
DOTAČNÍ PROGRAM MV

pro zvýšení ochrany veřejných prostranství 
a objektů/akcí veřejné správy, škol 
a školských zařízení 
jako měkkých cílů 
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DOTAČNÍ PROGRAMY K OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ

Podpora zpracování vyhodnocení ohroženosti konkrétního MC

→ stanovení bezpečnostních priorit → plánovací činnost

(postupy, zásahové karty) → realizace bezpečnostní opatření

(organizační opatření + pořízení vybavení) = vytvoření

funkčního systému ochrany MC

CÍL: Vytvoření bezpečnostního systému měkkých cílů 

spadajících podle typu po MV, MZ, MK, MD.

INFORMAČNÍ KAMPAŇ 2018

Ochrana MC založena na dobrovolnosti a vlastním 

uvědomění… ale s finanční podporou státu. Stát 

nevyžaduje spoluúčast.
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Realizace:
 na základě Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020

(schválena usnesením vlády č. 293 z 19. dubna 2017)

 N-dotačními programy – MV termín vyhlášení do 31.3.2018, MD, MZ, MK do 30.9.2018

(schváleno usnesením vlády č. 527 z 24.července 2018)

 I-dotační programy – v dalších letech (žádost krajů již na r. 2019 zamítnuta MF)

DOTAČNÍ PROGRAMY K OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ

SOUČASNÝ STAV:
* MV – vyhlášen (9.11. 2018– 14.02.2019, veřejná prostranství a

objekty/akce veřejné správy, školy a školská zařízení)
* MZ – vyhlášen (1.11. – 31.12. 2018, lůžková zařízení s počtem akutních

lůžek vyšším než 350)
* MK – vyhlášen (1.10.-3.12.2018, festivaly, společenské akce, kulturní

památky, muzea, galerie, divadla, koncertní sály, knihovny… kritéria
podle počtu osob/kalendářní rok, nebo osob/akce)

* MD – nevyhlášen (vyhlášení začátkem roku 2019)

INFORMAČNÍ KAMPAŇ 2018

Účelová státní neinvestiční dotace v souladu se zákonem č.

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
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DOTAČNÍ PROGRAMY K OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ

Ministerstvo vnitra
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/dotacni-program-pro-ochranu-mekkych-cilu.aspx

Ministerstvo zdravotnictví 
ttp://www.mzcr.cz/dokumenty/dotacni-program-na-zvyseni-ochrany-mekkych-cilu-v-resortu-zdravotnictvi-
_16036_1.html

Ministerstvo kultury
https://www.mkcr.cz/vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2019-vyhlaseni-1948.html

INFORMAČNÍ KAMPAŇ 2018

Kde najdete informace a formuláře k podání žádosti

https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/dotacni-program-pro-ochranu-mekkych-cilu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/dotacni-program-na-zvyseni-ochrany-mekkych-cilu-v-resortu-zdravotnictvi-_16036_1.html
https://www.mkcr.cz/vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2019-vyhlaseni-1948.html
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DOTAČNÍ PROGRAM MV K OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ

Dotační program MV má 2 podprogramy:
 ve výši 20 mil Kč na školy/školská zařízení (zřizovatel kraj/obec)
 ve výši 20 mil Kč pro veřejná prostranství/akce, veřejné budovy (kraj, obce)

Žádosti se podávají pro každá podprogram samostatně

Dotační program MV má 2 podprogramy:
 ve výši 20 mil Kč na školy/školská zařízení (zřizovatel kraj/obec)
 ve výši 20 mil Kč pro veřejná prostranství/akce, veřejné budovy (kraj, obce)

Žádosti se podávají pro každá podprogram samostatně

INFORMAČNÍ KAMPAŇ 2018

ŽADATELEM dotačního programu MV může být pouze KRAJ, který

na základě vlastního dotačního řízení může celou či jen část dotace

dále přerozdělit na obce.

Dotační titul bude pokračovat i v r. 2020 a 2021.
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POZOR na:
 počet hodin/rok (DPP – 300 hod/rok, DPČ – 800 hod/rok)

 výši odměny za měsíc (odvody)

 omezení výše odměny na DPP a DPČ (kraj dává odměnu pouze do výše mzdy na

odpovídající pozici úředníka)

POZOR na:
 počet hodin/rok (DPP – 300 hod/rok, DPČ – 800 hod/rok)

 výši odměny za měsíc (odvody)

 omezení výše odměny na DPP a DPČ (kraj dává odměnu pouze do výše mzdy na

odpovídající pozici úředníka)

DOTAČNÍ PROGRAM MV K OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ

Druhy projektů realizovatelné v rámci dotačního programu MV:
a) vyhodnocení ohroženosti MC se stanovením priorit (max 50.000 Kč)
b) tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur (max 50.000 Kč)
c) vzdělávací a výcvikové akce (30.000 Kč/akce v rozsahu min 5 hodin)
d) nácviky a cvičení (30.000 Kč/akce v rozsahu min 5 hodin)
e) nákup neinvestičních hmotných prostředků (max 40.000/ks)
f) financování bezpečnostního pracovníka (řídící (800Kč/hod), školitel (800Kč/hod), strážný (250Kč/hod)
g) financování administrativního pracovníka realizace dotačního programu MV (250Kč/hod)

Druhy projektů realizovatelné v rámci dotačního programu MV:
a) vyhodnocení ohroženosti MC se stanovením priorit (max 50.000 Kč)
b) tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur (max 50.000 Kč)
c) vzdělávací a výcvikové akce (30.000 Kč/akce v rozsahu min 5 hodin)
d) nácviky a cvičení (30.000 Kč/akce v rozsahu min 5 hodin)
e) nákup neinvestičních hmotných prostředků (max 40.000/ks)
f) financování bezpečnostního pracovníka (řídící (800Kč/hod), školitel (800Kč/hod), strážný (250Kč/hod)
g) financování administrativního pracovníka realizace dotačního programu MV (250Kč/hod)

INFORMAČNÍ KAMPAŇ 2018
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Návrh realizace dotačního programu MV v roce 2019 

1. PROJEKT ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

 pro x vybraných středních škol zpracovat vyhodnocení ohroženosti (provedení analýzy rizik,

bezpečnostní prohlídky, popis stávajících bezpečnostních opatření /organizační opatření + technické

prvky/, vyhodnocení dostatečnosti stávajících bezpečnostních opatření a návrh na doplnění/úpravu,

osobní projednání provedení a závěrů zpracované analýzy bezpečnosti školy s vedením školy).

 projekt „Ozbrojený útočník ve škole - finální etapa“ – další práce se ZŠ i SŠ dle zájmu,

příprava lektorských týmů v rámci každého okresu (pracovníci ORP, územních pracovišť policie)

k realizaci seminářů, nácviků, cvičení ve školách a další projektové aktivity.

DOTAČNÍ PROGRAM MV K OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ

2. PROJEKT NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ/AKCE, VEŘEJNÉ BUDOVY

 analýza měkkých cílů na území kraje - zpracování celkového přehledu měkkých cílů na území kraje

 pro 5 - 7 okresních měst zpracování vyhodnocení ohroženosti veřejných prostranství/akcí.
Zpracování musí proběhnout v úzké spolupráci s příslušným městem, resp. městským úřadem a Policií

ČR

 průzkum zájmu obcí a jimi zřizovaných škol v celém JčK o dotační program v letech 2020 - 2021

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ROK 2019 PONECHAT POUZE NA KRAJSKÉ PROJEKTY

(rozsah bude upřesněn s ohledem na výši finančních prostředků z MV pro JčK)

INFORMAČNÍ KAMPAŇ 2018
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Ing. Marta Spálenková tel. 386 720 262 e-mail: spalenkova@kraj-jihocesky.cz

Vladimír Medvedz tel. 386 720 264  e-mail: medvedz@kraj-jihocesky.cz

Oddělení krizového řízení

KÚ JčK

mailto:spalenkova@kraj-jihocesky.cz
mailto:medvedz@kraj-jihocesky.cz

