
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 1885 

ze dne  7.8.2018 

k uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0704, § 5311 - záležitosti bezpečnosti                      
a veřejného pořádku 

 
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 366 tis. Kč z rozpočtu hl.m. Prahy z kapitoly 
0704, § 5311 - záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku, ORG 0090405, ÚZ 115, 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

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

3.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2018 dle přílohy č. 5 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. 4 tohoto usnesení, včetně důvodu nevyhovění 

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 879 tis. Kč z rozpočtu hl.m. Prahy z 
kapitoly 0704, § 5311 - záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku, ORG 0090405, 
ÚZ 115, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

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

3.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 6 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. 3 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: 6.9.2018 
2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.3. tohoto usnesení 
Termín: 15.8.2018 

3.  MHMP - ZSP MHMP 
1.  zpracovat a uzavřít dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace dle bodu I.1. a po projednání v Zastupitelstvu hl.m. Prahy dle 
bodu II.1. tohoto usnesení 

Termín: 28.9.2018 
 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Hadrava  
Tisk: R-30255  
Provede: radní Hadrava, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - ZSP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Projekty prevence kriminality 2018

Č. Název a sídlo  př íjemce 
dotace Název (účel) projektu Stručná charakter istika projektu

Celkové 
náklady

na projekt

Požadovaná 
částka

Schváleno z 
rozpočtu

Požadovaná 
částka - 

dofinancování

Poskytovaná 
částka

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 100 184 Kč 50 000 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 50 000 Kč 24 000 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 30 000 Kč 17 000 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 50 000 Kč 50 000 Kč

Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č. 1885 ze dne 7. 8. 2018
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Projekty prevence kriminality 2018

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 32 200 Kč 30 000 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 35 000 Kč 30 000 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 130 604 Kč 50 000 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 90 000 Kč 34 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018

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 95 000 Kč 30 000 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 47 800 Kč 26 000 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 46 300 Kč 25 000 Kč

10 261 333 Kč 2 096 088 Kč 1 350 000 Kč 707 088 Kč 366 000 KčCELKEM
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Projekty prevence kriminality 2018

Č. Název a sídlo  př íjemce 
dotace Název (účel) projektu Stručná charakter istika projektu

Celkové 
náklady

na projekt

Požadovaná 
částka

Schváleno z 
rozpočtu

Požadovaná 
částka - 

dofinancování

Navrhovaná 
částka

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 193 078 Kč 59 000 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 200 000 Kč 76 000 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 645 000 Kč 70 000 Kč

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1885 ze dne 7. 8. 2018
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Projekty prevence kriminality 2018

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 121 190 Kč 100 000 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 95 000 Kč 31 000 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 670 520 Kč 166 000 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 68 000 Kč 40 000 Kč
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Projekty prevence kriminality 2018

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 180 000 Kč 100 000 Kč

79 RUBIKON Centrum, z.ú.
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 179 250 Kč 100 000 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 240 000 Kč 77 000 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 60 000 Kč 60 000 Kč

13 702 598 Kč 6 253 233 Kč 2 735 000 Kč 2 652 038 Kč 879 000 KčCELKEM
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Projekty prevence kriminality 2018

Č. Název a sídlo  př íjemce 
dotace Název (účel) projektu Stručná charakter istika projektu

Celkové 
náklady

na projekt

Požadovaná 
částka

Schváleno z 
rozpočtu

Požadovaná 
částka - 

dofinancování

Navrhovaná 
částka

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 30 000 Kč 15 000 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 60 000 Kč 20 000 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 45 000 Kč 20 000 Kč

634 950 Kč 418 000 Kč 270 000 Kč 135 000 Kč 55 000 KčCELKEM

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1885 ze dne 7. 8. 2018
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Projekty prevence kriminality 2018

Č. Název a sídlo  př íjemce 
dotace Název (účel) projektu Stručná charakter istika projektu

Celkové 
náklady

na projekt

Požadovaná 
částka
I. kolo

Schváleno z 
rozpočtu

I. kolo

Požadovaná 
částka - 

dofinancování

Poskytovaná 
částka Důvod nepodpoření

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 120 000 Kč 0 Kč Dle bodu II., odst. 5 
Pravidel není na 
poskytnutí grantu 
právní nárok. Z důvodu 
nedostatku finančních 
prostředků nebyl tento 
projekt navržen k 
dofinancování. 

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 211 600 Kč 0 Kč Jednotlivé aktivity 
tohoto projektu jsou 
financovány rovněž z 
grantového, resp. 
dotačního řízení v 
oblasti sociálních 
služeb. Z tohoto důvodu 
Komise navrhuje 
dofinancování projektu 
nepodpořit.

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 37 400 Kč 0 Kč Vzhledem k tomu, že v 
projektu se jedná 
především o primární 
prevenci, která je 
financována jiným 
dotačním programem, 
Komise navrhuje tento 
projekt v rámci 
dofinancování již 
nepodpořit.

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 1885 ze dne 7. 8. 2018

1



Projekty prevence kriminality 2018

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 51 450 Kč 0 Kč Vzhledem ke zrušení 
jedné z aktivit projektu - 
Kyberfestu, Komise 
považuje již přidělenou 
částku za dostatečnou 
pro realizaci ostatních 
aktivit projektu a 
navrhuje dofinancování 
tohoto projektu 
nepodpořit.

3 017 082 Kč 1 886 546 Kč 1 150 000 Kč 420 450 Kč 0 KčCELKEM
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Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 1885 ze dne 7. 8. 2018

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

ZSP MHMP 0090402000000 Nákup služeb prevence kriminality 0 0704 -366,00
ZSP MHMP 0090405000000 Granty prevence kriminality 115 0704 366,00

C e l k e m 0,00

Odbor/Organizace ODPA

5311
5311

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



Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1885 ze dne 7. 8. 2018

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

ZSP MHMP 0090402000000 Nákup služeb prevence kriminality 0 0704 -934,00
ZSP MHMP 0090405000000 Granty prevence kriminality 115 0704 934,00
ZSP MHMP 0090405000000 Granty prevence kriminality 115 0704 -55,00

C e l k e m -55,00

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

Praha 7 0091635 Granty prevence kriminality 6330 5347 115 0716 35,00
Praha 9 0091635 Granty prevence kriminality 6330 5347 115 0716 20,00

C e l k e m 55,00

Číslo akce

Návrh

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

Odbor/Organizace

Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA

Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)

POL UZ ORJ

5311
5311

Účel / Název akce UZ ORJODPA

5311



Příloha č. 7 k usnesení Rady HMP č. 1885 ze dne 7. 8. 2018 
Stejnopis č. 

 
DODATEK č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace 

DOT/04/02/00xxxx/2018 
uzavřený 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. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

dále jen „dodatek č. 1“ 
 

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“)   
 
 
V souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. … ze dne … 2018 se dodatkem č. 1 
mění a doplňuje smlouva č. DOT/04/02/00xxxx/2018 (dále jen „smlouva“) takto: 

1) V článku I. v bodě 3 se za stávající text doplňuje: 

… a Rada hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne … 2018 

2) V článku II. v bodě 1 se původní text ruší a nahrazuje takto: 
Dotace se poskytuje ve výši Kč (slovy korun českých) Celkový objem této dotace 
je kryt finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele. 

3) V článku II. v bodě 3 se původní text ruší a nahrazuje takto: 

Příjemce obdržel dotaci ve výši …. Kč na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 
637 ze dne 27. 3. 2018. Dotace ve výši … Kč schválená usnesením Rady hl. m. 



Prahy č. … ze dne ... 2018 se poskytne převodem z účtu poskytovatele na 
bankovní účet příjemce nejpozději do 30 dnů od účinnosti dodatku č. 1. 

4) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

5) Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti autorizovaných stejnopisech, z nichž 
poskytovatel obdrží čtyři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis. 

6) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek č. 1 byl uzavřen po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  
a srozumitelně v souladu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům. 

7) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení dodatku č. 1, datum jeho 
podpisu a text dodatku č. 1.  

8) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 
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. 

9) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

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

11) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle bodu 8. 

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



Příloha č. 8 k usnesení Rady HMP č. 1885 ze dne 7. 8. 2018 
 

Návrh 
Stejnopis č. 

 

DODATEK č. 1 
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace 
DOT/04/02/00xxxx/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. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

dále jen „dodatek č. 1“ 
 

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“)   
 
 
V souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy/Zastupitelstva hl. m. Prahy č. … ze dne … 
2018 se dodatkem č. 1 mění a doplňuje smlouva č. DOT/04/02/00xxxx/2018 (dále jen 
„smlouva“) takto: 

1) V článku I. v bodě 3 se za stávající text doplňuje: 

… a Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne … 2018 

2) V článku II. v bodě 1 se původní text ruší a nahrazuje takto: 
Dotace se poskytuje ve výši Kč (slovy korun českých) Celkový objem této dotace 
je kryt finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele. 

3) V článku II. v bodě 3 se původní text ruší a nahrazuje takto: 



Příjemce obdržel dotaci ve výši … Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. 
Prahy č. 37/110 ze dne 17. 5. 2018. Dotace ve výši … Kč schválená usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. … ze dne ... 2018 se poskytne převodem z účtu 
poskytovatele na bankovní účet příjemce nejpozději do 30 dnů od účinnosti 
dodatku č. 1. 

4) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

5) Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti autorizovaných stejnopisech, z nichž 
poskytovatel obdrží čtyři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis. 

6) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek č. 1 byl uzavřen po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně v souladu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům. 

7) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení dodatku č. 1, datum jeho 
podpisu a text dodatku č. 1.  

8) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 
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. 

9) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

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

11) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle bodu 8. 

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



Důvodová zpráva  
 
 

Tímto materiálem je Radě hlavního města Prahy (dále jen „Rada HMP“) předkládán návrh na 
dofinancování grantů v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu 
hl. m. Prahy. 
 
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 pro rok 2018 přijato a v I. kole posuzováno 90 projektů s celkovými náklady 
79 272 259 Kč a s celkovou požadovanou částkou 25 117 402 Kč. 
Rada hl. m. Prahy a Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválily usnesením č. 637 ze dne 27. 3. 
2018 a usnesením č. 37/110 ze dne 17. 5. 2018 udělení grantů v celkové výši 15 mil. Kč. 
 
Komise Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence 
kriminality na území hl. m. Prahy (dále jen „Komise“) navrhla na svém jednání dne 25. 5. 
2018 dofinancování projektů prevence kriminality. O dofinancování mohli žádat pouze ti 
žadatelé, jejichž projekty v letošním roce nebyly podpořeny v plné výši. 
 
Celkem bylo přijato 29 žádostí o dofinancování. Celková požadovaná částka činila 3 914 576 
Kč. Navrženo k rozdělení bylo Komisí celkem 1 300 tis. Kč. 
 
Přijatými žádostmi o dofinancování projektů prevence kriminality, které byly pracovní 
skupinou doporučeny k financování, se Komise zabývala dne 26. 6. 2018  
 
Radě hl. m. Prahy je doporučeno ke schválení dofinancování projektů prevence kriminality (s 
celkovou dotací nepřesahující 200 tis. Kč na projekt) v celkové výši 366 tis. Kč. 
Dále je Radě hl. m. Prahy doporučeno odsouhlasení dofinancování projektů prevence 
kriminality (s dotací nad 200 tis. Kč na projekt) v celkové výši 879 tis. Kč a odsouhlasení 
účelových neinvestičních dotací městským částem v celkové výši 55 tis. Kč. 
 
Ke schválení:  
Granty nepřesahující 200 tis. Kč na projekt 366 000 Kč 
K odsouhlasení: 
Granty přesahující 200 tis. Kč na projekt 879 000 Kč 
Účelové neinvestiční dotace městským částem 55 000 Kč 
Celkem navrženo ke schválení, popř. odsouhlasení: 1 300 000 Kč 
 
V návaznosti na výše uvedené doporučuje Komise Radě HMP ke schválení  
a k odsouhlasení projekty tak, jak je uvedeno v návrhu 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 2018 je Zápis z mimořádného  jednání Komise Rady hl. m. 
Prahy pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území 
hl. m. Prahy z dne 26. 6. 2018 
 
Přílohou č. 3 k důvodové zprávě je vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace, schválený Radou hl. m. Prahy usnesením č. 637 ze dne 27. 3. 2018 



Přílohou č. 4 k důvodové zprávě je vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 37/110 ze dne 17. 
5. 2018 
 
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy bude aktualizováno a doplněno o přílohu na základě 
schváleného usnesení Rady hl. m. Prahy. 
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