných 
letních dětských táborů. Tyto děti jinak zpravidla zůstávají po celé 
léto v Praze bez jakéhokoli programu či dozoru.

258 250 Kč 120 000 Kč 90 000 Kč

19 Husitské centrum, o.p.s.
V Tišině 474/3
160 00 Praha 6
IČO: 26486971

Preventivní program NPK Husita Důvodem žádosti je vysoký počet dětí a mladých lidí v ulicích 
Prahy 3 s rizikovým stylem života. Charakteristickými rysy 
popisované skupiny je: původ ze sociálně znevýhodněných rodin, 
obtížná životní situace, sociálně patologické chování a drobná i 
závažná trestná činnost. Záměrem je nabízení a realizace 
preventivních programů v rámci NZDM, které vede k pozitivnímu 
vlivu a zmírňování negativních dopadů na uživatele i veřejnost. 
Projekt navazuje na úspěšnou realizaci v předchozím roce a 
vychází ze získaných zkušeností.

431 000 Kč 253 000 Kč 150 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky do 200 tis.Kč

23 INEX - Sdružení 
dobrovolných aktivit, z. s.
Varšavská 249/30
120 00 Praha 2
IČO: 18629008

Liga férového fotbalu Projekt „Liga férového fotbalu“ je platformou několika pražských 
organizací pracujících s mládeží, které systematickým způsobem 
využívající fotbal jako efektivní nástroj pro prevenci kriminality. 
Unikátní koncept, který navazuje na úspěšné mezinárodní 
iniciativy, je postaven na principu, kde hodnoty jako fair play, 
vzájemného respektu či umění vést diskuzi jsou důležitější než 
počet nastřílených branek.

279 301 Kč 250 184 Kč 150 000 Kč

25 Krajské ředitelství policie 
hlavního města Prahy
Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4
IČO: 75151472

Den seniorů Policie České republiky při svých preventivních aktivitách 
oslovuje velké množství osob z různých cílových skupin s cílem 
šířit povědomí o kriminálně závadovém chování, patologických 
jevech, různých nebezpečích vyplývajících ze situací v běžném 
životě a jiných problematikách, které souvisí s policejní prácí. 
Projekt Den seniorů reaguje a navazuje na úspěchy policie při 
odhalování a vyšetřování majetkové trestné činnosti páchané na 
seniorech.

210 000 Kč 210 000 Kč 150 000 Kč

26 Krajské ředitelství policie 
hlavního města Prahy
Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4
IČO: 75151472

Dotisk materiálů s preventivní 
tématikou

Policie České republiky při svých preventivních aktivitách využívá 
preventivně výukové materiály, které vytvořili pracovníci Oddělení 
tisku a prevence a ve kterých reagovali na potřebu přitažlivou 
formou sdělit dětem preventivní informace které jsou z našeho 
pohledu důležité k osvojení si základních pravidel bezpečného 
chování.

150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč

27 Krajské ředitelství policie 
hlavního města Prahy
Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4
IČO: 75151472

Komunikací k pořádku - 
dovybavení AKT

Antikonfliktní tým Krajského ředitelství policie hlavního města 
Prahy se v rámci bezpečnostních opatření konaných na území 
hlavního města Prahy spolupodílí na zajištění klidu a veřejného 
pořádku a to již od roku 2007. Činnost týmu je spjata s takovými 
bezpečnostními opatřeními, jako jsou opatření konaná v souvislosti 
s návštěvami prezidentů např. Spojených států amerických či 
Ruské federace, prvomájovými oslavami, oslavami „Dne boje za 
svobodu“ konanými 17. listopadu, ale také s bezpečnostními 
opatřeními konanými v souvislosti s různými kulturními a 
sportovními akcemi včetně mezinárodních.

120 000 Kč 120 000 Kč 100 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky do 200 tis.Kč

30 Krajské ředitelství policie 
hlavního města Prahy
Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4
IČO: 75151472

Zabezpečení jízdních kol - 
informační tabule

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. 
Prahy se při své preventivní činnosti zaměřují na všechny oblasti, 
ve kterých se lze s kriminalitou setkat. Jednou z takovýchto oblastí 
je problematika krádeže jízdních kol. Projekt je zaměřen na 
zvyšování povědomí cyklistů v problematice ochrany jízdních kol. 
Velký problém spočívá v efektivním napojení se na tuto cílovou 
skupinu. Díky spuštění projektu Preventivní cyklotým, jehož vznik 
podpořil MHMP finanční podporou z oblasti Rozvoje a 
financování dopravy, má OTP způsob, jak se na cyklisty napojit 
přímo na cyklostezkách.

60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

31 Krav Maga
Na Pankráci 932/32
140 00 Praha 4
IČO: 22721444

Bezpečí pro seniory Projekt Bezpečí pro seniory byl zahájen v roce 2016 a vznikl z 
potřeby věnovat se specificky nejohroženějším skupinám obyvatel. 
V minulosti byl realizován projekt zaměřený na bezpečnost žen 
(Nenechte si ubližovat), tématem je i bezpečnost dětí a mládeže. 
Senioři jsou další skupinou, která je násilím ohrožena a zároveň 
představuje nejsnazší oběti agrese. Projekt si klade za cíl zvýšit 
bezpečnost seniorů na území hlavního města Prahy.

126 620 Kč 105 620 Kč 105 000 Kč

33 La Strada Česká republika, 
o.p.s.
P.O.BOX 305/105
110 00 Praha 1
IČO: 25656317

Prevence obchodování s lidmi u 
mládeže

Projekt se zaměřuje na oblast prevence na školách v Praze. Budou 
realizovány přednášky (20-26) pro poslední ročníky ZŠ, studenty a 
studentky SŠ, VOŠ a VŠ a mládež z diagnostických a výchovných 
ústavů o rizicích, která mohou nastat při vstupu na pracovní trh 
včetně cestování za prací do zahraničí. Každá přednáška trvá dvě 
vyučovací hodiny, během nichž budou cílové skupině předány 
informace společně s kontakty na organizaci La Strada ČR, o.p.s. 
Jedná se o pokračující aktivitu z let 2015 - 2017, reakce a zpětná 
vazba jak ze strany studentů a studentek, tak i vyučujících je velmi 
pozitivní.

408 484 Kč 284 324 Kč 188 000 Kč

34 Lata - programy pro 
mládež a rodinu, z.ú.
Senovážné náměstí 977/24
116 47 Praha 1
IČO: 60447800

Ve dvou se to lépe táhne Projekt pomáhá dětem a mladým lidem z Prahy ve věku 13 - 26 let 
zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci, kterou neumějí 
zvládnout sami, posiluje jejich samostatnost a kvalitní trávení 
volného času a předchází rizikovému a protispolečenskému 
chování. K tomu využívá vrstevnickou podporu dobrovolníka (18 - 
30 let) a další navazující služby pro klienty a jejich rodiny.

1 924 468 Kč 163 600 Kč 150 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky do 200 tis.Kč

35 Liga otevřených mužů, z.s.
Husinecká 903/10
130 00 Praha 3
IČO: 27024491

Muži proti násilí 2018 Projekt přispívá k primární a sekundární prevenci domácího násilí 
na území hl. m. Prahy díky systematické terapeutické práci s muži, 
kteří obtížně zvládají svou agresivitu a vztek a dopouštějí se násilí 
na svých partnerkách a dětech. Projekt zahrnuje skupinovou terapii 
20 násilných osob na základě inovativní metody "zvládání vzteku" 
(anger management), dále pak individuální poradenství poskytnuté 
nejméně 12 dalším osobám a preventivně - informativní kampaň na 
internetu.

541 500 Kč 425 500 Kč 185 000 Kč

57 NADĚJE
K Brance 11/19e
155 00 Praha 13
IČO: 00570931

SOCIOTERAPIE S MLADÝMI 
BEZDOMOVCI

Ke konci roku 2017 využívalo služby NADĚJE v Praze 308 
mladých lidí bez domova. Bezdomovectví, zejména u mladých 
lidí, je významný kriminogenní faktor. Na situaci mladých 
bezdomovců reaguje uvedený projekt. Jeho jednotlivé moduly jsou 
voleny tak, aby působily na základní složky osobnosti mladého 
člověka: terapeutické aktivity, tzn. skupinová terapie a arteterapie, 
tematické a zážitkové výjezdy (kurz přežití v přírodě, voda, výjezd 
s terapeutickým přístupem „cesta hrdiny“, kulturní aktivity 
(filmový klub, návštěvy kulturních akcí).

207 818 Kč 153 940 Kč 100 000 Kč

58 Národní centrum 
bezpečnějšího internetu, z.s.
Prvního pluku 347/12a
186 00 Praha 8
IČO: 75098679

Praha bezpečně online 2018 Projekt navazuje na projekty Národního centra bezpečnějšího 
internetu z let 2011 – 2016 podpořené Magistrátem hl. m. Prahy a 
zároveň je doplňuje o nové aspekty ochrany soukromí a osobních 
údajů v souvislosti s obecným nařízením na ochanu osobních údajů 
(GDPR) vstupujících v platnost 18.5.2018.
Projekt je zaměřen na nové hrozby a přístupy v oblasti prevence 
kriminality ve virtuálním prostředí, na osvětu a vzdělávání v 
oblasti ochrany osobních údajů a finanční gramotnosti, a na 
aktivity zaměřené na předcházení extremismu, rasismu a xenofobii 
či jiným formám nesnášenlivosti.

629 700 Kč 362 850 Kč 200 000 Kč

60 Neposeda, z.ú.
Šimanovská 47
198 00 Praha 14
IČO: 69793298

Cesta hrdiny Program se zaměřuje na děti, které zažívají výchovné a vzdělávací 
obtíže. Mají snížené sebehodnocení, nejsou se svým životem 
spokojené a chovají se rizikovým způsobem. Prostřednictvím 
cílených intervencí usilujeme o zvýšení jejich sebepoznání a 
sebehodnocení, psychické odolnosti a životní spokojenosti. 
Motivujeme je ke změně životního stylu, a předcházíme tak jejich 
umístění do ústavní výchovy. Spolupracujeme s kurátory pro děti a 
mládež i se zákonnými zástupci dětí.

500 000 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky do 200 tis.Kč

61 Neposeda, z.ú.
Šimanovská 47
198 00 Praha 14
IČO: 69793298

Prevence v Autobusu Záměrem projektu je posílení psychické odolnosti a snížení 
rizikového chování u dospívajících, kteří navštěvují nízkoprahový 
klub a terénní program Autobus. Projekt se skládá z interaktivních 
preventivních modulů, z výjezdů a z výletů.

160 000 Kč 150 000 Kč 120 000 Kč

62 Neposeda, z.ú.
Šimanovská 47
198 00 Praha 14
IČO: 69793298

Prevence v Křižovatce V rámci našeho komunitního terénního programu Křižovatka se 
stále častěji potýkáme s problematikou finanční gramotnosti a 
dluhů. Až 70% klientů našeho programu je nezaměstnaných nebo 
pracuje bez pracovní smlouvy, cca 60% je zadlužených a 50% se 
potýká s exekucemi. Projekt se zaměří na cílenou pomoc právě této 
ohrožené skupině. Podpoří klienty v aktivním řešení své životní 
situace, v hledání zaměstnání, efektivním hospodaření s financemi 
a v řešení své dluhové situace.

150 000 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč

63 Občanské sdružení Za 
branou, z.s.
Bezručova 864
252 30  Řevnice
IČO: 22812890

Rodina pomáhá-pomoc osobám 
ve a po VTOS skrze jejich 
rodiny a blízké

Cílem projektu je pomoc a poradenství osobám vracejícím se z 
vězení skrze spolupráci s jejich rodinami a blízkými za účelem 
prevence sociálního propadu, případně kriminální recidivy. 
Hlavním cílem spolupráce s rodinou klienta/odsouzeného je 
pozitivní působení na jejich vzájemný vztah, rozšíření možností 
pomoci klientovi v rámci rodiny a nasměrování klienta na 
postpenitenciární péči Za branou, případně jiných organizací.

449 000 Kč 133 600 Kč 100 000 Kč

64 PRAK - prevence, 
poradenství, z.s.
Brodského 1673/13
149 00 Praha 11
IČO: 26634252

Začít spolu 2018 Cílem projektu je prevence kriminality a recidivy u vězněných a 
propuštěných osob. Jedná se o návštěvy ve věznicích, dopisování, 
balíčky. Na svobodě jde o zajišťování sociální podpory, motivace 
k řešení dluhů, bydlení, zaměstnání, pomoc při adaptaci na životní 
změny, doprovod mentora, vedení k celkové odpovědnosti, pomoci 
druhým, podpora rodinných příslušníků, vyřizování dávek na ÚP, 
jednání se zaměstnavateli. V případě nouze jde i o  poskytování 
potravin, hygieny, oblečení či vybavení. Projekt je určen pro cca 
20 osob v přímé péči.

408 420 Kč 248 000 Kč 180 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky do 200 tis.Kč

65 Prev-Centrum, z.ú.
Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6
IČO: 67364012

Prev-Centrum, z.ú., 
Nízkoprahové služby - 
Nízkoprahový klub pro děti a 
mládež Suterén

Prev-Cetrum, z.ú., Nízkoprahové služby je poskytovatelem 
nízkoprahových služeb pro neorganizované děti a mládež, které v 
sobě spojují volnočasové aktivity, pedagogickou práci a sociální 
služby. Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby přispívají k 
existenci komplexního systému služeb prevence v komunitě Prahy 
6. Za tímto účelem je provozován Nízkoprahový klub pro děti a 
mládež Suterén. Prostřednictvím kontaktní sociální práce s dětmi a 
mládeží jsou vykonávány aktivity zaměřené na rizikové skupiny 
problémových dětí a mládeže.

1 939 529 Kč 132 200 Kč 100 000 Kč

66 Prev-Centrum, z.ú.
Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6
IČO: 67364012

Sociálně terapeutický program 
UNCLE

Projekt Sociálně terapeutického programu UNCLE navazuje na 
standardní sociální službu Nízkoprahový klub pro děti a mládež, 
respektive rozšiřuje možnosti péče o ohrožené děti a mladistvé. 
Jedná se o program, jehož koncepce a zvolené metody, kombinace 
skupinové a individuální práce eliminují rozvoj rizikového chování 
u ohrožených dětí a mládeže. Program je lektorovaný ve 
spolupráci s Útvarem prevence Městské policie hl. města Prahy.

1 939 529 Kč 119 320 Kč 80 000 Kč

67 proFem - centrum pro oběti 
domácího a sexuálního 
násilí, o. p. s.
V Luhu 715/6
140 00 Praha 4
IČO: 25768255

Primární a sekundární prevence 
násilí v rodině II

Jedná se o provoz služby chatového poradenství. Organizace 
proFem pomáhá obětem domácího násilí a problematice 
sexuálního násilí a považuje za důležité provozovat službu, která 
klade na klienta minimální nároky a umožňuje mu získat 
profesionální pomoc a podporu prostřednictvím internetu. Oběti 
sexuálně motivovaných trestných činů jsou často hluboce 
traumatizované a je pro ně obtížné vyhledat odbornou pomoc, 
protože nedovedou o svém zážitku mluvit. 

373 344 Kč 207 500 Kč 100 000 Kč

68 PROGRESSIVE,  o.p.s.
Minská 774/6
101 00 Praha 10
IČO: 26614936

STAGE 5 - kontaktní a 
poradenské centrum závislostí v 
hl. m. Praze

Kontaktní centrum nabízí službu FIXPOINT, jakožto samostatnou 
službu včetně jejího personálního zabezpečení, která se zaměřuje 
na resocializaci uživatelů návykových látek, kteří se dopouštějí 
páchání trestné činnosti. Zprostředkovává tréninková pracovní 
místa pro osoby po výkonu trestu odnětí svobody. Program 
přispívá k resocializaci těchto osob, přičemž hlavním cílem je 
jejich návrat na otevřený trh práce. Dílčími cíli je osvojení si 
pracovních návyků a dovedností, trénink dovedností nutných pro 
vstup na trh práce (komunikační dovednosti, sebeprezentace, 
motivace aj.).

9 247 151 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky do 200 tis.Kč

73 Proxima Sociale o.p.s.
Rakovského 3138/2
143 00 Praha 12
IČO: 49625624

Resocializační pobyty pro Prahy 
9, 11, 12, 13, 15 a 16

Projekt REPů (Resocializační Pobyty) je určen dětem a mládeži, 
ohrožené kriminálně rizikovými jevy ve věku 12 - 19 let z lokalit 
Prahy 9,11,12,13,15 a 16. Je realizován ve spolupráci 
nízkoprahových programů pro děti a mládež, základních škol, 
kurátorů pro mládež a odboru sociálních věcí a zdravotnictví z 
daných městských částí. V rámci čtyř zátěžových výjezdů bude 
realizován program, jehož hlavní náplní budou preventivní témata - 
např. návykové látky, konflikty a jejich řešení, rasismus, vztahy v 
rodině, selhávání ve škole, hledání vlastní identity a komunikace 
ve vrstevnické skupině.

355 698 Kč 191 439 Kč 191 000 Kč

74 R - Mosty, z.s.
Blahoslavova 230/4
130 00 Praha 3
IČO: 67776779

Prevence v NZDM R-Mosty Prostředky z grantu kofinancují preventivní činnosti nad rámec 
výkonu základních činností sociální služby v nízkoprahovém klubu 
R-Mosty.  Aktivity prevence kriminality jsou nepostradatelnou 
součástí výkonu práce v nízkoprahovém klubu a tvoří důležitou 
složku jeho cílů, které směřují na cílovou skupinu klubu, tedy 
mládež a děti z Prahy 3 většinově z odlišného sociokulturního 
prostředí. Ta je objektivně a ve zvýšené míře ohrožena 
sociopatologickými jevy ve společnosti.

2 623 452 Kč 314 744 Kč 150 000 Kč

75 Radost - dětský domov, 
o.p.s.
Čs. tankistů 277/11
109 00 Praha-Dolní 
Měcholupy
IČO: 26471043

Resocializační pobyty dětí pro 
děti z DD Radost, které jsou 
ohrožené sociálním vyloučením 
a kriminálně rizikovými jevy

Pobyty pro děti a mládež, které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením a je u nich vyšší riziko vzniku sociálně patologických 
jevů.

260 000 Kč 190 200 Kč 100 000 Kč

76 Romodrom o.p.s.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
IČO: 26537036

PREROD Projekt PREROD navazuje na registrovanou sociální službu 
Nadregionální Vězeňský program. Do PRERODu jsou zapojeni 
uživatelé, u nichž je potřeba souběžná práce s osobou ve VTOS a s 
její rodinou v Praze. Pracovník v přímé péči navštěvuje klienta ve 
VTOS a zároveň jeho rodinné příslušníky. Frekvence setkání je 
průměrně 1x za 14 dní. Obsahem setkání je podpora rodiny a 
klienta tak, aby byl umožněn bezproblémový návrat do rodiny a 
tím podpořeno jeho snazší začlenění.

2 473 335 Kč 545 533 Kč 150 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky do 200 tis.Kč

77 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Vlhká 166/10
602 00 Brno-střed
IČO: 44990901

Denně v ohrožení Projekt bude probíhat po celý rok a zaměřuje se na prevenci 
kriminality u sexuálních pracovnic. Hlavními aktivitami je 
poradenství ke snížení bezpečnostních rizik při poskytování 
placených sexuálních služeb, informování klientek o jejich právech 
a povinnostech, informování o následcích páchání vlastní trestné 
činnosti atd. Projekt se zaměřuje i na veřejnost a na zákazníky 
sexuálních pracovnic, na které je působeno prostřednictvím 
infomateriálů a zodpovídání jejich dotazů. Součástí projektu je i 
činnost divadelního souboru Rozkoš a samostatné akce.

1 100 000 Kč 419 000 Kč 200 000 Kč

78 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Vlhká 166/10
602 00 Brno-střed
IČO: 44990901

Sociální prevence na základě 
skupinové práce – pilotní projekt

Pilotní projekt, který R-R předkládá, je zaměřen na cílovou 
skupinu ženy ze sexbyznysu, které spadají do sekundární a 
terciární prevence. Práce v sexbyznysu s sebou nese jistá rizika, se 
kterými se ženy často vyrovnávají samy z obav, protože jejich 
největší potřebou často bývá (ze 63,1%) zachovat mlčenlivost o 
své práci před svým okolím. Zároveň mohou často ohrožovat nejen 
sebe, ale i své okolí. Jde o snahu o edukaci a skupinovou práci, 
aby rizika byla více diskutována a ženy znaly strategie pro řešení 
svých situací.

260 000 Kč 185 000 Kč 150 000 Kč

80 Salesiánské středisko 
mládeže - středisko volného 
času, o.p.s.
Kobyliské náměstí 640/11
182 00 Praha 8
IČO: 27084876

Cyklus témat preventivní 
výchovy pro mládež

Projekt navazuje na sociální službu nízkoprahového klubu Vrtule, 
který působí na Praze 8 v terénní a ambulantní podobě. Během 
služby vykrystalizovala poptávka klientů po citlivých tématech, s 
kterými se v životě potýkají. V roce 2018 se bude mládež v 
prostorách klubu setkávat každý měsíc nad tématy se záměrem 
zkvalitnit život mladých. Proběhne 10 přednášek a jedna noc v 
klubu s prohloubením probíraného tématu, které povedou 
pedagogičtí pracovníci. Celkem se projektu zúčastní 400 mladých.

47 900 Kč 44 400 Kč 40 000 Kč

81 Salesiánské středisko 
mládeže - středisko volného 
času, o.p.s.
Kobyliské náměstí 640/11
182 00 Praha 8
IČO: 27084876

Oratoř pro děti z ulice Smyslem projektu je poskytnutí zázemí pro děti a mladé lidi ve 
věku 6 - 18 let. Projekt této skupině dětí a mladých lidí nabízí 
podporu individuálních schopností a dovedností, bezpečný prostor, 
kde mohou aktivně trávit svůj volný čas, pomoc při rozvíjení 
sociálních dovedností a pomoc při řešení obtížných životních 
situací. Projekt vytváří podmínky pro kontakt pracovníka s dítětem 
a následnou soustavnou práci. Preventivní výchova nasměruje děti 
k zodpovědnému přístupu k životu a svému okolí.

1 723 770 Kč 245 340 Kč 150 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky do 200 tis.Kč

82 Sbor  dobrovolných hasičů 
PRAHA 1  z.s.
Nové mlýny 827/3a
110 00 Praha 1
IČO: 22875409

Dny mladých hasičů 2018 Dny Mladých hasičů jsou organizovány ve dvou termínech o 
prázdninách 2018. Projekt je založen na konceptu příměstského 
tábora, kdy účastníci přespávají doma a denně dojíždějí na 
táborovou základnu. Základna je situována do zahrady v 
Loretánské ulici č.8, Praha 1, přičemž její základ tvoří soubor 
velkých vojenských stanů a výcvikový polygon pro hasiče. Pro 
seznámení se s hasebními technikami je využívána požární nádrž 
situovaná v zahradě při zdi s Loretánskou ulicí. Na základně 
probíhají základní programové bloky – hasičské dovednosti, 
záchranářské techniky.

345 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

84 Sdružení na pomoc dětem s 
handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067/12
198 00 Praha 14
IČO: 26529301

Prevence kriminality při NZDM 
Pacific

NZDM Pacific poskytuje služby v rámci lokality, která se potýká s 
celou řadou negativních statistických ukazatelů (např. sociálně 
vyloučené lokality). Jedná se o MČ s velmi nízkým průměrným 
příjmem, vysokou mírou nezaměstnanosti v rámci celé Prahy. Je 
zde vysoký podíl obyvatel z etnických menšin a cizinců, zvýšený 
počet sociokulturně i ekonomicky znevýhodněných rodin s dětmi, 
více než 1000 osob zde žije pod hranicí chudoby. Toto se 
negativně odráží ve výchově a životním stylu rodin. Služba je 
koncipována tak, aby byla maximálně dostupná a mohla ji využívat 
cílová skupina, pro kterou je určena. 

441 935 Kč 441 935 Kč 200 000 Kč

86 Středisko křesťanské 
pomoci Horní Počernice
Křovinovo náměstí 11/16
193 00 Praha 20
IČO: 69780145

Prevence kriminality SKP 
HOPO

Záměrem projektu je celoročně pracovat s nezletilými, kteří jsou se 
svými rodiči ubytováni v azylovém domě Střediska křesťanské 
pomoci Horní Počernice. Tito nezletilí se často setkávají s 
rizikovým chováním a to nejen ve vlastní rodině, ale i v blízkém 
okolí, čímž vzniká vysoká pravděpodobnost rozvoje tohoto 
chování i u nich samotných. V rámci projektu je s nezletilými 
pracováno formou intenzivních a pravidelných setkávání s 
pracovníky projektu, kdy probíhající aktivity jsou zaměřeny 
zejména na rozvoj sociálních dovedností, znalostí a postojů 
podporujících zdravý životní styl.

352 200 Kč 334 200 Kč 160 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky do 200 tis.Kč

87 Victor ia Regia, z.s.
Jandova 10/3
190 00 Praha 9
IČO: 22825771

Interaktivní semináře finanční 
gramotnosti aneb Zábavnou 
metodou proti kriminalitě 2018

Záměrem projektu je zábavnou formou naučit ohrožené cílové 
skupiny odmítnout nevýhodné nabídky, odolat nátlakovému 
telefonátu, naučit, že je dobré si před podpisem přečíst, co 
podepisují. V tomto jim budou nápomocny naše interaktivní 
semináře finanční gramotnosti. Tyto již úspěšně probíhají od roku 
2016. Byly zaměřeny na seniory, nyní bude další cílovou skupinou 
matky na RD atd. Semináře přinesou také opět aktuální informace 
o podvodech a inovacích podvodníků a jak je rozpoznat. Dále 
projekt zahrnuje internetovou, telefonickou a osobní poradnu v 
prostorách žadatele.

40 644 Kč 40 644 Kč 40 000 Kč

88 Výchovný ústav, středisko 
výchovné péče Klíčov a 
střední škola
Čakovická 783/51
190 00 Praha 9
IČO: 63110261

Resocializační pobyty pro 
mládež a děti, které jsou 
ohroženy kriminalitou a 
kriminálně rizikovými jevy

Jedná se o Resocializační pobyty pro mládež a děti, které jsou 
ohroženy kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy.

363 000 Kč 259 000 Kč 150 000 Kč

89 YMCA Praha
Na poř íčí 1041/12
110 00 Praha 1
IČO: 26529122

Preventivní programy YMCA na 
Jižáku

Nízkoprahový klub Ymkárium působí na Praze 11 jako jedno ze 
dvou NZDM. Lokalitou je klub umístěn v anonymním prostředí 
Jižního Města, které je ideálním prostředím pro rozvoj společensky 
nežádoucích jevů u dětí. Těmto dětem jsou nabízeny aktivity, které 
mají preventivní charakter. Jedná se o programy osobnostního 
rozvoje, pobytové programy a větší akce otevřené i veřejnosti, 
které předchází pasivnímu trávení volného času na ulici. Při všech 
těchto aktivitách děti rozvíjí své znalosti, a tak i získávají potřebné 
dovednosti pro rozvoj klíčových kompetencí.

320 799 Kč 197 800 Kč 150 000 Kč

90 YMCA Praha
Na poř íčí 1041/12
110 00 Praha 1
IČO: 26529122

YMCA Praha na Sedmičce Nízkoprahový klub Dixie působí jako jediné NZDM na Praze 7. 
Lokalitou je klub umístěn v Holešovicích, kde se vyskytuje mnoho 
dětí a mládeže pocházející ze sociálně slabého prostředí, kterým 
jsou nabízeny nejen základní činnosti NZDM, ale i návazné 
činnosti, které mají preventivní charakter. Jedná se o programy 
osobnostního rozvoje, pobytové programy mimo Prahu a akce 
otevřené i veřejnosti. Tyto aktivity předchází pasivnímu a 
škodlivému trávení volného času na ulici a účastníci při nich 
rozvíjí své znalosti a dovednosti, ktere jsou potřebné pro rozvoj 
klíčových kompetencí.

364 953 Kč 196 300 Kč 150 000 Kč

38 225 970 Kč 9 555 815 Kč 5 993 000 KčCELKEM
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Projekty prevence kriminality 2018 - příspěvkové organizace HMP

Č. Název a sídlo  realizátora 
projektu Název projektu Stručná charakter istika Celkové 

náklady
Požadovaná 

částka
Schváleno z 

rozpočtu HMP

12 Dům dětí a mládeže Praha 2
Slezská 920/21
120 00 Praha 2
IČO: 45245924

Tábory pro děti ze sociálně 
znevýhodněných rodin -  
resocializační pobyty dětí a 
mládeže ohrožených 
kriminalitou a kriminálně 
rizikovým chováním

Organizace resocializačních pobytů pro děti ze sociálně slabého 
prostředí z hlediska ekonomického, etnického, zdravotního a 
výchovného. Děti budou vybrány na základě posouzení celkové 
sociální situace rodiny a míry ohrožení dítěte pracovnicemi 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí MČ Praha 2 (OSPOD).V 
rámci projektu proběhnou o letních prázdninách dva tábory - jeden 
příměstský a jeden pobytový, jejichž hlavní náplní je výchovně-
vzdělávací a zážitkový program. Tábory doplňují soustavnou 
činnost DDM Praha 2 a OSPOD MČ Praha 2 s dětmi a mládeží 
ohrožených kriminálně rizikovým chováním.

166 000 Kč 61 000 Kč 61 000 Kč

13 Dům dětí a mládeže Praha 3 
- Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3
IČO: 45241848

Klub Beztíže: Prevence 
kriminality pro Žižkov

Projekt navazuje na dlouhodobé preventivní působení ve prospěch 
Žižkovské mládeže. Rozvíjí preventivní proramy Klubu Beztíže 
nad rámec základních činností zmíněných v zákoně č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. Záměrem je preventivně působit na 
mládež prostřednictvím podpory příznivého životního stylu a 
minimalizovat rizika spojená s životem ve specifické lokalitě Praha 
- Žižkov. Preventisté v tomto projektu navážou na práci odborných 
pracovníků Klubu Beztíže. V rámci projektu zrealizují aktivity 
preventivního charakteru.

295 000 Kč 270 000 Kč 250 000 Kč

14 Dům dětí a mládeže Praha 3 
- Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3
IČO: 45241848

Klub Beztíže2: Prevence 
kriminality pro Prahu 2

Záměrem předkládaného projektu Klub Beztíže2: Prevence pro 
Prahu 2 je preventivně působit na mládež prostřednictvím 
nabídnutí prostoru pro seberealizaci, podpory příznivého životního 
stylu a minimalizovat rizika spojená s životem ve specifické 
lokalitě Praha 2. Projekt rozšiřuje služby, které jsou v 
nízkoprahovém klubu nabízeny dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách.

305 000 Kč 270 000 Kč 250 000 Kč

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 637 ze dne 27. 3. 2018
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Projekty prevence kriminality 2018 - příspěvkové organizace HMP

15 Dům dětí a mládeže Praha 3 
- Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3
IČO: 45241848

Prevence s Beztíží v ulicích 
Vršovic

Předložený projekt má za cíl preventivně působit na mládež v 
ulicích Prahy 10 - Vršovic prostřednictvím nabídky služeb pro 
seberealizaci, podpory příznivého životního stylu a minimalizovat 
rizika spojená s životem ve specifické lokalitě. Projekt umožní 
rozšířit aktivity nad rámec poskytované sociální služby terénní 
program pro děti a mládež a vhodně tak zacílit prevenci.

300 000 Kč 275 000 Kč 250 000 Kč

16 Dům dětí a mládeže Praha 3 
- Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3
IČO: 45241848

Streetwork Beztíže: Prevence v 
ulicích Žižkova

Záměrem předkládaného projektu je preventivně působit v Praze 3 
v ulicích, parcích a dalších místech výskytu neorganizované 
mládeže ve věku 6 - 26 let. Prostřednictvím nabídky prostoru pro 
seberealizaci a podpory příznivého životního stylu se minimalizují 
rizika spojená s životem ve specifické lokalitě Žižkov. Projekt 
rozšiřuje preventivní zásah základních úkonů služby Streetwork 
Beztíže - Žižkov nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Terénní program je určen dětem a mládeži. Záměrem 
projektu je snížit kriminalitu dětí a mládeže, která se pohybuje v 
lokalitě Prahy 3.

300 000 Kč 275 000 Kč 250 000 Kč

1 366 000 Kč 1 151 000 Kč 1 061 000 KčCELKEM
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky nad 200 tis. Kč

Č. Název a sídlo  realizátora 
projektu Název projektu Stručná charakter istika Celkové 

náklady
Požadovaná 

částka
Navrženo z 

rozpočtu HMP

5 Centrum podpory 
podnikání Praha, o.p.s.
K Náhonu 987/6
190 00 Praha 9
IČO: 22825495

Komplexní reintegrační program 
pro osoby opouštějící prostředí 
věznice Praha Pankrác

Projekt si klade za cíl zlepšit postavení znevýhodněných osob 
propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na území hl. m. 
Prahy. Prostřednictvím Komplexního reintegračního programu pro 
osoby opouštějící prostředí věznice Praha Pankrác bude vyvíjena 
snaha o minimalizaci společenského znevýhodnění klientů a 
zlepšení jejich pozice na pracovním trhu. Projekt bude kombinovat 
aktivity pro klienty jak v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, 
tak po jejich propuštění. Programy odborného vzdělávání a 
motivačně-poradenským programem bude podpořeno celkem 20 
osob, pro min. 15 osob zajistíme práci.

953 782 Kč 824 696 Kč 500 000 Kč

17 Hasičský záchranný sbor  
hlavního města Prahy
Sokolská 1595/62
120 00 Praha 2
IČO: 70886288

Výchova k bezpečí - Ochrana 
člověka za mimořádných 
událostí

Jde o rozvoj projektu v dalších pražských hasičských stanicích.
Konkrétně se jedná o vybudování interaktivních vestibulů s 
názornou grafikou a interaktivními didaktickými pomůckami
(např. objev a význam ohně; oheň a požár; chování při požáru; 
zdolávání požáru; kuchyň - simulační dveře (vnikající kouř), hořící 
olej na pánvi apod.).

406 000 Kč 386 000 Kč 290 000 Kč

20 Imperativ
Kovařovicova 1141/3
140 00 Praha 4
IČO: 22871284

SÍLA INFORMACE Volně navazuje na projekt „SÍLA PREVENCE“ z roku 2017 
podporovaný Magistrátem hl. m. Prahy doplněný o problematiku 
uprchlíků a migrantů v souvislosti s uprchlickou krizí, která 
zasáhla Evropu v roce 2015 a ostře mění celosvětovou politiku. 
Zejména však šíří rasismus, xenofobii a nenávistné projevy. Dále 
je projekt doplněn o problematiku související s informováním 
nejohroženějších skupin obyvatelstva, jako jsou nezletilé osoby, 
mladistvé osoby a senioři o kriminalitě ve virtuálním prostředí. 

757 200 Kč 752 200 Kč 400 000 Kč

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 637 ze dne 27. 3. 2018
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky nad 200 tis. Kč

22 In IUSTITIA, o.p.s.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
IČO: 26569655

Poradna Justýna: služby na 
pomoc obětem trestných činů v 
hlavním městě Praze 2018

Cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel Prahy, 
poskytování pomoci a poradenství zvlášť zranitelným obětem, 
konkrétně obětem násilí z nenávisti, a posílení právního vědomí 
ohrožených osob, obětí a svědků. Bude podpořeno nejméně 30 
osob, kterým bude poskytnuto právní a sociální poradenství a 
pomoc, včetně služeb zmocněnce a důvěrníka (tj. doprovod k 
policii a soudu); dojde k informování osob ohrožených násilím z 
nenávisti, v jejich přirozeném prostředí v terénu (50 individuálních 
kontaktů v terénu); k informování veřejnosti o problematice 
prostřednictvím workshopů a mediálních výstupů.

1 296 200 Kč 561 600 Kč 350 000 Kč

24 JAHODA, o.p.s.
Vybíralova 969/2
198 00 Praha 14
IČO: 67363300

JAHODA proti kriminalitě Obsahem projektu jsou aktivity s dětmi a mládeží, které účinně 
působí v oblasti prevence kriminality. Podpořeny budou děti a 
mládež, které žijí a tráví čas zejména na sídlištích Prahy 14, a které 
jsou svým sídlištním způsobem života ohroženy vznikem 
nezdravých způsobů trávení volného času, vedoucích k rozvoji 
kriminality. Cílem je změna rizikového způsobu života a snaha o 
hodnotnější a zdravější způsob trávení volného času. Nabízena 
bude pravidelná a soustavná činnost nízkoprahových programů, 
resocializační pobyty a specifické programy prevence kriminality 
včetně zvyšování právního povědomí.

5 584 328 Kč 1 441 600 Kč 400 000 Kč

28 Krajské ředitelství policie 
hlavního města Prahy
Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4
IČO: 75151472

Motivační předměty s 
preventivní tématikou

Policie České republiky při svých preventivních aktivitách 
oslovuje velké množství osob z různých cílových skupin s cílem 
šířit povědomí o kriminálně závadovém chování, patologických 
jevech, různých nebezpečích vyplývajících ze situací v běžném 
životě a jiných problematikách, které souvisí s policejní prácí. 
Jedním ze spůsobů jak zaujmout cílové skupiny k přijímání 
preventivních informací je motivovat je drobným užitečným 
dárkem.

390 000 Kč 390 000 Kč 300 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky nad 200 tis. Kč

29 Krajské ředitelství policie 
hlavního města Prahy
Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4
IČO: 75151472

Prevence v médiích Jedním ze základních úkolů Policie České republiky je svou 
činností předcházet páchání trestné činnosti a působit preventivně. 
Oddělení tisku a prevence při své práci vytváří projekty v oblasti 
prevence kriminality, které reagují na konkrétní problematiku, 
vývoj a nové terendy v oblasti páchání trestné činnosti. Sebelepší 
preventivní kampaň nemá šanci na úspěch, pokud se nepodaří ji 
prosadit směrem k veřejnosti. Projekt se zaměřuje na hledání 
nejefektivnějších cest ke zveřejňování preventivních informací a to 
zejména s využitím zavedených periodik a nových interaktivních 
způsobů.

400 000 Kč 400 000 Kč 300 000 Kč

32 Krav Maga
Na Pankráci 932/32
140 00 Praha 4
IČO: 22721444

Nenechte si ubližovat Projekt Nenechte si ubližovat se věnuje specificky ženám. Jedná se 
o cílovou skupinu, které je násilím více ohrožena a zároveň jsou 
ženy snazší oběti agrese. Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně 
bezpečnosti žen z řad široké veřejnosti, odborné veřejnosti a 
rovněž v přímo ohrožených skupinách. K tomu budou sloužit 
praktické semináře a osvětová kampaň ve spolupráci s PČR, MP a 
Úřady práce hl. m. Prahy.

617 553 Kč 515 150 Kč 350 000 Kč

56 Mezinárodní vězeňské 
společenství, z.s.
Balbínova 550/10
120 00 Praha 2
IČO: 22848061

Příprava odsouzených ve VTOS 
na propuštění a následná péče na 
svobodě

Jedná se o pokračující projekt podpořený již v roce 2017. Probíhá 
uvnitř 4 věznic se zaměřením na celkovou rehabilitaci pachatele, 
přijetí odpovědnosti za trestný čin a na nápravu vzniklé situace i 
samotného klienta, snižování agresivity, sebereflexi, témata 
manželství, rodičovství, finanční gramotnosti, exekucí, přípravu na 
vstup na trh práce. Následuje osobní 6 měsíční mentoring 
propuštěných a podpůrná skupina v nízkoprahovém Klubu.

2 617 376 Kč 910 520 Kč 240 000 Kč

69 Proxima Sociale o.p.s.
Rakovského 3138/2
143 00 Praha 12
IČO: 49625624

Prevence v nízkoprahových 
klubech v MČ Prahy 11, 12, 13 a 
16

Projekt Prevence v nízkoprahových klubech MČ Prahy 11, 12, 13 
a 16 je zaměřen na práci s dětmi a mládeží ohroženými rizikovým 
způsobem chování. Jedná se o uživatele nízkoprahových klubů pro 
děti a mládež – klub Jižní pól, klub Krok, klub JednaTrojka a klub 
Radotín. Základním záměrem je aktivní předcházení a omezování 
protiprávního jednání vedoucího ke střetu se zákonem, posílení 
odpovědnosti za sebe a své chování, vytváření pozitivní hodnotové 
orientace uživatelů, posílení schopnosti přijímat společenská 
pravidla a normy, předávání ucelených a pravdivých informací 
cílové skupině.

6 923 000 Kč 725 000 Kč 600 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky nad 200 tis. Kč

70 Proxima Sociale o.p.s.
Rakovského 3138/2
143 00 Praha 12
IČO: 49625624

Prevence v terénních 
programech Prahy 9, 11, 12, 13 a 
15

Projekt Prevence v terénních programech realizuje Proxima 
Sociale již od r. 1995, v současné době má v Praze již pět 
terénních programů. Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu dětí a 
mládež ve věku 11-26 let z Prahy, která není jinak v kontaktu s 
žádnou institucionalizovanou pomocí, tráví svůj čas převážně 
pasivně na ulici v potenciálně sociálně patologickém 
prostředí.Terénní pracovníci pobývají v přirozeném prostředí 
cílové skupiny, aktivně jí oslovují. Důraz je kladen především na 
posílení uvědomění si důsledků vlastního jednání a zvýšení 
informovanosti o zákonných i společenských normách.

8 329 500 Kč 729 000 Kč 600 000 Kč

71 Proxima Sociale o.p.s.
Rakovského 3138/2
143 00 Praha 12
IČO: 49625624

Probační program Proxima 
Sociale

Projekt poskytuje odbornou podporu, pomoc a radu mladistvým 
pachatelům při řešení důsledků jejich protiprávní činnosti, usiluje 
o jejich začlenění do běžného života a snižuje rizika recidivy. 
Aplikuje kontrolní a režimové prvky s poskytováním 
psychosociální pomoci při řešení, zvládání životních problémů a 
při odstraňování kriminogenních faktorů. V celém projektu je 
kladen důraz na změnu dosavadních rizikových postojů a chování. 
Projekt je bezplatný a je akreditován Ministerstvem spravedlnosti 
ČR. Klienti do něj vstupují ve spolupráci s PMS ČR. Realizují se 2 
běhy/rok a nově pilotní rozšíření.

887 566 Kč 392 543 Kč 300 000 Kč

72 Proxima Sociale o.p.s.
Rakovského 3138/2
143 00 Praha 12
IČO: 49625624

Průzkum mládeže a definice 
rizikových jevů - pilotní projekt

Proxima Sociale nabízí unikátní vhled mezi své klienty se značnou 
validitou výstupů. Projekt je zaměřen na sběr dat a jejich 
interpretaci mezi mládeží v Praze a jeho cílem je popsat jednotlivé 
rizikové faktory pro mládež, definovat profil klienta služeb a také 
stanovit motivační prvky pro mladé, které mohou pomoci při 
snižování rizikových jevů. Klienti Proximy Sociale se budou 
podílet přímo na výzkumu, budou nejen jeho součástí, ale na 
základě participatorní metodologie budou jeho tvůrci. Tím je 
projekt velice inovativní.

726 000 Kč 726 000 Kč 600 000 Kč

79 RUBIKON Centrum
Korunní 880/101
130 00 Praha 3
IČO: 60446871

Práce s pachateli v Praze - 
zaměstnání a řašení dluhů 2018

Jedná se o resocializační program pro osoby s trestní minulostí 
zaměřený na tři hlavní oblasti: podporu sociální stability, zvýšení 
kompetencí na trhu práce včetně získání zaměstnání a podpory k 
jeho udržení a na řešení dluhové situace.

576 130 Kč 467 250 Kč 250 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - částky nad 200 tis. Kč

83 Sdružení na pomoc dětem s 
handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067/12
198 00 Praha 14
IČO: 26529301

Prevence kriminality pod křídly 
Motýlku

Do MČ Prahy 14 s téměř padesáti tisíci obyvateli náleží i sídliště, 
která jsou lokalitami kumulujícími nepříznivé sociálně – 
demografické faktory. Věková struktura obyvatel této MČ je však 
výrazně mladší než v celé Praze, a to zejména díky vysokému 
podílu dětí a mládeže. Právě na děti, a to již od předškolního věku 
a sekundárně i na rodiče, je cílený tento inovativní projekt 
primární prevence, jehož hlavním přínosem je včasné působení na 
obyvatele ve zvýšené míře ohrožené sociálním vyloučením a 
důsledky rizikového způsobu života.

387 843 Kč 387 843 Kč 250 000 Kč

30 852 478 Kč 9 609 402 Kč 5 730 000 KčCELKEM
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Projekty prevence kriminality 2018 - městské části hl. m. Prahy

Č. Název a sídlo  realizátora 
projektu Název projektu Stručná charakter istika Celkové 

náklady
Požadovaná 

částka
Navrženo z 

rozpočtu HMP

6  Městská část Praha 17
Centrum sociálně 
zdravotních služeb
Bendova 1121/5
163 00 Praha 17
IČO: 67365647

KLUB 17 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež “Klub 17“ působí na 
klienty v několika rovinách. Tento projekt je prevencí kriminality 
ve smyslu trávení volného času nad rámec sociální služby. Klade si 
za cíl motivovat klienty žádoucím směrem k jejich dalšímu vývoji. 

1 910 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč

36 Městská část Praha 1
Vodičkova 18/681
110 00 Praha 1
IČO: 00063410

Za bezpečnější centrum 
metropole

Projekt slouží k soustavnému rozvíjení již fungujících 
preventivních aktivit Městské policie. Jedná se o dlouhodobou a 
systematickou práci s jednotlivými kriminalitou ohroženými 
skupinami obyvatel, zejména školní mládeží, včetně zajištění 
informačního a poradenského servisu pro veřejnost z oblasti 
prevence kriminality a prohlubování znalostí jednotlivých 
věkových skupin obyvatel o možnostech ochrany proti 
nejčastějším druhům páchané kriminality. Realizované preventivní 
aktivity mají napomoci nejen k větší informovanosti, ale i účinné 
ochraně cílové skupiny.

145 000 Kč 145 000 Kč 110 000 Kč

37 Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
IČO: 00063517

Dětské preventivní výjezdy 2018 Projekt je zaměřen na děti a mládež ze sociálně znevýhodněných 
rodin z městské části Praha 3. Tato cílová skupina se často 
pohybuje v prostředí, kde je zvýšená míra výskytu sociálně 
patologických jevů, čímž se u dětí a mládeže z cílové skupiny 
zvyšuje riziko, že se stanou obětmi nebo pachateli trestné činnosti. 
Projekt je koncipován jako 7 na sobě závislých pobytových 
výjezdů, z nichž je pět krátkodobých a dva jednodenní. Hlavním 
záměrem jednotlivých výjezdů je dlouhodobá práce s účastníky, 
jejich zapojení do spoluvytváření programu a nalezení 
odpovídající zpětné vazby na realizované aktivity.

257 000 Kč 190 000 Kč 170 000 Kč

Příoha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 637 ze dne 27. 3. 2018
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Projekty prevence kriminality 2018 - městské části hl. m. Prahy

38 Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
IČO: 00063517

StreetBus - mobilní terénní 
sociální služba

Hlavním záměrem projektu je efektivně doplnit stávající aktivity 
NZDM, které působí na Praze 3 a poskytovat služby 
nízkoprahového zařízení i v obtížně dostupných lokalitách s cílem 
předcházet vniku rizikového chování dětí a mládeže zdržující se na 
Praze 3. Tato forma sociální služby nabízí atraktivní formou 
sociální poradenství, smysluplné trávení volného času s důrazem 
na preventivní aktivity, individuální řešení klientových zakázek a 
situační intervenci se zřetelem na zajištění klientova soukromí a 
základního komfortu, který běžná terénní sociální práce ze své 
podstaty nemůže poskytnout.

220 000 Kč 127 000 Kč 120 000 Kč

39 Městská část Praha 5
náměstí 14. ř íjna 1381/4
150 00 Praha 5
IČO: 00063631

Praha 5 bezpečně online 2018 Projekt „Praha 5 bezpečně online 2018“ je zaměřený na nové 
hrozby a přístupy v oblasti prevence kriminality ve virtuálním 
prostředí, na zefektivnění osvěty a vzdělávání v oblasti ochrany 
osobních údajů, na otázky ochrany před online hospodářskou 
kriminalitou, a na aktivity zaměřené na předcházení extremismu, 
rasismu a xenofobii či jiným formám nesnášenlivosti, proti šíření 
nenávistných projevů online.

92 400 Kč 92 400 Kč 90 000 Kč

40 Městská část Praha 6
Čs. armády 601/23
160 00 Praha 6
IČO: 00063703

PRAHA 6 BEZPEČNĚ 
ONLINE 2018

Projekt „Praha 6 bezpečně online 2018“ navazuje na aktivity 
stejnojmenného vzdělávacího projektu zaměřeného na prevenci 
online kriminality realizovaného na území Prahy 6 v roce 2017. V 
roce 2018 je projekt zaměřen na nové hrozby a přístupy v oblasti 
prevence kriminality ve virtuálním prostředí, na osvětu v oblasti 
digitální gramotnosti, ochranu soukromí a osobních dat, zvyšování 
schopnosti rozlišovat falešné zprávy a vzdorovat podněcování 
nesnášenlivosti na internetu. Pozornost bude věnována otázkám 
ochrany soukromí a osobních údajů (GDPR).

122 650 Kč 122 650 Kč 100 000 Kč

41 Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 
1000/7
170 00 Praha 7
IČO: 00063754

Bezpečné prázdniny 2018 Projekt bezpečné prázdniny je zaměřen na současná rizika 
vycházející z chování současné společnosti a na možnosti ochrany 
dětí před nebezpečími, která skýtají nejen letní prázdniny. Akce je 
tematicky zaměřena na žáky a pedagogický sbor ZŠ. Projektu 
Bezpečné prázdniny se zúčastní řada odborníků, kteří budou 
interaktivní formou předávat dětem informace z jednotlivých 
oblastí prevence kriminality.

200 000 Kč 100 000 Kč 70 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - městské části hl. m. Prahy

42 Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 
1000/7
170 00 Praha 7
IČO: 00063754

Praha 7 Bezpečně online 2018 Projekt „Praha 7 bezpečně online 2018“ navazuje na aktivity 
stejnojmenného vzdělávacího projektu zaměřeného na prevenci 
online kriminality realizovaného na území městské části Praha 7 v 
roce 2017. V roce 2018 je projekt zaměřen na nové hrozby a 
přístupy v oblasti prevence kriminality ve virtuálním prostředí, na 
zefektivnění osvěty a vzdělávání v oblasti online finanční 
gramotnosti, a na aktivity zaměřené na předcházení extremismu, 
rasismu a xenofobii či jiným formám nesnášenlivosti, proti šíření 
nenávistných projevů online.

109 800 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč

43 Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 
1000/7
170 00 Praha 7
IČO: 00063754

Už si rozumíme 2018 Prevence dětí a mládeže ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí před nejrůznějšími patologickými jevy prostřednictvím 
dvou pobytových táborů v přírodě. Účastníci se zde pod vedením 
sociálních pracovníků a pedagogů především zážitkovou formou 
setkají s alternativním náhledem na řešení životních situací, které 
jsou pro ně potenciálně rizikové a s hodnotovou orientací, která by 
je měla směřovat mimo opakování nevhodných vzorců chování, 
častých v jejich sociokulturním prostředí.

267 350 Kč 190 000 Kč 130 000 Kč

44 Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
190 00 Praha 9
IČO: 00063894

Bezpečné prázdniny 2018 Hlavním cílem projektu je umožnit dětem ze sociálně a 
ekonomicky znevýhodněného prostředí prožití smysluplného 
pobytu ve zdravém a bezpečném prostředí s programem, který je 
zaměřen na sociální prevenci a další nespecifickou prevenci. V 
popředí je záměr naučit nebo alespoň ukázat správné chování v 
rizikových situacích. Pobyt dětí a mládeže bude realizován již po 
třinácté v období letních prázdnin 2018, a to po dobu 8 dní v 
mimopražském prostředí. Svým programem a náplní bude 
navazovat na celoroční práci volnočasového klubu Harfica.

167 600 Kč 128 000 Kč 70 000 Kč

45 Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
190 00 Praha 9
IČO: 00063894

Krátkodobý pobyt 2018 Krátkodobý pobyt (pátek - neděle) v mimopražské prostředí s 
výchovně preventivním programem, který navazuje na 
předcházející aktivitu „Bezpečné prázdniny 2018“. Je určen pro 
děti ze znevýhodněného sociálněkulturního prostřědí, ve kterém 
jsou výrazně ohrožené různými patologickými jevy, inklinují k 
experimentům s asociálními či již sociálně patologickými jevy. 
Záměrem je jim nabídnout vhodné alternativy trávení volného času 
za současného tématického zaměření na sociální prevenci a 
primární prevenci ale i další nespecifickou prevenci.

30 500 Kč 23 100 Kč 23 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - městské části hl. m. Prahy

46 Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10
IČO: 00063941

Resocializační pobyt Základním záměrem resocializačního pobytu je motivace 
vybraných klientů ke změně jejich sociálně rizikového životního 
stylu. Při resocializačním pobytu odjíždí pod dohledem odborných 
pracovníků maximálně dvanáct dětí ve věku 10-17 let na 
maximálně šestidenní pobyt mimo své běžné prostředí. Děti se 
účastní poměrně náročného zátěžového programu, skupinových 
aktivit a dostávají možnost využít také individuální konzultace. 
Resocializační pobyt bude zajištěn externí organizací.

110 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

47 Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10
IČO: 00063941

Street akce Základním záměrem street akcí je prevence sociálně rizikového 
chování dětí a mládeže, především klientů terénního programu pro 
děti a mládež, jedná se však o akce otevřené pro veřejnost. Street 
akce nabízejí alternativní a atraktivní nabídku trávení volného času 
pro děti a mládež.

45 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

48 Městská část Praha 12
Písková 830/25
143 00 Praha 12
IČO: 00231151

Program prevence kriminality 
dětí a mládeže v regionu Prahy 
12

Projekt je zaměřen na intenzivní pravidelnou psychologickou, 
speciálně pedagogickou, sociální a terapeutickou činnost se 
skupinami dětí a mladistvých na území MČ Praha 12. Jedná se o 2 
aktivity: 1.BEZPEČNÝ INTERNET PRO ŽÁKY 2. A 3. TŘÍD ZŠ 
(předcházení vzniku a rozvoji sociálně-nežádoucího chování). 2. 
JAK SE CHRÁNIT, KDYŽ... (cyklus přednášek  a tréninkových 
strategií pro děti a mladistvé o existujících rizicích trestné činnosti 
a možnostech ochrany před nimi). 

137 400 Kč 137 400 Kč 100 000 Kč

49 Městská část Praha 14
Bratř í Venclíků 1073/8
198 00 Praha 14
IČO: 00231312

Futsal Praha 14 Projekt realizuje pravidelné tréninky futsalu pro děti a mládež od 
10 do 26 let. Tréninky probíhají třikrát týdně v odpoledních 
hodinách a jejich kapacita je 25 dětí, v současnosti dochází na 
tréninky pravidelně asi 15 dětí. Tréninky probíhají pod vedením 
licencovaného instruktora. Díky jeho dokonalé znalosti místní 
lokality i rodin je ideálním trenérem projektu. Vzhledem k dobré 
fyzické formě účastníků kurzu je velmi žádoucí rozvíjet jejich 
motivaci a fyzickou kondici prostřednictvím sportovního působení 
a zapojování dětí do sportovních soutěží.

178 600 Kč 158 600 Kč 158 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - městské části hl. m. Prahy

50 Městská část Praha 14
Bratř í Venclíků 1073/8
198 00 Praha 14
IČO: 00231312

PRAHA 14 BEZPEČNĚ 
ONLINE 2018

Projekt „Praha 14 bezpečně online 2018“ navazuje na aktivity 
stejnojmenného vzdělávacího projektu zaměřeného na prevenci 
online kriminality realizovaného na území městské Praha 14 v roce 
2017. V roce 2018 je projekt zaměřen na nové hrozby a přístupy v 
oblasti prevence kriminality ve virtuálním prostředí, na 
zefektivnění osvěty a vzdělávání v oblasti ochrany osobních údajů, 
aktivity zaměřené na předcházení extremismu, rasismu a xenofobii 
či jiným formám nesnášenlivosti a proti šíření nenávistných 
projevů online.

164 150 Kč 142 250 Kč 142 000 Kč

51 Městská část Praha 14
Bratř í Venclíků 1073/8
198 00 Praha 14
IČO: 00231312

Preventivní aktivity pro 
ohrožené děti a mládež na území 
městské části Praha 14

Projekt zahrnuje realizaci dvou víkendových pobytů, letního 
táborového pobytu a navazujících aktivit, rekreačně výchovného 
charakteru pro klienty sociálně-právní ochrany dětí a mládeže a 
klienty nízkoprahových klubů na území městské části Praha 14. 
Kapacita je nastavena na 214 dětí. Děti jsou vybírány na základě 
doporučení pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, zbylá 
kapacita pobytu je rozdělena mezi klienty spolupracujících 
nevládních neziskových organizací. Doprovod tvoří zaměstnanci 
úřadu, pracovníci NZDM a další osoby mající zkušenosti s 
realizací pobytových akcí pro děti a mládež.

603 600 Kč 526 600 Kč 470 000 Kč

52 Městská část Praha 14
Bratř í Venclíků 1073/8
198 00 Praha 14
IČO: 00231312

Sebeobrana Praha 14 Obsahem projektu je realizace dvou praktických kurzů, během 
kterých se účastníci seznámí se základními principy bezpečného 
chování. Naučí se, jak se vyhnout nebezpečným situacím a jak 
případné již nastalé krizové situace řešit.

30 000 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč

53 Městská část Praha 19
Semilská 43/1
197 00 Praha 19
IČO: 00231304

Nízkoprahové centrum aktivit 
Městské části Praha 19

Zjištění a podpora bezpečného, umělecky, sportovně i jinak 
zájmově podnětného prostředí, které svým působením pomůže
v mladých lidech v rámci MČ Praha 19 generovat společensky 
akceptovatelné hodnoty, vztahy, dovednosti a další poznatky, snížit 
rizikové chování mládeže.

464 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč

54 Městská část Praha 20
J ívanská 647/10
193 00 Praha 20
IČO: 00240192

Prevence v HoPu Jedná se o podporu soustavného edukativně-preventivního 
programu, který je realizovaný nad rámec běžného provozu 
sociální služby nízkoprahového klubu pro děti a mládež HoPo. 
Cílem projektu je formativně působit na ohrožené dospívající, 
informovat je a motivovat k zaujetí bezpečných postojů v 
oblastech, které je ohrožují.

155 000 Kč 155 000 Kč 150 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018 - městské části hl. m. Prahy

55 Městská část Praha-
Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00 Praha-Suchdol
IČO: 00231231

ŽIJEME ZDE SPOLU - NAŠE 
BEZPEČÍ

Projekt je zaměřen na prevenci specifické trestné činnosti, jež stále 
častěji a v nových formách cílí na zvlášť zranitelné oběti, k nimž 
přednostně patří senioři, ale i další občané s vyšší mírou 
důvěřivosti. Cílem projektu je zvýšit informovanost občanů MČ, 
zejména ze skupiny zvlášť zranitelných obětí, formou 
interaktivních přednášek vedených zkušenými lektory – právníky, i 
přednášky organizované Policií ČR. Výstupy z přednášek budou 
uveřejňovány v komunikačních médiích MČ – radniční noviny, 
webové stránky. Nedílnou součástí jsou konzultace 
prostřednictvím informačního a poradenského servisu.

49 000 Kč 49 000 Kč 49 000 Kč

5 459 050 Kč 2 751 000 Kč 2 216 000 KčCELKEM
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Projekty prevence kriminality 2018 - nepřiděleno

Č. Název a sídlo  realizátora 
projektu Název projektu Stručná charakter istika Celkové 

náklady
Požadovaná 

částka

Navrženo 
z rozpočtu 

HMP

Důvod 
nepodpoření 

žádosti

7 Český svaz bojovníků za 
svobodu
Legerova 1854/22
120 00 Praha 2
IČO: 00442755

VÝCHOVNĚ 
VZDĚLÁVACÍ 
KOMUNIKAČNÍ 
POŘADY

Záměrem projektu je prevence extremismu, rasismu a 
xenofobie. Projekt se skládá z výroby 
krátkometrážního filmu na uvedenou tématiku a 
pořádání odborných přednášek. Na začátku přednášek 
se promítne film. Po jeho zhlédnutí bude následovat 
přednáška odborníků, která vyústí k diskusi se žáky a 
studenty. Celkový projekt bude trvat 90 minut.

760 200 Kč 760 200 Kč 0 Kč Projekt byl 
vyřazen pro 

formální 
nedostatky.

21 Imperativ
Kovařovicova 1141/3
140 00 Praha 4
IČO: 22871284

VOJNA POD VĚŽÍ SMRTI Jedná se o projekt rozšířeného doplnění výuky na 
školách s tím, že se snaží v rámci prevence 
kriminality předcházet rizikovému chování, zejména 
v tzv. období vzdoru u dětí a mládeže. Dále 
poukazuje na zločiny páchané minulým režimem a 
všeobecně poukazuje na nebezpečí totalitních režimů. 

73 750 Kč 48 250 Kč 0 Kč Projekt byl 
vyřazen pro 

formální 
nedostatky.

53 Městská část Praha 19
Semilská 43/1
197 00 Praha 19
IČO: 00231304

Nízkoprahové centrum 
aktivit Městské části Praha 
19

Zjištění a podpora bezpečného, umělecky, sportovně i 
jinak zájmově podnětného prostředí, které svým 
působením pomůže v mladých lidech v rámci MČ 
Praha 19 generovat společensky akceptovatelné 
hodnoty, vztahy, dovednosti a další poznatky, snížit 
rizikové chování mládeže.

464 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč Projekt svým 
obsahovým 

zaměřením spadá 
do oblasti 

volnočasových 
aktivit.

59 Národní institut bezpečnosti 
a vzdělávání, z.s.
V Rohu 434/3
142 00 Praha 4
IČO: 05604079

Internetová bezpečnost na 
ZŠ a SŠ

Cílem projektu je proškolit nejrizikovější skupiny 
uživatelů internetu v oblasti bezpečnosti. Konkrétně 
se jedná o realizaci interaktivních seminářů 
zaměřených na informační bezpečnost pro děti, 
mladistvé, pedagogy a rodiče. Absolventi školení se 
dozví, jak se bezpečně chovat na internetu, sociálních 
sítích, komunikátorech či o možném zneužití 
osobních i jiných informací uveřejněných na síti.

2 249 811 Kč 956 735 Kč 0 Kč Projekt svým 
obsahovým 

zaměřením spadá 
do oblasti 

primární prevence.

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 637 ze dne 27. 3. 2018
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Projekty prevence kriminality 2018 - nepřiděleno

85 Spotřebitel net, z.s.
Bělehradská 235/118
120 00 Praha 2
IČO: 22875751

Prevence kriminality - S 
námi to půjde lépe

Projekt na rok 2018 se zaměřuje na poskytování 
kvalitní a široce dosažitelné pomoci obětem trestné 
činnosti. V monitorovaných médiích bude zveřejněno 
mnoho výstupů z konferencí. Bude provozován 
internetový server, vydány budou 2 brožury na nové 
hrozby a přístupy v oblasti finanční gramotnosti. 
Těmito formami budou šířeny zobecněné poznatky z 
poradenské činnosti, dále informace o nebezpečných 
službách (zejména finančních) a další. Spotřebitel net 
bude prosazovat problematiku do výuky v Praze.

285 000 Kč 285 000 Kč 0 Kč Projekt byl 
vyřazen pro 

formální 
nedostatky.

3 832 761 Kč 2 250 185 Kč 0 KčCELKEM
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Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 637 ze dne 27. 3. 2018

                                                             Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

ZSP MHMP 0090405000000 Městský program prevence kriminality r. 2018 115 0704 -1 061,00
Dům dětí a mládeže Praha 2 0091651000150 grant - prevence kriminality 115 0416 61,00
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita 0091651000149 grant - prevence kriminality 115 0416 1 000,00

C e l k e m 0,00

5311
3421
3421

Odbor/Organizace ODPA Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)Číslo akce Účel / Název akce UZ ORJ



 
 

Příloha č. 7 k usnesení Rady HMP č. 637 ze dne 27. 3. 2018  
PID 

Stejnopis č: 

1 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE 

 
číslo DOT/04/02/…./2018 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) a 

zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „správní řád“) 

 
mezi těmito smluvními stranami: 

 
Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1 
zastoupené …, ředitelem odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy 
IČO: 00064581 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 
 
název organizace  
zastupuje:  
se sídlem:  
IČO:  
zapsána / registrována:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen „příjemce“)   
 
 

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace, tj. účelově vázaných 

finančních prostředků určených na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu č. …    
s názvem … (dále jen „projekt“ nebo též „akce“). 

2. Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle č. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování EU. 

3. Poskytnutí dotace schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne    2018. 
 
 

Článek II. 
Výše finančních prostředků 

 
1. Dotace se poskytuje ve výši … Kč (slovy …. ). Celkový objem této dotace je kryt 

finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele (dále jen „dotace“). 
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2. Účelovou dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
a uhrazené v období od 1. 1. 2018 do 25. 1. 2019 za podmínek stanovených v této 
smlouvě, přičemž účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 1 této smlouvy je příjemce 
povinen dosáhnout do 31. 12. 2018. 

3. Dotace se poskytne převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. 

 
 

Článek III. 
Podmínky poskytnutí finančních prostředků 

 
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s Pravidly pro Městský program 

prevence kriminality na rok 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče 
a prevence Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „Pravidla“), která byla schválena usnesením 
Rady hl. m. Prahy č. 2050 dne 29. 8. 2017 a v souladu s obecně závaznými předpisy.  

2. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“), dojde-li k naplnění stanovených podmínek, zejména pak  uvedených v § 4 odst. 
2 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

3. Příjemce je právnickou osobou a pokud v době účinnosti smlouvy dojde k její přeměně 
nebo zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových 
pravidlech, je příjemce povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost poskytovateli, přičemž 
práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se 
stanou předmětem likvidace. 

4. Příjemce se dále zavazuje: 
a) předložit v dostatečném předstihu, nejméně 10 dnů předem, přehled akcí, na něž bude 

dotace použita, a umožnit zástupci poskytovatele volný vstup na tyto akce; 
b) na všech propagačních materiálech či jiné realizaci schváleného projektu vždy uvádět 

hl. m. Prahu jako poskytovatele dotace a zajistit důstojné podmínky reprezentace  
poskytovatele na podporovaném projektu; 

c) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta, 
a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 

d) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých projektů odděleně sledovat 
v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů; 

e) dodržovat Pravidla; 
f) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených 

ve smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci projektu, dojde-li k nim 
v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od vzniku této skutečnosti; 

g) příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez 
zbytečného odkladu v případě nerealizace nebo předčasného ukončení projektu, nebo 
pokud by příjemce použil dotaci v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, 
Pravidly nebo přímo použitelným předpisem EU, do 31. 1. 2019 na účet poskytovatele 
č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 
5311000704; 

h) příjemce dotace je povinen přidělené finanční prostředky řádně vyúčtovat k 31. 12. 
2018 a s vyplněným závazným formulářem s názvem „Finanční vyhodnocení projektu 
prevence kriminality za rok 2018“ je doručit i spolu se soupisem faktur (u faktur nad 50 
tis. Kč nutno předložit kopii faktury) a pokladních dokladů (daňově uznatelných 
dokladů) včetně závěrečné zprávy o realizaci projektu nejpozději do 31. 1. 2019 
prostřednictvím podatelny nebo poštou oddělení prevence odboru zdravotnictví, 
sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. Nevyčerpané finanční prostředky je 
příjemce dotace povinen vrátit na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní 
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symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 5311000704, nejpozději do 31. 1. 
2019; 

i) v případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále 
dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č. 
5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce, specifický symbol: 5311000704; 

j) respektovat, že dotace je určena na úhradu ztrátových nákladů projektu, nesmí být 
využita za účelem vytváření zisku. 

5. Příjemce je povinen předložit poskytovateli spolu s vyúčtováním údaje o tom, zda na účel, 
na který byla dotace poskytnuta, použil i prostředky z jiných peněžních fondů, z jakých  
a v jaké výši. 
 

 
Článek IV. 

Kontrola a sankce 
 

1. Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace průběžnou a následnou 
kontrolu, poskytnout k tomuto účelu veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních 
a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních 
písemností, vztahujících se k účtování dotace. 
 

2. Příjemce se zavazuje v případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto 
smlouvou nebo předpisem EU, neoprávněného použití či zadržení poskytnutých 
finančních prostředků, provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. jeho část 
v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o 
rozpočtových pravidlech. 

 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní 

lhůtou 1 měsíce, která započne běžet ode dne, kdy bude písemná výpověď doručena 
druhé smluvní straně, a to ve smyslu §166 správního řádu. 

2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Pravidel, která byla schválena usnesením 
Rady hl. m. Prahy č. 2050 ze dne 29. 8. 2017 před uzavřením této smlouvy.  

3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se 
zákonem a nepříčí se dobrým mravům. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text 
této smlouvy.  

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila 
Rada hl. m. Prahy usnesením č. ….. ze dne ….. 2018. 

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
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zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí poskytovatel. 

8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně 
číslovaných písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti autorizovaných stejnopisech, z nichž poskytovatel 
obdrží čtyři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. / Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího zveřejnění v centrálním registru smluv.  
 
 

 V Praze dne 2018 V Praze dne 2018 
 
 
 
 
 .................................................................. ....................................................................... 
 (za poskytovatele)   (za příjemce) 



 
 

Příloha č. 8 k usnesení Rady HMP č. 637 ze dne 27. 3. 2018  
PID 

Stejnopis č: 
Návrh 

1 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE 

 
číslo DOT/04/02/…./2018 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) a 

zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) 

 
mezi těmito smluvními stranami: 

 
Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1 
zastoupené …, ředitelem odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy 
IČO: 00064581 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 
 
název organizace 
zastupuje:  
se sídlem:  
IČO:  
zapsána / registrována:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen „příjemce“)   
 
 

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace, tj. účelově vázaných 

finančních prostředků určených na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu č. …    
s názvem … (dále jen „projekt“ nebo též „akce“). 

2. Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle č. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování EU. 

3. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne    2018. 
 
 

Článek II. 
Výše finančních prostředků 

 
1. Dotace se poskytuje ve výši … Kč (slovy …. ). Celkový objem této dotace je kryt 

finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele (dále jen „dotace“). 
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2. Účelovou dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
a uhrazené v období od 1. 1. 2018 do 25. 1. 2019 za podmínek stanovených v této 
smlouvě, přičemž účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 1 této smlouvy je příjemce 
povinen dosáhnout do 31. 12. 2018. 

3. Dotace se poskytne převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. 

 
 

Článek III. 
Podmínky poskytnutí finančních prostředků 

 
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s Pravidly pro Městský program 

prevence kriminality na rok 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče 
a prevence Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „Pravidla“), která byla schválena usnesením 
Rady hl. m. Prahy č. 2050 dne 29. 8. 2017 a v souladu s obecně závaznými předpisy.  

2. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“), dojde-li k naplnění stanovených podmínek, zejména pak  uvedených v § 4 odst. 
2 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

3. Příjemce je právnickou osobou a pokud v době účinnosti smlouvy dojde k její přeměně 
nebo zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových 
pravidlech, je příjemce povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost poskytovateli, přičemž 
práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se 
stanou předmětem likvidace. 

4. Příjemce se dále zavazuje: 
a) předložit v dostatečném předstihu, nejméně 10 dnů předem, přehled akcí, na něž bude 

dotace použita, a umožnit zástupci poskytovatele volný vstup na tyto akce; 
b) na všech propagačních materiálech či jiné realizaci schváleného projektu vždy uvádět 

hl. m. Prahu jako poskytovatele dotace a zajistit důstojné podmínky reprezentace  
poskytovatele na podporovaném projektu; 

c) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta, 
a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 

d) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých projektů odděleně sledovat 
v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů; 

e) dodržovat Pravidla; 
f) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených 

ve smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci projektu, dojde-li k nim 
v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od vzniku této skutečnosti; 

g) příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez 
zbytečného odkladu v případě nerealizace nebo předčasného ukončení projektu, nebo 
pokud by příjemce použil dotaci v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, 
Pravidly nebo přímo použitelným předpisem EU, do 31. 1. 2019 na účet poskytovatele 
č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 
5311000704; 

h) příjemce dotace je povinen přidělené finanční prostředky řádně vyúčtovat k 31. 12. 
2018 a s vyplněným závazným formulářem s názvem „Finanční vyhodnocení projektu 
prevence kriminality za rok 2018“ je doručit i spolu se soupisem faktur (u faktur nad 50 
tis. Kč nutno předložit kopii faktury) a pokladních dokladů (daňově uznatelných 
dokladů) včetně závěrečné zprávy o realizaci projektu nejpozději do 31. 1. 2019 
prostřednictvím podatelny nebo poštou oddělení prevence odboru zdravotnictví, 
sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. Nevyčerpané finanční prostředky je 
příjemce dotace povinen vrátit na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní 
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symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 5311000704, nejpozději do 31. 1. 
2019; 

i) v případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále 
dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č. 
5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce, specifický symbol: 5311000704; 

j) respektovat, že dotace je určena na úhradu ztrátových nákladů projektu, nesmí být 
využita za účelem vytváření zisku. 

5. Příjemce je povinen předložit poskytovateli spolu s vyúčtováním údaje o tom, zda na účel, 
na který byla dotace poskytnuta, použil i prostředky z jiných peněžních fondů, z jakých  
a v jaké výši. 
 

 
Článek IV. 

Kontrola a sankce 
 

1. Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace průběžnou a následnou 
kontrolu, poskytnout k tomuto účelu veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních 
a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních 
písemností, vztahujících se k účtování dotace. 
 

2. Příjemce se zavazuje v případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto 
smlouvou nebo předpisem EU, neoprávněného použití či zadržení poskytnutých 
finančních prostředků, provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. jeho část 
v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o 
rozpočtových pravidlech. 

 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní 

lhůtou 1 měsíce, která započne běžet ode dne, kdy bude písemná výpověď doručena 
druhé smluvní straně, a to ve smyslu §166 správního řádu.  

2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Pravidel, která byla schválena usnesením 
Rady hl. m. Prahy č. 2050 ze dne 29. 8. 2017 před uzavřením této smlouvy.  

3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se 
zákonem a nepříčí se dobrým mravům. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text 
této smlouvy.  

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. ….. ze dne ….. 2018. 

7. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv 



4 
 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí poskytovatel. 

8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně 
číslovaných písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti/sedmi autorizovaných stejnopisech, z nichž 
poskytovatel obdrží čtyři stejnopisy a příjemce jeden/tři stejnopis/y. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  
 
 

 V Praze dne 2018 V Praze dne 2018 
 
 
 
 
 .................................................................. ....................................................................... 
 (za poskytovatele)   (za příjemce) 



Příloha č. 9 k usnesení Rady HMP č. 637 ze dne 27. 3. 2018

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

ZSP MHMP 0090405 Městský program prevence kriminality pro rok 2018 115 0704 -2 216,00
C e l k e m

                                  III. Úprava rozpočtu  běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)

Praha 1 0091635 Městský program prevence kriminality pro rok 2018 6330 5347 115 0716 110,00

Praha 3 0091635 Městský program prevence kriminality pro rok 2018 6330 5347 115 0716 290,00

Praha 5 0091635 Městský program prevence kriminality pro rok 2018 6330 5347 115 0716 90,00

Praha 6 0091635 Městský program prevence kriminality pro rok 2018 6330 5347 115 0716 100,00

Praha 7 0091635 Městský program prevence kriminality pro rok 2018 6330 5347 115 0716 270,00

Praha 9 0091635 Městský program prevence kriminality pro rok 2018 6330 5347 115 0716 93,00

Praha 10 0091635 Městský program prevence kriminality pro rok 2018 6330 5347 115 0716 100,00

Praha 12 0091635 Městský program prevence kriminality pro rok 2018 6330 5347 115 0716 100,00

Praha 14 0091635 Městský program prevence kriminality pro rok 2018 6330 5347 115 0716 794,00

Praha 17 / Centrum sociálně 
zdravotních služeb 0091635 Městský program prevence kriminality pro rok 2018 6330 5347 115 0716 70,00

Praha 20 0091635 Městský program prevence kriminality pro rok 2018 6330 5347 115 0716 150,00

Praha Suchdol 0091635 Městský program prevence kriminality pro rok 2018 6330 5347 115 0716 49,00
C e l k e m 2 216,00

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
          Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999  (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

Číslo akce

POL UZ ORJ

Účel / Název akce UZ ORJ

5311

Návrh

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace ODPA

Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)

Městská část / konečný příjemce 
dotace Číslo akce Účel / Název akce ODPA

Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)



Důvodová zpráva  
 
 

Tímto materiálem je Radě hlavního města Prahy (dále jen „Rada HMP“) předkládán návrh na 
udělení grantů v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. 
Prahy. 
 
Návrh na udělení grantů hl. m. Prahy pro oblast prevence kriminality v roce 2018 je 
předkládán na základě usnesení Rady HMP č. 2050 ze dne 29. 8. 2017, kterým byla 
schválena Pravidla pro Městský program prevence kriminality na rok 2018 v hlavním městě 
Praze (viz příloha č. 1 důvodové zprávy). V návaznosti na toto usnesení byly přijímány 
žádosti o poskytnutí grantu v oblasti prevence kriminality podle schváleného harmonogramu 
grantového řízení. 
 
Pro rok 2018 byla vyhlášena následující témata projektů: 
 
Téma č. 1 „Práce s dětmi a mládeží“ 

Téma č. 2 „Pomoc obětem trestné činnosti“ 

Téma č. 3 „Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti“ 

Téma č. 4 „Nové hrozby a přístupy“ 

Celkem bylo přijato a posuzováno 90 projektů s celkovými náklady 79 272 259 Kč  
a s celkovou požadovanou částkou 25 117 402 Kč. V rozpočtu hl. m. Prahy je pro rok 2018 
na granty prevence kriminality vyčleněna částka 15 000 tis. Kč. 
 
Přijaté žádosti posuzovala pracovní skupina jmenovaná ředitelem odboru ZSP MHMP pro 
hodnocení žádostí v grantovém řízení dle Pravidel pro Městský program prevence kriminality 
na rok 2018, která se sešla dne 5. 2. 2018. Pracovní skupina posuzovala 90 přijatých 
projektů a vytvořila návrh na přidělení finančních prostředků v rámci grantového řízení pro 
městský program prevence kriminality na rok 2018. 
 
Přijatými grantovými žádostmi, které byly pracovní skupinou doporučeny k financování  
a realizaci projektů prevence kriminality hl. m. Prahy, se na svém zasedání dne 13. 2. 2018 
zabývala Komise Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti 
prevence kriminality na území hl. m. Prahy (dále jen „Komise“). 
 
Radě HMP je doporučeno ke schválení udělení grantů hl. m. Prahy (s dotací nepřesahujících 
200 tis. Kč) v celkové výši 5 993 tis. Kč a úprava rozpočtu příspěvkových organizací 
v celkové výši 1 061 tis. Kč. Dále je Radě HMP doporučeno k odsouhlasení udělení grantů 
hl. m. Prahy (s dotací nad 200 tis. Kč) v celkové výši 5 730 tis. Kč a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace městským částem hl. m. Prahy v celkové výši 2 216 tis. Kč. 
 
Ke schválení:  
Granty nepřesahující 200 tis. Kč 5 993 000 Kč 
Úprava rozpočtu příspěvkových organizací HMP 1 061 000 Kč 
K odsouhlasení:  
Granty přesahující 200 tis. Kč 5 730 000 Kč 
Účelové neinvestiční dotace městským částem 2 216 000 Kč 
Celkem rozděleno: 15 000 000 Kč 
 
V návaznosti na výše uvedené doporučuje Komise Radě HMP ke schválení  
a k odsouhlasení projekty tak, jak je uvedeno v usnesení.  
 
 

 

 



Pozn.: 

Navržené projekty nesplňují kritéria veřejné podpory. 

Přílohou č. 1 k důvodové zprávě jsou Pravidla pro Městský program prevence kriminality na 
rok 2018 v hl. m. Praze. 
 
Přílohou č. 2 k důvodové zprávě je Zápis z jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro prevenci 
kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy č. 
1/2018 
 
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy bude aktualizováno a doplněno o přílohu na základě 
schváleného usnesení Rady hl. m. Prahy. 
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Hlavní město Praha vyhlašuje 
Městský program prevence kriminality na rok 2018 v hl. m. Praze 

určený pro subjekty působící v oblasti prevence kriminality 

 

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) vyhlašuje grantové řízení určené na projekty subjektů, které 
působí v oblasti prevence kriminality. Grantové řízení je v souladu s prioritami pro oblast 
prevence kriminality, obsaženými v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy, schváleného 
usnesením Rady hl. m. Prahy č. 286 ze dne 17. 2. 2015 a v souladu s Koncepcí prevence 
kriminality hl. m. Prahy na léta 2017 – 2021 (dále jen „Koncepce“) a vládními dokumenty. 

Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o rozpočtových pravidlech“),  
a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon“). Návrh grantového řízení je též v souladu se „Základní metodikou pro evidenci grantů na 
MHMP“ schválenou usnesením Rady hl. m. Prahy č. 195 ze dne 31. 1. 2017.  

HMP si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, pokud by došlo ke změnám 
souvisejících předpisů. 

Pravidla pro Městský program prevence kriminality na rok 2018 v hl. m. Praze (dále jen  
„Pravidla“) upravují pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup 
pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu  
a finanční vyúčtování grantu pro rok 2018. 

 

 

 

 

 

 

Pravidla 
pro Městský program prevence kriminality na rok 2018 

v hl. m. Praze  

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2050 ze dne 29. 8. 2017 
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Témata grantového řízení  
 
 

Grant dle těchto Pravidel lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v tomto 
tematickém zadání: 

 
Téma č. 1 „Práce s dětmi a mládeží“ 
 Pravidelná a soustavná činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v oblasti 

prevence kriminality. Za soustavnou činnost se považují složky strukturovaného 
programu, jejichž účelem je změna rizikového způsobu života  
a které vedou k zdravějšímu či hodnotnějšímu způsobu trávení volného času. Nepatří 
sem kroužky a další zábavné aktivity, které lze zařadit do jiných dotačních programů HMP 
(např. sport a volný čas). 

 Resocializační pobyty dětí a mládeže ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými 
jevy. Pobyty musí být součástí dlouhodobé kontinuální a komplexní činnosti s cílovou 
skupinou a musí být zajištěny odborným personálem. 

 Specifické programy prevence kriminality zaměřené na ohrožené děti a mládež, včetně 
programů zvyšování právního vědomí realizované státními organizacemi (např. Policie 
České republiky, Probační a mediační služba České republiky) nebo jinými organizacemi 
z daného oboru. Nepatří sem programy prevence rizikového chování, které lze zařadit do 
jiných dotačních programů HMP (např. primární prevence rizikového chování na úrovni 
škol a školských zařízení). 
 

Téma č. 2 „Pomoc obětem trestné činnosti“ 
 Informování občanů o existujících rizicích trestné činnosti a možnostech ochrany před 

nimi. 
 Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť 

zranitelných obětí (např. děti, ženy, senioři). 
 Prevence domácího násilí se zaměřením na zvlášť zranitelné skupiny osob (např. děti, 

ženy, senioři) či na osoby nezvládající svou agresi.  
 Specifické kontinuální programy prevence kriminality zaměřené na ochranu seniorů jako 

obětí trestné činnosti.  
 

Téma č. 3 „Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti“ 
 Komplexní resocializační programy a aktivity, které začínají ještě před nástupem  

k výkonu trestu, pokračují samotným výkonem a po propuštění nekončí, ale naopak se 
ještě zintenzivňují. 

 Programy a aktivity cílené na uplatnění odsouzeného na trhu práce po propuštění. 
 Probační a resocializační programy pro mládež. 

 
Téma č. 4 „Nové hrozby a přístupy“ 
 Kriminalita ve virtuálním prostředí (vzdělávání, informovanost o existujících rizicích  

a možnostech ochrany před nimi, pomoc a podporu obětem internetové kriminality). 
 Osvěta a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a dluhového poradenství vůči cílové 

skupině ohrožených osob a pracovníkům orgánů a organizací, které s touto cílovou 
skupinou pracují. 

 Aktivity zaměřené na předcházení extremismu, rasismu a xenofobii či jiným formám 
nesnášenlivosti.  



        HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
  MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
  Odbor zdravotn ic tví, sociá lní péče a prevence 
  Oddělení prevence 

 
 

 

 3 

 
V rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2018 nebudou podporovány specifické 
projekty z oblasti primární prevence rizikového chování na úrovni škol a školských zařízení, 
sportu a volného času, kultury, sociální služby v rozsahu základních činností uvedených v zákoně 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, projekty z oblasti integrace 
cizinců a projekty v oblasti národnostních menšin zaměřené na uchování a rozvoj národnostní 
identity, na rozvoj komunikace a dialogu mezi národnostními minoritami a majoritou. Pro tyto 
projekty jsou určena další grantová řízení hl. m. Prahy. 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
1. HMP vyhlašuje grantový program pro subjekty podporující aktivity v oblasti prevence 

kriminality na území HMP. Grantové řízení je v souladu s prioritami pro oblast prevence 
kriminality, obsaženými v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy, a v souladu  
s Koncepcí a vládními dokumenty. 

2. O granty mohou žádat tito způsobilí žadatelé: nestátní neziskové organizace, městské části 
hl. m. Prahy a jejich příspěvkové organizace, organizační složky státu, popř. další subjekty. 

3. Městské části hl. m. Prahy, které žádají o grant, musí mít zřízenu funkci koordinátora 
prevence kriminality, popř. kontaktní osobu určenou k této problematice. Tato osoba je 
garantem účelovosti a efektivity využití přidělených finančních prostředků. 

4. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na granty hl. m. Prahy v grantovém 
řízení v oblasti prevence kriminality činí 15 mil. Kč. Konečná celková výše bude stanovena 
po schválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018. 

5. Granty jsou finanční prostředky z rozpočtu HMP, které jsou poskytovány na realizaci 
schválených projektů v oblasti prevence kriminality formou dotace dle ust. § 68 odst.  
2 písm. l), resp. § 59 odst. 3 písm. g), h) Zákona. Jedná se o účelově vázané finanční 
prostředky, jejichž využití musí korespondovat s ekonomickou rozvahou schváleného 
projektu. 

6. Důvodem vyhlášení Městského programu prevence kriminality na rok 2018 v hl. m. Praze je 
podpora preventivních, vzdělávacích a informativních akcí vedoucích ke snižování míry 
ohrožení kriminalitou, reagování na vývoj trestné činnosti a omezování příležitosti k páchání 
trestné činnosti. 

7. Obsahové zaměření žádosti musí odpovídat vyhlášenému tématu grantového řízení dle 
těchto Pravidel, v případě nesplnění této podmínky si HMP vyhrazuje právo přesunout 
žádost do jiného grantového tématu nebo ji z grantového řízení vyřadit. 

8. Granty jsou poskytovány na financování běžných výdajů souvisejících s realizací 
preventivních projektů, zaměřených na prevenci kriminality dle témat grantového řízení dle 
těchto Pravidel.  

 
II. 

Všeobecné podmínky pro poskytování grantu 
1. Předkládané projekty jsou evidovány v centrální databázi „GRANTY Magistrátu hl. m. Prahy“. 

Pro zachování kontinuálního přehledu je proto nezbytné, aby žadatelé, kteří předkládají 
pokračující nebo navazující projekty, uváděli stejný název projektu jako v předcházejících 
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letech (s výjimkou těch, které zásadním způsobem mění filozofii nebo způsob realizace 
projektu). Doporučujeme používat stejný název projektu i při žádostech na jiné orgány 
veřejné správy. 

2. Žádost bude předložena HMP v závazné formě (podrobněji viz čl. III. Pravidel) - jedenkrát  
v písemném vyhotovení (originál žádosti) a jedenkrát elektronicky (kopie žádosti). 

3. Podání shodné žádosti o dotaci jinému orgánu veřejné správy nebo jiné grantové oblasti 
HMP, popř. čerpání dotace od jiného subjektu, a neuvedení této skutečnosti v žádosti nebo 
uvedení odlišných údajů (zejména rozpočtu), je důvodem pro neposkytnutí grantu  
v grantovém řízení hl. m. Prahy. 

4. Nestátní neziskové organizace, které budou žádat o grant, se zaregistrují do informačního 
systému Portálu veřejné správy v sekci Neziskové organizace (viz přímý odkaz: 
http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx). Informační systém 
řeší v souladu s usnesením vlády č. 1357 ze dne 22. 12. 1999, ke zřízení  
a provozování veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových 
organizacích, problematiku evidence informací o nestátních neziskových organizacích  
a jim poskytovaných dotacích. 

5. Na poskytnutí grantu není právní nárok. Maximální výše poskytnutého grantu může činit až 
100% nákladů potřebných na realizaci projektu. Výše poskytnutého grantu se odvíjí od 
bodového hodnocení (viz příloha č. 2 těchto Pravidel). Poskytnutí grantu nezakládá 
automaticky nárok na financování projektu v dalších letech. Chybné vyúčtování grantu 
poskytnutého v předchozích letech může být důvodem pro neposkytnutí grantu. 

6. Grant se poskytuje na krytí nákladů (výdajů) spojených s realizací projektu nebo  
s poskytováním služby. Realizace projektu i poskytování služby musí být v souladu  
s obecně závaznými právními předpisy. 

7. Grant je poskytován bezhotovostně na účet žadatele zřízený u peněžního ústavu. 

8. Grant lze čerpat na úhrady nákladů (výdajů) vzniklých a uhrazených od prvního dne 
realizace projektu do posledního dne jeho ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů 
vzniklých od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených od 1. 1. 2018 do 25. 1. 2019 včetně. 

9. Změna čerpání rozpočtu o více než 20% v jednotlivých požadovaných položkách v  rozpočtu 
projektu při nepřekročení celkové výše poskytnutého grantu lze uskutečnit pouze na základě 
písemné žádosti a písemného souhlasu odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „odbor ZSP MHMP“). Lhůta pro podání písemné žádosti o 
změnu čerpání rozpočtu je nejpozději do 1. 11. 2018 (včetně). 

10. Před poskytnutím grantu bude odborem ZSP MHMP posuzováno, zda poskytnutí grantu 
nenaplní znaky veřejné podpory, příp. služby obecného hospodářského zájmu, a zda grant 
bude moci být poskytnut v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména: (i) Sdělením 
Komise č. 2012/C 8/02 o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na 
vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, (ii) 
Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, (iii) 
Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 
hospodářského zájmu (iv) Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Po individuálním posouzení 
žádosti odbor ZSP MHMP vyhodnotí podle povahy činnosti žadatele, zda a na základě 
kterého z uvedených předpisů je možné grant poskytnout. Odbor ZSP MHMP je oprávněn po 

http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx
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žadateli vyžadovat čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, týkající se 
subjektů, které s ním tvoří „jeden podnik“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (EU) 
č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení je v takovém případě podmínkou 
poskytnutí grantu a žadatel je povinen jej předložit do 14 kalendářních dnů od vyžádání. 

11. Příjemce grantu je povinen využít prostředky hospodárně, efektivně a účelně a čerpat je 
v souladu s platným a účinným právním předpisem1 a s veřejnoprávní smlouvou. Přidělený 
grant může být využit jen na účely specifikované ve veřejnoprávní smlouvě a v projektu.  

12. Příjemce grantu nesmí finanční prostředky poskytovat jiným právnickým nebo fyzickým 
osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byl grant 
poskytnut. 

13. Příjemce grantu se zavazuje předložit v dostatečném předstihu, nejméně 10 dnů předem, 
přehled akcí, na něž bude dotace použita, a umožnit zástupci hl. m. Prahy volný vstup na 
tyto akce. 

14. Příjemce grantu je povinen postupovat v souladu se zákonem. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dojde-li k naplnění podmínek tohoto 
zákona, zejména ust. § 4 odst. 2. 

15. Příjemce grantu v případě, že získá granty na více projektů nebo služeb, nesmí převádět 
grantové prostředky mezi těmito projekty nebo službami. 

16. Příjemce grantu má za povinnost uvádět HMP jako poskytovatele grantu a jeho logo na 
všech propagačních materiálech, pokud to jejich povaha dovolí. Použití loga se řídí podle 
„Manuálu jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy“. Při použití loga v jakémkoliv 
tiskovém materiálu je potřeba tento materiál před vytištěním zaslat ke kontrole na odd. 
komunikace odboru OKM MHMP. Ve specifických případech a za předchozího písemného 
souhlasu odd. prevence odboru ZSP MHMP lze logo nahradit větou. 

17. Přidělením grantu nevzniká příjemci právo k využití znaku hl. m. Prahy, pokud k tomu nemá 
písemný souhlas hl. m. Prahy. 

18. Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely 
grantového řízení.  

19. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o grant je 31. květen 2018. 

 
III. 

Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu HMP 
1. Grant z rozpočtu HMP na příslušný kalendářní rok se poskytuje na základě předložené 

žádosti dle přílohy č. 1: jedenkrát v písemném vyhotovení (originál žádosti)  
a jedenkrát  elektronické odeslání (kopie žádosti), jako elektronický formulář uložený ve 
formátu „zfo“ nebo „fo“ Software602 Form Filler (viz Příloha č. 1 těchto Pravidel). Aplikace 
Software602 Form Filler je k dispozici zdarma a je možné ji stáhnout na následující adrese: 
http://www.602.cz/602xml_filler/download). 

2. Formulář žádosti, včetně Pravidel, je k dispozici ke stažení na internetových stránkách 
www.praha.eu. 

                                                 
1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.602.cz/602xml_filler/download
http://www.praha.eu/
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3. Žádost se předkládá bez průvodního dopisu, v požadovaném termínu. 

4. K originálu žádosti (písemnému vyhotovení) je nutné připojit následující doklady: 
a) podrobný popis projektu/služby/zařízení 

b) přehled činností žadatele v letech 2016 a 2017 (pouze u nových žadatelů, popř.  
u nových projektů) 

c) profesní životopis osoby odpovědné za projekt (pouze u nových žadatelů, popř.  
u nových projektů, nemusí ho připojit městské části) 

d) doklad o aktuálním bankovním spojení žadatele (doložit fotokopií smlouvy žadatele 
s peněžním ústavem a aktuálním číslem účtu žadatele nebo potvrzením příslušného 
peněžního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu či fotokopií výpisu 
z účtu v části bez finančních údajů). Tento doklad o aktuálním bankovním spojení 
nemusí předkládat městské části 

e) v případě žádosti o příspěvek na nájemné, je nutné doložit kopii platné nájemní 
smlouvy 

f) oprávněná pověřená osoba – osoba, která může jednat za žadatele místo statutárního 
orgánu (tedy i být uvedena jako zástupce žadatele ve smlouvě); Jedná-li za žadatele jiná 
osoba než osoba k tomu oprávněná dle výše uvedených dokladů, musí předložit 
zmocnění udělené příslušným statutárním orgánem 

g) městské části hl. m. Prahy předloží platnou koncepci/strategii prevence kriminality 
městské části, popř. plán prevence kriminality (minimálně zahrnující období jednoho 
kalendářního roku; lze jej nahradit částí jiného schváleného koncepčního materiálu, ve 
kterém jsou jasně popsány priority a aktivity v oblasti prevence kriminality na rok 2018) 

h) z důvodu ověření právní subjektivity žadatele budou zaměstnanci odboru ZSP MHMP 
ověřeny údaje o žadateli v Registru osob 

 
5. Do grantového řízení se zařazují žádosti doručené HMP od 16. 10. 2017 do 3. 11. 2017 

(včetně):  
a) na podatelnu MHMP: 
 Škodův palác - Praha 1, Jungmannova 35/29 
 Nová radnice - Praha 1, Mariánské nám. 2 
 
b) poštou na adresu (rozhodující je datum poštovního razítka): 

 Magistrát hl. m. Prahy 
 odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence (nebo odbor ZSP MHMP) 
 Jungmannova 35/29 
 111 21 Praha 1 
 

Písemný originál žádosti s přílohami (jednotlivé přílohy k žádosti očíslujte a přiložte jejich 
seznam) odevzdávejte nesvázané, nejlépe jako volné listy sepnuté sponou v průhledném 
závěsném obalu (nepoužívejte pevnou ani kroužkovou vazbu). 
Elektronicky zašlete pouze vyplněný formulář žádosti uložený ve formátu „zfo“ nebo „fo“ 
(kopie žádosti), součástí kterého je přihraný podrobný popis projektu ve formátu MS Word. 
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Žádost či obálku je nutné jasně označit: 

„Oddělení prevence ZSP MHMP - GRANT PREVENCE KRIMINALITY 2018“ 
6. V případě nových žadatelů, popř. nových projektů musí být formulář žádosti potvrzen 

koordinátorem prevence kriminality příslušné městské části; popř. kontaktní osobou určenou 
k této problematice, v případě projektů s celoměstskou působností koordinátorem prevence 
kriminality hl. m. Prahy. 

7. Kontaktním místem je odbor ZSP MHMP, oddělení prevence – adresa pracoviště: 
Charvátova 145/9, Praha 1 (2. patro, kancelář č. 205). Žádosti je možné konzultovat s Mgr. 
Janou Štoskovou, tel. 236 004 164, e-mail: jana.stoskova@praha.eu . 

8. Žádost o grant se žadateli po skončení grantového řízení nevrací. 

 
IV. 

Evidence a způsob poskytnutí grantu 
1. Odbor ZSP MHMP žádosti o poskytnutí grantu přijme a zaeviduje. 

2. Evidenci žádosti nelze považovat za příslib udělení grantu. 

3. Poskytnutí grantu v předchozích letech nezakládá automaticky nárok na financování  
v dalších letech. 

4. Finanční prostředky jsou v rámci grantového řízení poskytovány na základě rozhodnutí 
poskytovatele. 

5. Pro posouzení žádostí o grant, hodnocení projektů, stanovení a projednání výše 
poskytovaných finančních prostředků v rámci grantového řízení je stanoven postup  
v čl. IX. Pravidel (Posuzování a hodnocení žádostí). 

6. Výsledky grantového řízení budou, po schválení příslušnými orgány, zveřejněny na 
internetových stránkách www.praha.eu. Dílčí informace se v průběhu grantového řízení 
nesdělují. 

7. Na základě výsledků grantového řízení bude odbor ZSP MHMP kontaktovat žadatele, kterým 
je grant poskytnut. Tito žadatelé budou vyzváni k uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
Žadatelům, kterým v grantovém řízení nebylo vyhověno, sdělí odbor ZSP MHMP bez 
zbytečného odkladu, že jejich žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. 

 
V. 

Uzavírání smluv 
1. Po schválení rozpočtu hl. m. Prahy pro daný rok a vyčlenění objemu účelových finančních 

prostředků pro grantové řízení a po schválení výše poskytnutého grantu Radou hl. m. Prahy 
(popř. Zastupitelstvem hl. m. Prahy), připraví odbor ZSP MHMP veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“). 

2. Poskytnutí grantu je účelovou neinvestiční dotací a lze jej použít pouze na účel a za 
podmínek uvedených ve smlouvě (v případě městských částí hl. m. Prahy pouze na účel  
a za podmínek uvedených v těchto Pravidlech a schváleném projektu). 

3. Přidělené finanční prostředky se poskytují převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet 
příjemce do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy. 

mailto:jana.stoskova@praha.eu
http://www.praha.eu/
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VI. 

Sledování, kontrola a vyúčtování grantu 
1. Příjemce grantu odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu 

s účelem/účely, pro které byly poskytnuty. 
2. Příjemce grantu je povinen účtovat čerpání přidělených finančních prostředků odděleně na 

samostatných analytických účtech nákladů nebo vést poskytnutý grant odděleně v účetní 
evidenci, popř. vést samostatný peněžní deník pro přidělený grant, a vést účetnictví řádně 
v souladu s platným a účinným právním předpisem2. 

3. Použití grantu podléhá veřejnosprávní kontrole nakládání s veřejnými prostředky. Příjemce 
grantu je povinen umožnit poskytovateli grantu průběžnou a následnou kontrolu realizace 
projektu nebo poskytování služby, poskytnout k tomuto účelu veškerou potřebnou 
dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu 
originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování grantu. Při kontrole dodržování 
podmínek čerpání finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy se postupuje v souladu 
s platným a účinným právním předpisem3. 

4. Příjemce grantu je povinen na žádost poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout 
požadované doplňující informace související s poskytovanými službami nebo související 
s realizací projektu. 

5. Příjemce grantu je povinen přidělené finanční prostředky řádně vyúčtovat  
k 31. 12. 2018. Do 31. 1. 2019 je nutno dodat na oddělení prevence odboru ZSP MHMP 
vyplněný formulář „Finanční vyhodnocení projektu prevence kriminality za rok 2018“, který 
bude  v dostatečném předstihu k dispozici ke stažení na webových stránkách www.praha.eu, 
spolu se soupisem faktur, pokladních dokladů (u faktur nad 20 tis. Kč kopii faktur), výstupů 
projektu (letáky, brožury, informační materiály, propagační předměty apod.) a závěrečnou 
zprávou o realizaci projektu. Zálohová faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnému 
vyúčtování.  

6. Příjemce grantu se zavazuje do 31. 1. 2019 vrátit poskytovateli nevyčerpané finanční 
prostředky, variabilní symbol: RČ/IČO příjemce grantu, specifický symbol: 0704, a na 
oddělení prevence odboru ZSP MHMP do 31. 1. 2019 předložit fotokopii dokladu o 
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků (výpis z účtu). 

7. Příjemce grantu se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu dotaci/alikvotní 
část, pokud nedojde k realizaci projektu nebo pokud byla dotace použita v rozporu 
s právními předpisy, veřejnoprávní smlouvou, těmito Pravidly nebo přímo použitelným 
předpisem EU, příp. její část v rozsahu tohoto porušení. V případě prodlení s jejím vrácením 
je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle ust. § 22 Zákona o rozpočtových 
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a to na účet HMP č. 5157998/6000, specifický 
symbol: 0704 (jako variabilní symbol uvést své ŔČ/IČO). 

8. Příjemce grantu je povinen v případě změny, zániku, změny adresy nebo statutárního 
orgánu, změny v projektu nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci schválených 
projektů nebo služeb, tyto skutečnosti písemně sdělit do 14 kalendářních dnů od jejich vzniku 
odboru ZSP MHMP. 

                                                 
2 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
3 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
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9. Je-li příjemcem grantu právnická osoba a v době účinku smlouvy dojde k její přeměně nebo 
zrušení s likvidací, zavazuje se příjemce grantu neprodleně tuto skutečnost oznámit 
poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou 
právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace. 
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VII. 
Harmonogram grantového řízení pro rok 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodnocení (posouzení) žádostí 

T: prosinec 2017 – leden 2018 

Počátek lhůty pro přijímání 
žádostí 

T: 16. října 2017 
Konec lhůty pro přijímání žádostí 

T: .3. listopadu 2017 
včetně 

Zasedání Komise, schválení Radou hl. 
m. Prahy nebo Zastupitelstvem hl. m. 

Prahy 

T: únor 2018 – březen 2018 

Vyhlášení grantů 

T: 13 září 2017 

Evidence přijatých žádostí  
a jejich formální kontrola 

T: listopad 2017 

Uveřejnění výsledků, uzavírání 
smluv, výplata grantu 

T: duben – květen 2018 
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VIII. 
Podmínky použití poskytnutých finančních prostředků 

1. Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit: 
a) osobní náklady: včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších osobních výdajů, které je zaměstnavatel 
za zaměstnance podle platných právních předpisů povinen odvádět. Výdaje musí 
odpovídat nominálním mzdám, event. platům a zákonným odvodům na sociální a 
zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem, a nesmí přesáhnout výši v daném 
místě a čase obvyklém. 

 Mzdy a odměny za nutnou práci k realizaci projektu (sociálních, pedagogických a 
nepedagogických pracovníků, lektorné ve výši max. 500 Kč/1 hod. vykonané práce; 
psychologů a psychoterapeutů ve výši max. 1 000 Kč/1 hod. vykonané práce) max. v 
limitu stanoveném pro DPP a DPČ zákoníkem práce 4 

b) pobytové aktivity max. 400 Kč/1 osoba/1 den 

c) provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními dokumenty:  
 materiálové náklady 

 zařízení a vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 

 opravy a udržování 

 oprava a údržba aut v max. limitu 2 tis. Kč/1 projekt 

 nákup pohonných hmot nezbytných k realizaci projektu v max. limitu  
3 tis. Kč/1 projekt 

 spotřeba energie (např. vodné, stočné, elektřina) 
 nájemné 

d) ostatní služby nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně 
evidované, ověřitelné, podložené originálními dokumenty 

 náklady spojené s provozem pevné linky max. 500 Kč/1 telefonní číslo/1 měsíc 

 náklady spojené s provozem mobilních telefonů 500 Kč/1 telefonní číslo/1 měsíc 

 poštovné 

 odborné a zajišťující služby 
 ekonomické a právní služby 

 školení a kurzy 

 supervize 

 hromadnou dopravu dětí (klientů) na pobytové akce, zejména na resocializační 
pobyty dětí a mládeže 

                                                 
4 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  
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2. Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit: 

a) investiční náklady 

b) webmastering, aktivity PR (public relations) a fundrasingu 

c) nákup mobilních telefonů 
d) pohoštění (výjimku tvoří nákup potravin pro klienty za předpokladu nezbytné 

součásti realizace projektu) 

e) zdravotnický materiál 

f) cestovné - cestovní náhrady 

g) výdaje spojené s působením mimo území hl. m. Prahy (doprava, diety) 

h) odpisy pořízení dlouhodobého hmotného majetku (pozemky, stavby, budovy 
apod.) a jeho technické zhodnocení (tzv. stavební investice) 

i) dary, pokuty, sankce a penále, provedení účetního či daňového auditu 

j) bankovní poplatky 

k) pojištění osob, majetku a vozidel 

l) jednorázové kulturní či sportovní akce (pokud nejsou součástí projektu) 

m) úhradu cest a stáží do zahraničí, členské příspěvky v mezinárodních orgánech, 
tvorbu zisku a obchodního jmění 

n) výdaje spojené s pořízením zvukových a obrazových záznamů produkcí žadatele, 
realizovaných za účelem prodeje 

o) v případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit ji z grantu (toto 
omezení se nevztahuje na DPH u výdajů příjemce, které vynaloží s plněním, které 
je z hlediska DPH osvobozeným plněním nebo zdanitelným plněním) 

p) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) a výdaje 
nesouvisející s realizací projektu 

q) tvorbu zisku a obchodního jmění 
3. Městské části hl. m. Prahy a organizační složky státu z poskytnutého grantu nesmí 

hradit vlastní mzdové a provozní náklady. 
 

IX. 
Posuzování a hodnocení žádostí 

1. Žádosti jsou evidovány a posuzovány z hlediska splnění veškerých požadovaných 
formálních náležitostí pracovníky oddělení prevence, kteří mají v kompetenci granty 
prevence kriminality.  

2. Žádosti, které nebudou splňovat podmínky úplnosti a formální správnosti, budou po evidenci 
z grantového řízení vyřazeny. 

 Důvody pro neposkytnutí dotace jsou 

formální: 
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 žádost byla podána po termínu (nebude dále hodnocena) 

 formulář žádosti je neúplný nebo neobsahuje pravdivé údaje 

 chybí povinné přílohy nebo je jejich kvalita neodpovídající (neúplnost, nečitelnost 
apod.) 

 chybí vyjádření koordinátora prevence kriminality, popř. kontaktní osoby určené 
k této problematice (platí pouze pro nové žadatele, případně pro nový projekt) 

 originál žádosti (písemné podání) se neshoduje s kopií žádosti (elektronické 
podání) 

obsahové: 
 projekt nesplňuje podmínky grantového řízení 

 navrhovaný projekt neodpovídá podporovanému programu - spadá do jiných 
grantových řízení v rámci hl. m. Prahy 

 projekt nesplňuje obsahové a věcné předpoklady (viz Příloha č. 2 těchto Pravidel) 

3. Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů. Dokládání chybějících náležitostí 
po uzávěrce grantového řízení není možné. 

4. Žádosti jsou obsahově posuzovány pracovní skupinou pro hodnocení žádostí  
v grantovém řízení dle Pravidel pro Městský program prevence kriminality. Pracovní skupina 
hodnotí žádosti dle hodnotícího listu (viz Příloha č. 2 těchto Pravidel) a navrhuje Komisi 
žádosti k podpoření (včetně navrhované částky) nebo nepodpoření.  

5. Žádosti jsou dále posuzovány Komisí Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality a pro 
udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy (dále jen „Komise“). 
Žádosti jsou posuzovány s ohledem na celkový limit prostředků určených pro grantové 
řízení. 

6. Komise navrhuje projekty určené k podpoře z rozpočtu hl. m. Prahy a konkrétní výši podpory. 
O udělení grantů formou dotace rozhodují orgány hl. m. Prahy. 
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X. 
Podrobný harmonogram přípravy a realizace projektů v oblasti prevence kriminality 

na rok 2018 

září 2017 Vyhlášení městského programu prevence kriminality na rok 2018 v hl. m. 
Praze 

Vyhlášení Městského programu prevence kriminality na rok 2018 bude zveřejněno 
na informačním serveru hl. m. Prahy (www.praha.eu).  

říjen 2017 Počátek lhůty pro přijímání žádostí: 16. 10. 2017 

• 1x písemné vyhotovení (originál žádosti) 
• 1x elektronické podání (kopie žádosti) 

Žádosti/Projekty se přijímají do 3. 11. 2017 v podatelně Magistrátu hl. m. Prahy, 
Jungmannova 35/29, Praha 1, popř. Mariánské nám. 2, Praha 1 s označením: 

„Oddělení prevence ZSP MHMP - GRANT PREVENCE KRIMINALITY 2018“ 

Při zaslání projektu poštou je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum 
poštovního razítka. 
Každý projekt se podává v písemné podobě v samostatné obálce. 

listopad 2017 - 
duben 2018 

Proces kontroly, posuzování a schvalování 

Žádosti/Projekty budou posuzovány příslušnou komisí RHMP a následně 
schvalovány Radou hl. m. Prahy, příp. Zastupitelstvem hl. m. Prahy. 

Žadatelé, kterým bude grant poskytnut, budou vyzváni k uzavření veřejnoprávní 
smlouvy. 
Dotaci je nutné vyčerpat do 31. 12. 2018. 

31. květen 2018 Lhůta pro rozhodnutí o žádosti. 

leden 2019 Závěrečné vyúčtování 

Do 31. 1. 2019 je nutno dodat na oddělení prevence ZSP MHMP vyplněný formulář 
„Finanční vyhodnocení projektu prevence kriminality za rok 2018“ spolu se 
soupisem faktur, pokladních dokladů (u faktur nad 20 tis. Kč kopii faktur) a 
závěrečnou zprávou o realizaci projektu. 

Do 31. 1. 2019 je nutno zaslat nevyčerpané prostředky na účet hl. m. Prahy  
č. 5157998/6000, variabilní symbol: RČ/IČO příjemce grantu, specifický symbol: 
0704, a na oddělení prevence ZSP MHMP do 31. 1. 2019 předložit fotokopii 
dokladu o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků (výpis z účtu). 

 
 

http://www.praha.eu/


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU
hlavního města Prahy pro rok 2018
pro oblast prevence kriminality

PID

Název projektu

         

Téma projektu

         

Identifikační údaje o žadateli (organizaci)

Právní forma          IČO          

Název žadatele          DIČ CZ           

Datum narození          

Jméno          Titul před jménem          

Příjmení          Titul za jménem          

Ulice          Č.p.          Č.o.          

Obec          PSČ          

Městská část          Správní obvod          

Pražský obvod          Čtvrť (Kat. území)          

Kontaktní údaje

Telefon          Telefon č. 2          Mobil          

Email          

Web http://

Nestátní nezisková organizace   ANO   NE Zřizovatel          

Registrace právní osobnosti

Kým/kde          

Dne          Pod číslem          Poslední změna          

Bankovní spojení žadatele

předčíslí a číslo účtu          -          kód banky          

ZSP MHMP 2018 1

Příloha č. 1 Pravidel pro Městský program prevence kriminality na rok 2018 v hl. m. Praze



Statutární orgán
bude uveden ve smlouvě jako zástupce příjemce v případě poskytnutí grantu

Jméno          Titul před jménem          

Příjmení          Titul za jménem          

Funkce          

Ulice          Č.p.          Č.o.          

Obec          PSČ          

Pražský obv.          

Telefon          Fax          Mobil          

Email č.1          Telefon č. 2          

Email č.2          

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede identifikaci osob s podílem v této právnické osobě

         

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede identifikaci osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu

         

Oprávněná pověřená osoba Ano Ne 
(osoba zastupující statutární orgán na základě jmenování či pověření; v případě poskytnutí grantu bude uvedena ve smlouvě)

Kontaktní osoba za projekt

Jméno          Titul před jménem          

Příjmení          Titul za jménem          

Telefon          Fax          Mobil          

Email          

Odůvodnění žádosti  (základní záměr a stručný popis projektu - bude použito ke zveřejnění jako anotace projektu)

         

Účel projektu, na který bude dotace využita  (prostředky a metody k dosažení cíle)

         

Cílová skupina  (věková struktura, popř. jiná specifikace)

         

Časový a věcný harmonogram realizace projektu

         

Způsob hodnocení  (vyhodnocení efektivity projektu)
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Ekonomická rozvaha  - podrobná specifikace rozpočtu

Celkové náklady na projekt Výše požadované finanční 
částky v rámci prevence 

kriminality

Provozní náklady           

Osobní náklady           

Celkem 0 0

Další zdroje na projekt

Granty HMP - ostatní odbory HMP      

Dotace MPSV      

Dotace MV      

Prostředky strukturálních fondů EU      

Spoluúčast městské části      

Úhrady od uživatelů / klientů (spolúčast na pobyt apod.)      

Vlastní zdroje      

Ostatní zdroje (kromě prevence kriminality)      

Celkem 0

Stanovisko městské části (koordinátora prevence kriminality městské části, popř. kontaktní osoby určené k 
této problematice), popř. stanovisko koordinátora prevence kriminality hl. m. Prahy, popř. stanovisko Městské 
policie hl. m. Prahy nebo Krajského ředitelství (Obvodního ředitelství) Policie České republiky (pouze pro 
prvožadatele, popř. pro nové projekty)

Seznámil/a jsem se s předkládaným projektem.
K projektu považuji za důležité dodat následující:

datum ....................... jméno (čitelně) ....................... razítko

podpis ......................

Je-li spolupracujícím subjektem MP hl.m. Prahy nebo KŘ (OŘ) P ČR - Stanovisko: Ano Ne 

Je-li žadatelem fyzická osoba, pak podpisem této žádosti uděluje souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů – jména, příjmení, rodného čísla a místa svého trvalého pobytu (dále jen „osobní údaje“) hl. m. Prahou 
ke všem úkonům souvisejícím s tímto grantovým řízením a s  případným uvedením svých osobních údajů na 
tiskových materiálech hl. m. Prahy určených k projednávání Radou hl. m. Prahy nebo Zastupitelstvem hl. m. 
Prahy, i na internetových stránkách hl. m. Prahy, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a 
k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu hl. m. Prahy a dále pak po dobu, po kterou je hl. m. Praha povinno, 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, dokumenty obsahující osobní údaje žadatele o grant zpracovávat/archivovat. 
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Prohlašuji, že jsem byl (a) seznámen (a) s Pravidly pro městský program prevence kriminality na rok 2018 
v hl. m. Praze a souhlasím s nimi. Zároveň se zavazuji v případě změny, zániku, změny adresy nebo 
statutárního orgánu, změny v projektu nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci schválených 
projektů nebo služeb, tyto skutečnosti písemně sdělit do 14 kalendářních dnů od jejich vzniku odboru ZSP 
MHMP. 

Statutární orgán prohlašuje, že ke dni podání:
a) nemá organizace splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu nebo rozpočtu územního 
samosprávného celku,

b) vůči majetku organizace neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku,

c) není organizace v likvidaci,

d) nemá organizace v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

e) nemá organizace nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,

f) nemá organizace nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti.

PŘÍLOHY

Podrobný popis projektu (max. 5 stran)

Popis obsahuje účel, na který chce žadatel dotaci použít, požadovanou částku a odůvodnění žádosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Stvrzuji svým podpisem pravdivost údajů uvedených v žádosti a jejích přílohách, včetně toho, že podaná 
elektronická verze formuláře je shodná s podanou tištěnou verzí.

Razítko, jméno a podpis statutárního orgánu

Titul před jménem          Podpis

Jméno          

Příjmení          

Titul za jménem          

V Praze           dne              Razítko
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Rozpočet projektu na rok 2018 podle nákladových položek (v Kč)

Nákladová položka Celkové 
náklady

Požadovaná 
finanční 
částka - 

prevence 
kriminality

Komentář

1 Provozní náklady celkem 0 0

1.1 Materiálové náklady celkem 0 0

kancelářské potřeby                    

výtvarné potřeby                    

hygienické a úklidové prostředky                    

DDHIM do (40 tis. Kč) - v komentáři 
uveďte specifikaci

                   

spotřební materiál                    

jiné - uveďte:                             

1.2 Nemateriálové náklady 0 0

1.2.1 energie 0 0

elektřina                    

plyn                    

vodné a stočné                    

teplo a TUV                    

jiné - uveďte:                             

1.2.2 Opravy a udržování 0 0

opravy a udržování budov                    

opravy, údržba IT a zabezpečení                    

opravy a udržba aut                    

jiné - uveďte:                             

1.2.3 Cestovné zaměstnanců - klienti na pobytové 
akce

                   

1.2.4 Ostatní služby 0 0

telefony                    

poštovné                    

ostatní spoje (internet, televize, rozhlas)                    

nájemné a služby spojené s nájmem                    

odborné a zajišťující služby                    

ekonomické a právní služby                    

školení a kurzy                    

supervize                    

nákup služeb                    

jiné - uveďte:                             

1.3 Jiné provozní náklady 0 0

jiné - uveďte:                             

2. Osobní náklady celkem 0 0

2.1 Mzdové náklady 0 0
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hrubé mzdy      0          

OON DPČ      0          

OON DPP      0          

2.2 Zákonné odvody 0 0

pojistné ke mzdám                    

pojistné k DPČ                    

zákonné pojištění zaměstnanců                    

Celkové náklady 0 0

Potvrzení o elektronickém podání žádosti
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Příloha č. 2 Pravidel pro Městský program prevence kriminality na rok 2018 v hl. m. Praze 
 

 
 

Hodnotící list k žádosti o poskytnutí grantu hl. m. Prahy pro oblast  
prevence kriminality na rok 2018 

 
 
Název organizace / název projektu: 
 
 
HODNOCENÍ, max. 52 bodů 
 
 
1) Formální hodnocení žádosti (slouží pouze k evidenci, nezapočítává se do součtu bodů) 
Splněno / nesplněno 
 
 Splněno Nesplněno 
Doručení v termínu (originál + kopie)   
Úplnost formuláře žádosti   
Povinné přílohy   
Projekt odpovídá podporovanému programu   

 
 
2) Obsahové hodnocení žádosti (0 - 4 body za položku), max. 16 bodů 
 
 Počet bodů 
Projekt odpovídá vyhlášenému tematickému zadání  
Projekt je v souladu s prioritami prevence kriminality obsaženými  
v Koncepci 

 

Projekt je zaměřen na ohrožené skupiny obyvatel  
Projekt je realizovatelný a udržitelný  
BODY CELKEM  

 
 
3) Finanční hodnocení žádosti (0 - 4 body za položku), max. 16 bodů 
 
 Počet bodů 
Vyplněná finanční rozvaha  
Přiměřená výše požadovaných finančních prostředků ve vztahu k cílům  
a obsahu projektu  

 

Položky odpovídají pravidlům a podmínkám poskytnutí grantu  
Odůvodnění položek rozpočtu  
BODY CELKEM  
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4) Věcné hodnocení grantů (0 - 4 body za položku), max. 20 bodů 
 
 Počet bodů 
Projekt je součástí komplexního řešení problému, na který je zaměřen    
Projekt je stručně a přehledně popsán  
Cíle projektu jsou jasně definované  
Z popisu projektu je jasné, jak chtějí cílů dosáhnout  
Z popisu projektu je jasné, jak bude projekt vyhodnocen  
BODY CELKEM  

 
 
Body celkem: 
 
 
Vlastní popis / poznámky: 
 
 
Požadováno: 

 
 

Navrhovaná výše podpory: 

 

 

Jméno hodnotitele / podpis:  
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