
Město Náchod 

 
 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 

právnickým a fyzickým osobám na prevenci kriminality 

 
Rada města Náchoda dne 16. prosince 2019 schválila Program prevence kriminality na rok 2020. 

 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 

- na celoroční činnost právnických a fyzických osob v oblasti prevence kriminalit 

- na náklady spojené s konkrétními preventivními činnostmi 

 

Důvody podpory stanoveného účelu: 

- podpora aktivit souvisejících s předcházením patologických jevů a edukací obyvatel města 

Náchoda 

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu 

stanoveného účelu: 

- 300 000,-- Kč  

 

Maximální možná výše dotace v jednotlivém případě: 

- 50 000,-- Kč 

 

Okruh způsobilých žadatelů: 

- právnické a fyzické osoby, které se zabývají činností související s prevencí patologických jevů  

 

Lhůta pro podání žádosti: 

- od 12. 2. do 14. 3. 2020 

 

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

- kvalita projektu, zpracování, úplnost, definování cíle, jasně popsané aktivity  

- význam pro cílovou skupinu  

- přínos pro město  

- přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu  

 

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 

- duben 2020 

 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace: 

- žadatel vykonává činnost na území města Náchoda 

- na žádost podanou po stanovené lhůtě nebude brán zřetel 

- žádost je třeba podat v listinné podobě, elektronická verze se nepřipouští  

- při čerpání dotace pro účely pobytových akci školních zařízení, musí být součástí přednáška o první 

pomoci, požární ochraně nebo o bezpečnosti dětí s ohledem na kriminalitu páchanou na dětech 

(viz.příloha) 

- podmínky pro čerpání dotace na kursy týkající se problematiky aktivního útočníka jsou řešeny v 

příloze 

 

Vzor žádosti a obsah jejích příloh: 



vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách Města Náchoda www.mestonachod.cz, městská 

policie, prevence kriminality 

  

 

Adresa, kam je třeba podat žádost: 

- Město Náchod, Městská policie Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, Miroslav Horák 

 

Kontaktní osoba: 

- Miroslav Horák, koordinátor prevence kriminality , Městská policie Náchod, tel. 491 405 351, 

email: m.horak@mestonachod.cz 

http://www.mestonachod.cz/
mailto:m.horak@mestonachod.cz


Příloha k programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na 

prevenci kriminality 

 

 
Při čerpání dotace pro účely pobytových akci školních zařízení, musí být při pobytu delším dvou nocí, součástí 

přednáška o první pomoci nebo požární ochraně nebo o bezpečnosti dětí s ohledem na kriminalitu páchanou na 

dětech (rizika v kyber prostoru, rizika pedofilie apod.). Při pobytu delším tří nocí, je podmínkou pro získání 

dotace zařadit dvě obdobné přednášky a to v různých dnech.  Přednáška musí být v rozsahu minimálně dvou 

vyučovacích hodin.  

 Pobyty spojené s „prevencí kriminality“ musejí nutně odpovídat profilu předcházení patologických 

jevů. Získání dotací na pobyt, který děti vnímají pouze jako pobyt ozdravný nebo odpočinkový nijak nesníží 

ohrožení dětí kriminalitou. Patologické jevy mezi žáky nevznikají z „neznalosti prostředí nebo strachu ze 

spolužáků“, ale vznikají nedostatečným vnímáním etických norem a morálky. Nedostatečné vnímání povinností, 

přiměřené věku dítěte, rovněž působí jako patologický jev. Proto se jeví zařazení přednášek o povinnostech nebo 

škodlivosti chování jako důležitější než pouhá „socializace kolektivu“, který sám o sobě vytváří vnitřní normy, 

které ani nemusí být pedagogickým pracovníkům známy. Pozitivní nastavení povinností ve vztahu k ostatním, 

jako je záchrana života jiného nebo zajištění bezpečnosti ostatních, je silnější motivací v utváření vnitřních 

norem kolektivu než využití přístupů managementu řízení volného času. 

 

 

V současnosti se provádějí „kurzy“ ve školách a obdobných zařízeních s dětskou klientelou, zaměřené na 

zvládání tzv. aktivního útočníka. Je nevhodné, aby děti získávaly návod, jak řeší konflikty osoby s narušenou 

psychikou. Ve spojení s tlakem (návodné chování) na sociálních sítích a zkušeností z takových cvičení, může 

dojít k obdobným pokusům ze strany dětí, které se takového cvičení zúčastnily.  Pokud bude pořádán takový 

kurz, není možné získat dotaci z fondu Prevence kriminality, když bude součástí kurzu „modelová situace“, které 

se budou účastnit děti. Dotaci je možné získat pouze na nácvik postupů podobných postupům CO (Civilní 

obrana) nebo na samostatné cvičení pro pedagogické pracovníky. V případě pedagogických pracovníků, kteří se 

takového kurzu budou účastnit, je možné získat dotaci i v případě zařazeních modelových situací, ale toto 

cvičení musí být prováděno buď mimo prostory školy (pokud bude prováděno v rámci pracovní doby) nebo 

může být prováděno v prostorách, kde probíhá výuka, ale mimo pracovní dobu. Souhlas rodičů s případnými 

modelovými situacemi pro žáky nijak nenahrazuje podmínky poskytnutí dotace, jak je uvedeno výše. 

 

 Zkušenosti z provádění obdobných kurzů v zahraničí i v ČR ukazují, že takové cvičení, kde figurant 

simuluje chování psychicky narušené osoby ozbrojené zbraní, může působit jako návod. Děti, které vnímají, nebo 

mohou vnímat, školu jako instituci, která jim poskytuje návod na řešení problémů, mohou špatně vyhodnotit 

zařazení takového kurzu. Respektive hrozí riziko u dětí s nedostatečně interiorizovanými normami chování nebo 

vnímání spravedlnosti. Hostilní chování se navíc nemusí projevit ihned, ale v mnohem pozdějším věku při 

zhoršení osobní situace. Stejně návodně může působit přednáška s promítanými událostmi, které se v minulosti 

udály, nebo které se mohou stát. Další problém pak takové kurzy působí, protože žáci při „hře na hrdiny“ získají 

falešné sebevědomí, které nekoresponduje s jejich fyzickou i mentální dispozicí pro případ reálné události. Dítě 

pak jako svědek reálného konfliktu může pod vlivem takového kurzu přecenit své schopnosti a zasáhnout do 

situace, kdy může být samo zraněno nebo zabito. Problematické je rovněž hledání vhodných lektorů, protože 

situace s aktivním útočníkem je značně nepřehledná a do řešení takového útoku se jako první mají zapojovat 

speciálně vycvičení policisté vybavení nejmodernějšími prostředky. K výcviku těchto policistů jsou pověřeni 

pouze instruktoři PČR a nikdo jiný je neprovádí. Nabídky různých firem, kde údajně působí bývalí příslušníci 

bezpečnostních složek tak nemusí vůbec zohledňovat postupy PČR a v důsledku tak mohou způsobit i konflikt 

žáků s přivolanými bezpečnostními složkami nebo jim ztížit práci a záchranu životů. Některé postupy není vůbec 

vhodné předávat dětem, ale pouze pedagogickým pracovníkům a to i proto, že případný příbuzný dětí, který by se 

k takovému jednání odhodlal, může znát a zneužít postup bezpečnostních složek. Některé „firmy“ dokonce 

pracují s tzv. „panickým modem“ který znamená pobíhání dětí a křik při případném útoku, učí tak děti naprosto 

nevhodnému chování a to dokonce na podvědomé úrovni, takže získaný návyk bude ještě silnější.  

 Jiným případem samozřejmě jsou různé přednášky bezpečnostních složek s ukázkami zbraní a výukou 

manipulace se zbraně a jejich bezpečného ovládání resp. „neovládání“. Tyto přednášky ale jsou schopni 

bezplatně zajistit pracovníci PČR nebo AČR jak prostřednictvím pracovníků prevence kriminality nebo 

instruktorů. 

 
 


