
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY  

 

DATUM: 16.11. 2021 v 9:00 

MÍSTO KONÁNÍ: Don Bosco, Vítkovická 1949, Moravská Ostrava a Přívoz 

 

PROGRAM 

  

 Manažerka na začátku poděkovala za prostory pro realizaci skupiny a občerstvení. 
Listopadové setkání bude pro letošní rok poslední. Další setkání proběhne v lednu dle 
epidemiologických opatření. Na lednovém setkání se budeme primárně věnovat vyhodnocení 
karet aktivit. 

 Mgr. Barbora Lesková ze Sociofaktoru seznámila skupinu s průběhem projektu Podpora 
preventivních programů v Ostravě (více na https://www.sociofactor.eu/projekty/projekt-
prevence). Sumarizované výstupy z projektu poslouží k vytváření strategických dokumentů a 
to především nové strategie prevence kriminality. Sociofaktor je také partnerem MMO pro 
vytváření nové strategie prevence kriminality 2023-2027. Aktuálně probíhá analytická fáze – 
rozbor strategických dokumentů, mapa aktérů, institucionální analýza, paní Topinková bude 
oslovovat instituce ke spolupráci, vyhodnocování opatření a nastavování nové strategie, 
vznikne návrh týmu, který bude strategii vytvářet (návrh cílů, opatření a aktivit), tým by 
strategii naplňoval, přesnější podobu budeme formovat v průběhu. 

 Koordinátor v oblasti sociální práce  

Bude platit tzv. pokutová novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi 

 od 1. ledna 2022 bude možné srážet z dávek hmotné nouze příspěvek na živobytí a doplatek 
na bydlení nezaplacené pokuty za některé přestupky 

 pokuty se budou srážet za tyto přestupky: 
 nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce, 
 zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka, 
 proti veřejnému pořádku, 
 proti majetku a 
 v porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou obce pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 



 

 

tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k 
zajištění veřejného pořádku 

 o spáchání přestupku informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností krajskou pobočku 
Úřadu práce ČR 

 v případě, že osoba, která přestupek spáchala, je osobou v hmotné nouzi, ÚP ČR bude 
neuhrazenou pokutu srážet z dávek hmotné nouze, pokud od spáchání přestupku neuplynuly 
více jak 3 roky a od pravomocného uložení pokuty neuplynul víc než jeden rok 

 výše srážky je na uvážení ÚP ČR, srážet je možné současně z příspěvku na živobytí i doplatku 
na bydlení 

 jediné zákonné omezení – je-li mezi společně posuzovanými osobami nezaopatřené dítě, 
musí dávka zůstat nejméně ve výši jeho životního minima 

 ÚP ČR má k tomu zatím jedinou informaci – výše srážek má být přiměřená, aby i pro 
provedení srážky, zůstala dávka v dostatečné výši 

  
dávka mimořádné okamžité pomoci v souvislosti s krachem dodavatelů energií 

 speciální MOP pouze na vyúčtování, které zašle dodavatel poslední instance poté, co zákazník 
přejde k novému stálému dodavateli 

 pro posouzení nároku na tuto dávku se budou posuzovat úspory, které má žadatel 
našetřené 

 úspory musí být nižší než součet dvojnásobku životního minima rodiny a dvojnásobku 
nákladů na bydlení 

 podmínkou nároku na tuto dávku je, že do konce roku přejde žadatel od dodavatele 
poslední instance k novému dodavateli 

 při splnění podmínek bude MOP poskytnuta ve výši vyčísleného nedoplatku od 
dodavatele poslední instance 

 MOP v ostatních případech, pokud osoba nemá po zaplacení záloh stanovených dodavatelem 
poslední instance dostatek peněz na úhradu dalších nákladů 

 platí stejné podmínky jako u běžných MOP, tzn. hodnotí se běžné příjmy, úspory a 
majetek 

  
k situaci na energetickém trhu 

 zálohy v režimu dodavatele poslední instance jsou vždy vyšší než při uzavření klasické 
zákaznické smlouvy 

 důvodem je především to, že dodavatel poslední instance musí výši záloh učit podle 
ceny energií, které jsou v současné době na světových trzích a ty jsou teď extrémně 
vysoké 

 situaci zhoršuje i to, že začíná topná sezóna, proto dodavatel poslední instance výši 
zálohy vypočítává podle odhadované vyšší spotřeby 

 v režimu dodavatele poslední instance je možné zůstat nejdéle 6 měsíců 
 během této doby osoba musí uzavřít smlouvu s novým dodavatelem 
 Energetický regulační úřad doporučuje: 

 výběr nového dodavatele neuspěchat, přistoupit k výběru s rozvahou, ale současně 
uzavřít novou smlouvu co nejdříve 

 v případě, že osoba nemá dostatek peněz na zaplacení celé stanovené zálohy, uhradit 
alespoň část 

 pokud by osoba nezaplatila zálohu vůbec, vystavuje se riziku odpojení od elektřiny 
nebo plynu – i dodavatel poslední instance má právo odpojení, pokud nejsou zálohy 
hrazené vůbec 

 z praxe: 



 

 

 pokud se záloha uhradí v nižší částce, systému dodavatelů poslední instance 
zpravidla vystaví automaticky upomínku 

 k odpojení ale nedojde, protože je uhrazena alespoň část služeb 
 osoba na sebe přebírá riziko, že ve vyúčtování po ukončení odběru dodavatele 

poslední instance bude muset uhradit nedoplatek, pokud bude její spotřeba vyšší, 
než kolik na zálohách zaplatila 

 (naopak, pokud bude spotřeba nižší, má dodavatel poslední instance povinnost vrátit 
přeplatek) 
 

 speciální bezplatná energolinka 800 720 210 
 provozuje Moravskoslezský kraj 
 určená především pro ty, kteří nemají přístup k internetu nebo pro které je složité 

zorientovat se na trhu s energiemi a dohledat si potřebné informace 
  
obecně 

 ÚP ČR obnovil po vyhlášení nálezu Ústavního soudu výplatu dávek doplatek na bydlení do 
oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, které byly dříve vyhlášené 

 změna zákona o občanských průkazech – již platí! 
 pokud dojde ke změně rodinného stavu, je nutné do 45 dnů požádat o vydání nového 

OP 
 po této lhůtě je dosavadní OP automaticky zneplatněn 
 pokud si občan výměnu OP nezajistí, je možné udělit za to pokutu 

  
 Manažerka programu prevence kriminality  

 25.11. se uskuteční den proti násilí na ženách, tiskové oddělní MMO připravuje 
podklady, jakmile bude finální podoba, rozešleme do skupiny. Tématu domácímu 
násilí se okrajově věnuje i Ikea – jak se má žena chovat při ohrožení domácího násilí a 
seznam organizací (https://www.ikea.com/cz/cs/this-is-ikea/community-
engagement/zabezpecnydomov-pub10df5240) . Manažerka programu prevence 
kriminality se spojí s IC, jestli budou mít zájem se do seznamu institucí, které Ikea 
uvádí taktéž začlenit.   

 26.11. proběhne den restorativní justice. Uskuteční se v Avion shoping park.  

 KÚ vyhlášeno výběrové řízení téměř na všechny cílové skupiny a opatření v rámci 
prevence kriminality – odkaz, termín je od 1.-8.12. více na 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-
z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2022-9267/ . 

 Znovu se bude projednávat možnost bezplatného jízdného pro děti do 15ti let, 
materiál s argumenty, který je již zpracovaný rozešleme do skupiny.    

 Výchovný ústav Hrabůvka – ústav je plný, stále nové žádosti, musí odmítat, aktuálně sledují 
snížení záškoláctví, změna u vydání občanek, již se nedává zelený papírek. 

 Don Bosco – sledují vysoké záškoláctví na Soivě, zatím jedou standartně. 



 

 

 CSS program sekundární prevence – stále přibírají nové klienty, kvůli karanténám se často 
ruší skupiny, dobrá spolupráce s OSPOD a spolupráce s přestupkovým oddělní Mariánské 
Hory. 

 Institut prevence – terapeutické skupiny jedou dvě, na začátku prosince by měly být poslední 
setkání, následně proběhnou individuální hodnocení s účastníky, růstové skupiny jedou 
taktéž, proběhl monitoring, předjednána spolupráce s Renarkonem kvůli rezonujícímu 
tématu závislostí. 

 Občanská poradna – nová pracovnice Kristýna Gajdová, pomáhají s vyřízením milostivého 
léta. 

 Střední škola stavební – preventivní motivační programy otevřeli poslední běh, končí 
v polovině prosince, běh naplněn. 

 Specialista dotační programů a podpor – ukončen sběr žádostí - 47 žádostí, požadavek cca 
14 milionů, za odbor 294 žádostí (i se sociální péčí), sociální služby půjdou v lednu, kriminality 
v březnu, proběhlo školení s Lukášem Látalem na méně známá rizika kyberprostoru, 10.12. 
OU pořádá workshop budoucnost prevence kriminality v Ostravě – online. 

 Koordinátorka sociálního začleňování a multidisciplinárních týmů – spolupráce s agenturou 
stále pokračuje, probíhá příprava strategického materiálů, proběhne potravinová sbírka 
20.11., MDT jedou bez omezení, budou ale přecházet do online prostředí, na konci října byla 
představena metodika k záškoláctví, Brexit a návrat lidí z Anglie, zatím se nic dramatického 
neděje, Diecézní charita nositel projektu Romští leadři jako nositele změny, na Bedřišce 
opravených 5 domů, probíhá výběr žadatelů o bydlení. 

 Renarkon – CPP jedou standartně, hodně poptávek, vypsali vzdělávací seminář pro sociální 
pracovníky Úvod do závislostí, vzdělávání akreditované 8-mi hodinové. 

 Vaše dohoda – beze změn, poradna pro oběti funguje do konce roku, nabídka vzdělávání pro 
skupinu, dělají mediaci a mají záměr nabízet mediaci pro rodiny s dětmi, které nežijí 
s biologickými rodiči. 

 Magone – pokračuje rekonstrukce budovy, ale fungují, krizová pomoc také, problém s covid 
situací, když jsou děti v karanténě, děti ale mají zájem o docházení do zařízení.  

 Rubikon – funguje beze změny. 

 

Zápis zpracovala Mgr. Kateřina Puterová 

22.11.2021 v Ostravě 

 

  


