MINISTERSTVO VNITRA
Odbor prevence kriminality

Podmínky pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci
rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality
na rok 2022

Čl. 1
Obecné ustanovení
(1) Program Ministerstva vnitra (dále „MV“) v oblasti prevence kriminality na rok 2022 je
realizován v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016
až 2020, schválenou usnesením vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2016 a prodlouženou
usnesením vlády č. 652 ze dne 15. června 2020 a Akčním plánem prevence
kriminality na léta 2016 až 2020, schváleným usnesením vlády č. 705 ze dne 27.
července 2016, případně dalšími strategiemi a koncepcemi schválenými vládou ČR,
které upravují působení resortu MV v oblasti prevence kriminality.
(2) Účelově poskytnuté finanční prostředky na neinvestiční i investiční účely (dále
„finanční prostředky“) musí být použity v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákonem
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a v souladu s interními akty řízení Ministerstva
vnitra a Policejního prezidia ČR. Pokud bude předložen a následně schválen
investiční projekt nebo bude část projektu investičního charakteru, je nutno
postupovat v souladu s platnými „Věcnými, časovými a finančními podmínkami účasti
státního rozpočtu na financování akcí (projektů) programů“ vydanými odborem
programového financování MV.
(3) Žádost o finanční prostředky na realizaci projektů (dále „Žádost“) předkládají útvary
MV 1, Policie České republiky (dále „policie“), organizační složky státu Muzeum
Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyšší a střední
policejní školy Ministerstva vnitra 2.

Čl. 2
1

Čl. 3 přílohy k nařízení Ministerstva vnitra a společnému služebnímu předpisu náměstka ministra
vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, kterým se vydává
organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.
2
Čl. 76 odst. 2 přílohy k nařízení Ministerstva vnitra a společnému služebnímu předpisu náměstka
ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, ve znění
pozdějších předpisů.
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Využití finančních prostředků
(1) Předkládané projekty musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících
oblastech preventivního působení
a) Násilí v rodinách (vzhledem k dlouhodobé sociální izolaci dětí, home office,
distanční výuce a oslabování sociálních vazeb vlivem protikoronavirových
opatření) – priorita pro rok 2022;
b) Závislostní problematika (nadužívání alkoholu a drog s dopady do oblasti BESIP a
majetkové trestné činy, aktivity podporující zákaz prodeje alkoholu dětem, zákaz
hazardního hraní u dětí, prevence rizik a zvyšování právního vědomí, systémové
vzdělávání v této oblasti);
c) Bezpečnost v digitálním prostředí (bezpečný pohyb v on-line prostředí, eliminace
podvodného chování a kyberkriminality, nové hrozby smishing, spoofing, vishing,
phishing a legalizace výnosů TČ);
d) Senioři (senioři jako zvlášť zranitelné oběti, podvody na seniorech, senioři v on-line
prostředí, ochrana majetku a finančních prostředků);
e) Děti (děti jako zvlášť zranitelné oběti, děti a domácí násilí, trestná činnost páchaná
dětmi, prevence závadového chování představujícího šikanu, smlouvání bitek apod.);
f)

Péče o oběti trestných činů, vzájemná tolerance a potlačování agresivity (práce
s oběťmi, domácí násilí, práce policie ve vztahu k menšinám, eliminace rasových
konfliktů, neakceptování agresivního chování);

g) Prevence majetkové trestné činnosti (včetně poškozování cizí věci a sprejerství,
osvětové a edukační aktivity, informace a rady pro veřejnost, inovativní nástroje).
Stanovené okruhy jsou v souladu s prioritami v oblasti prevence Policie ČR.
Podávané programy by neměly duplikovat celorepublikové aktivity.
Ve všech vyspecifikovaných okruzích lze realizovat dílčí aktivitu v podobě pořizování
profesionálních fotografií a videí k propagaci projektu v limitu do 10 % z celkové částky
projektu, maximálně však do 10.000 Kč na projekt (omezení se netýká výstupů pro cílové
skupiny), a to zejména prostřednictvím sociálních sítí, placenou propagací na sociálních
sítích, tvorbou didaktických pomůcek a realizací odborných výstav. Podmínkou k podpoře
této aktivity je propagace fotografií a videí v rámci projektu či v jiných preventivních aktivitách
Policie ČR.
Podporovány budou projekty, které lze využít v rámci dobré praxe na celém území ČR
a nejsou licenčně omezeny pouze na určité území.

(2) Finanční prostředky nelze použít na:
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• platy a ostatní platby za provedenou práci (výjimka pro OPPP je možná ve zvlášť
odůvodněných případech),
• nákup propagačních a prezentačních materiálů (tyto materiály mohou být
nakupovány, pokud jsou součástí konkrétního projektu, nesmí však přesahovat
více než 20 % celkových nákladů na projekt),
• výdaje na pohoštění a dary,
• bankovní poplatky a splátky půjček,
• provozní náklady (nájemné, energie, vodné a stočné, provoz telefonů, kancelářské
potřeby, PHM apod.); výjimka je možná ve zvlášť odůvodněných případech,
• pojištění majetku a osob,
• nákup automobilů a jiných motorových vozidel, leasing,
• úhradu cest a stáží do zahraničí,
• nákup věcí osobní potřeby, které přímo nesouvisejí s projektem a vybavení
nesloužící k preventivním účelům.
(3) Investiční finanční
prostředky
budou
poskytnuty
pouze ve výjimečných a
odůvodněných
případech. Preferovány budou celorepublikové
projekty.
Tyto
prostředky
budou
poskytovány pouze na tvorbu, modernizaci či rozšiřování preventivních mobilních
aplikací,
tvorbu
preventivních
videospotů a
edukativních
filmů investičního
charakteru,
vzdělávacích či evaluačních softwarů a podobně zaměřených projektů.

Čl. 3
Podání a náležitosti Žádosti
(1) MV zveřejní na svých internetových stránkách výzvu k podávání žádostí z Programu
Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2022 (dále „Program“).
(2) Žádosti se podávají pouze prostřednictvím datové schránky (datová schránka
Ministerstva vnitra: 6bnaawp) na formulářích, které tvoří přílohu č.1 Podmínek pro
uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci rezortního
Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2022 (dále
„Podmínky“), s průvodním dopisem statutárního zástupce žadatele (předkládajícího
útvaru) nejpozději v termínu uvedeném ve výzvě odboru prevence kriminality MV.
U žádostí, kde je požadováno přidělení investičních finančních prostředků bude u
názvu projektu uvedeno, že se jedná o projekt investiční. Útvary v podřízenosti
krajských ředitelství policie podávají své žádosti prostřednictvím krajských ředitelství
policie. Ostatní žadatelé podávají své žádosti přímo odboru prevence kriminality MV.
(3) Žádosti schvaluje statutární zástupce žadatele. Současně tím dává souhlas
k provedení rozpočtového opatření a k převedení finančních prostředků na realizaci
předložených projektů, pokud tyto budou Komisí pro uvolňování účelově vyčleněných
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finančních prostředků na realizaci Programu (dále „Komise“) vybrány a na základě
doporučení Komise schváleny ministrem vnitra.
(4) U projektu Speciální výslechové místnosti (dále „SVM“) je nutné žádat o vybavení
místností dle schváleného Standardu vybavení SVM uvedeného v příloze č. 5 těchto
Podmínek. Součástí projektu musí být také stanovisko Expertní skupiny pro SVM – to
lze získat zasláním požadavku odboru prevence kriminality MV.
(5) U vzdělávacích a informačních akcí, či v dalších plánovaných aktivitách, jejichž
realizaci může ohrozit aktuální pandemická situace (např. akce s větším počtem
účastníků či zaměřené na rizikové cílové skupiny), budou preferovány akce a aktivity,
kde se již v žádosti bude počítat vedle/namísto fyzické účasti s distanční
(zejména on-line)
variantou
pro
případ
platnosti
mimořádných pandemických opatření či doporučení, která by fyzickou formu
realizace neumožňovala.
(6) Pokud je v rámci Programu pořizován majetek, bude výhradně majetkem žadatele.
Pokud bude umístěn v jiném objektu, než je objekt žadatele, musí žadatel doložit k
žádosti návrh smlouvy o umístění a užívání tohoto majetku třetí osobou. Návrh
smlouvy bude opatřen předběžným souhlasem třetí osoby. Po obdržení finančních
prostředků je žadatel povinen do 1 měsíce zaslat odboru prevence kriminality MV
kopii uzavřené smlouvy.
Čl. 4
Uvolňování finančních prostředků
(1) Podané žádosti posuzuje Komise složená ze zástupců Ministerstva vnitra a Policie
České republiky, a to dle kritérií uvedených v příloze č. 2 těchto Podmínek. Z jednání
Komise bude vyhotoven písemný záznam, který bude obsahovat poměr hlasování,
návrhy podpořených a nepodpořených žádostí a odůvodnění v případě
nepodpořených projektů či krácení položek rozpočtu předloženého projektu.
(2) Návrhy Komise schvaluje ministr vnitra. Po schválení projektu odbor prevence
kriminality MV informuje o výsledku všechny žadatele prostřednictvím datových
schránek. U projektů neinvestičních zároveň zpracuje žádosti o provedení
rozpočtových opatření, které zašle ekonomickému odboru MV k realizaci. V případě
schválení investičního projektu bude žadatel v zaslané informaci upozorněn, aby dále
postupoval v souladu s platnými Věcnými, časovými a finančními podmínkami účasti
státního rozpočtu na financování akcí (projektů) programů, vydanými odborem
programového financování MV (viz příloha č. 7). V případě investičních projektů budou
veškeré žádosti účastníka zasílány cestou odboru prevence kriminality MV, který se
k žádosti vyjádří z věcné stránky, na odbor programového financování MV.
Čl. 5
Čerpání finančních prostředků v projektu
(1) Schválením projektu jsou stanoveny věcné, časové a finanční podmínky projektu.
(2) Příjemce finančních prostředků je povinen při realizaci projektu postupovat
v souladu se schválenou Žádostí a dodržovat ministrem vnitra schválenou
strukturu čerpání.
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(3) Příjemce finančních prostředků má povinnost realizovat projekt v souladu s těmito
Podmínkami, v případě investičních projektů s podmínkami odboru programového
financování MV a dále při realizaci postupovat hospodárně, účelně a efektivně.
(4) Příjemce finančních prostředků je povinen min. po dobu 5 let zabezpečit pořízený
majetek proti ztrátě, poškození, zneužívání nebo jiné majetkové újmě, nepřevádět jej
na jinou právnickou nebo fyzickou osobu a používat ho v souladu s účelem projektu.
(5) V odůvodněných případech je možné požádat odbor prevence kriminality MV o změnu
čerpání finančních prostředků, přičemž změnou čerpání se rozumí změna
v položkách, např. změna počtu jednotek či objemu finančních prostředků. V žádosti o
změnu musí být uveden název projektu, odůvodnění navrhované změny, původní a
nový rozpočet. Změna účelu není možná. V případě investičních projektů jsou žádosti
o změny zasílány cestou odboru prevence kriminality MV, který se k žádosti vyjádří
z věcné stránky, na odbor programového financování MV.
(6) Porušení podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1), 2) a 3), bude postihováno odvodem za
porušení rozpočtové kázně dle § 44a, odst. 4, písm. a) zákona o rozpočtových
pravidlech, a to ve výši 10 % z celkové částky poskytnutých finančních prostředků.
V případě, že příjemce finančních prostředků nedodrží schválený účel projektu, bude
toto postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně dle § 44a, odst. 4, písm. a)
zákona o rozpočtových pravidlech, a to v plné výši poskytnutých finančních
prostředků.
(7) Náklady na realizaci projektů jsou uznatelné od data schválení projektu do 31.
prosince 2022. Finanční prostředky musí být vyčerpány do konce roku 2022.
Příjemce finančních prostředků může požádat o prodloužení realizace projektu a s tím
i čerpání finančních prostředků do následujícího účetního období. Převod finančních
prostředků do následujícího účetního období je možný pouze u projektů
celorepublikových. U krajských projektů je tato možnost pouze z výjimečných a zvlášť
závažných důvodů.
(8) Změnu a prodloužení realizace projektu uvedené v odst. 5 a 7 může povolit ředitel
odboru prevence kriminality MV. Odůvodněná žádost o změnu či prodloužení
realizace projektu musí být předložena prostřednictvím datové schránky (datová
schránka MV: 6bnaawp) odboru prevence kriminality MV nejpozději do 31. října 2022.
V případě investičních projektů jsou žádosti o změny projektu a současně změny
registrovaných údajů akce zasílány cestou odboru prevence kriminality MV, který se
k žádosti vyjádří z věcné stránky, na odbor programového financování MV.
(9) Příjemce finančních prostředků je povinen prostřednictvím datové schránky oznámit
odboru prevence kriminality MV veškeré změny, které mají vliv na vlastní realizaci
projektu, a to nejpozději do 14 dnů od vzniku takové skutečnosti.
(10) V souvislosti s efektivním využitím finančních prostředků a tvorbou nároků
z nespotřebovaných výdajů podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech předloží
příjemce finančních prostředků do 30. listopadu 2022 odboru prevence kriminality MV
informaci o výši využitých a nevyužitých finančních prostředků v projektu, s výjimkou
projektů, u nichž bylo povoleno prodloužení termínu realizace. Finanční prostředky,
které nebudou dle předchozí věty využity do 31. prosince 2022 (a nebylo u nich
povoleno prodloužení termínu realizace), převedou krajská ředitelství policie
rozpočtovým opatřením cestou ekonomického odboru MV na Policejní prezidium ČR,
kde budou k dispozici v následujícím účetním období na realizaci projektů Policejního
prezidia ČR v rámci Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok
2023.
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(11) U projektů KŘP, kterým byla prodloužena realizace do následujícího roku/let, budou
nevyužité finanční prostředky využity na jiné preventivní projekty KŘP v rámci tohoto
Programu v následujícím roce, případně pro jiné preventivní akce se souhlasem
odboru prevence kriminality MV.

(12) Žádosti o rozpočtové opatření dle odst. 10 zpracuje finanční odbor Policejního
prezidia
ČR do souhrnné informace, kterou zašle na odbor prevence kriminality MV do
9. prosince 2022.
Čl. 6
Vyúčtování a závěrečná zpráva
(1) Realizátor neinvestičního i investičního projektu provede vyhodnocení a
prostřednictvím datové schránky (datová schránka MV: 6bnaawp) jej zašle odboru
prevence kriminality MV. Vyhodnocení musí být podáno datovou schránkou na
předepsaných formulářích. Vyhodnocení musí obsahovat přehled o čerpání
finančních prostředků – Finanční vyhodnocení Programu MV v oblasti prevence
kriminality a Popis čerpání finančních prostředků (příloha č. 3 těchto Podmínek) a
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu (příloha č. 4 těchto Podmínek). Realizátor
investičního projektuje je povinen provést Závěrečné vyhodnocení akce dle podmínek
odboru programového financování (viz příloha č. 7), které zašle cestou odboru
prevence kriminality na odbor programového financování.
(2) Nepředložení finančního vyhodnocení a závěrečné zprávy nejpozději do 15. února
2023 bude mít za následek neposkytnutí finančních prostředků v roce 2023. Výjimku
tvoří projekty, kterým bylo schváleno prodloužení termínu.
(3) Realizátor projektu zašle odboru prevence kriminality MV rovněž vyhodnocení
dopadů projektu na cíle a cílovou skupinu projektu (viz příloha č. 1 těchto Podmínek,
bod 10 Dílčího projektu), a to bezprostředně po realizaci takového vyhodnocení
(případně i opakovaném) 3.
Čl. 7
Kontrola použití finančních prostředků
(1) Odbor prevence kriminality MV odpovídá za:
a) výkon předběžné veřejnosprávní kontroly,
b) výkon průběžné a následné veřejnosprávní kontroly, zaměřené zejména na
dodržení Podmínek a na respektování zásad hospodárnosti, efektivnosti a
účelnosti použití poskytnutých finančních prostředků.
(2) K výkonu následné veřejnosprávní kontroly způsobu použití poskytnutých finančních
prostředků jsou dále oprávněny:
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K měření dopadů projektu lze využít metodický materiál OPK M. Tošovský: „Měření efektivity preventivních programů aneb
jak měřit něco, co se nestalo“ – příloha č. 6 Podmínek pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci
rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2022.
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a) územní finanční orgány a Nejvyšší kontrolní úřad,
b) odbor interního auditu a kontroly MV.
(3) Při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě se vztahy mezi kontrolními orgány
a kontrolovanými osobami řídí zvláštními právními předpisy.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1) Podmínky byly vydány jako příloha Pokynu ředitele odboru prevence kriminality MV
č. 1 ze dne 1. března 2022.
(2) Text Podmínek včetně příloh je v elektronické podobě ke stažení na internetu MV na
adrese:
http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-v-resortu-ministerstvavnitra.aspx .
(3) Podmínky obsahují tyto přílohy:
1. Formulář žádosti o finanční prostředky na prevenci kriminality (včetně
formuláře Dílčího projektu).
2. Hodnoticí kritéria Komise pro uvolňování účelově vyčleněných finančních
prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality.
3. Formulář finančního vyhodnocení Programu MV v oblasti prevence
kriminality.
4. Formulář závěrečné zprávy o realizaci projektu.
5. Standard vybavení speciální výslechové místnosti pro dětského účastníka
trestního řízení.
6. M. Tošovský „Měření efektivity preventivních programů aneb jak měřit něco,
co se nestalo“.
7. Věcné, časové a finanční podmínky účasti státního rozpočtu na financování
akcí (projektů) programů, vydané odborem programového financování.
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