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Poskytnutí informace na Vaši žádost 
 

 
Statutární město Olomouc obdrželo dne 12. 8. 2016 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí 
informací, zda a v jaké výši byly z jeho rozpočtu poskytnuty finanční prostředky na pomoc 
obětem trestných činů, a to za období let 2014 – 2016 včetně. Na Vaši žádost uvádíme 
následující: 
 
Finanční podpory, individuální aj. dotace poskytuje statutární město Olomouc (dále také jen 
SMOl) fyzickým a právnickým osobám, které poskytují sociální služby nebo pořádají různé 
sociální aj. aktivity na území města. Nedílnou součástí sociální politiky SMOl je kromě 
poskytování výše zmiňovaných finančních prostředků rovněž podpora ve formě 
zvýhodněného nájemného, příp. bezplatné zápůjčky nebytových prostor ve vlastnictví města 
na tyto a podobné aktivity. V současné době je formou sníženého nájemného podpořeno 
devět poskytovatelů registrovaných sociálních služeb. Na občasné aktivity jsou prostory 
zapůjčovány zcela zdarma, např. organizaci ARPOK, o. p. s., která pořádá vzdělávací 
semináře na téma chudoba, migrace, bezpečná komunikace či tolerantní společnost, stejně 
tak výjezdní poradně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. apod. 
 
Statutární město Olomouc podpořilo v letech 2014 - 2016 uvedené fyzické a právnické osoby 
celkovou částkou 43 562 800,00 Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty na širokou škálu 
činností subjektům působícím v sociální oblasti mj. s cílem zlepšení situace znevýhodněných 
skupin obyvatelstva, prevence prohlubování sociální izolace, rozvoje dobrovolnictví a 
podpory odstraňování bariér ve městě Olomouci a dále pak na zmírňování výskytu a dopadů 
všech forem protiprávního jednání a sociálně nežádoucích jevů za účelem zvyšování 
bezpečí občanů města. 
 
Na území města Olomouce působí mnoho fyzických a právnických osob poskytujících 
sociální služby a aktivity, pouze jedna je však přímo zaměřena na oběti trestných činů (v 
tabulce v příloze č. 1 zvýrazněno tučně). Přestože další subjekty poskytují primárně podporu 
jiným cílovým skupinám, v rámci své činnosti výjimečně s oběťmi trestných činů pracují. 
Vzhledem k tomu, že i jim statutární město Olomouc finanční podporu poskytlo, byly údaje o 
čerpání finančních prostředků na oběti trestných činů rovněž zpracovány. Jelikož však 
vyúčtování dotací poskytnutých na rok 2016 příjemci předkládají až ke dni  28. 2. 2017, 
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jsme schopni poskytnout údaje o faktickém čerpání přidělených finančních 
prostředků na pomoc obětem trestných činů pouze za léta 2014 - 2015. 
  
V uvedeném období byly z rozpočtu statutárního města finančně podpořeni poskytovatelé 
sociálních služeb poskytující  podporu a pomoc obětem trestných činů dle § 37 odst. 1 písm. 
b), §§ 55, 57 a 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, dále pak subjekty pořádající aktivity pro uvedenou cílovou skupinu v sociální 
oblasti a oblasti prevence kriminality. Z přiložených tabulek vyplývá, kterým příjemcům a 
v jakém objemu byly dotace v příslušných letech v sociální oblasti poskytnuty, v jaké 
struktuře byly tyto finanční prostředky jednotlivými příjemci využity, kolik poškozených bylo 
podpořeno a jakou strukturu tvořily oběti trestných činů. Součástí jsou rovněž výstupy 
z oblasti prevence kriminality, obsahující kromě výše uvedených údajů rovněž informace o 
počtu pořádaných školení, besed a přednášek určených široké veřejnosti.  
 
Upozorňujeme, že zmíněné částky jsou upraveny na poptávanou cílovou skupinu a nejedná 
se tedy o kompletní částky dotací poskytnuté jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, 
které jsou ve skutečnosti vyšší. 
 

 
S pozdravem 

 
 
 
 

Mgr. Bc. Michal Majer   

vedoucí odboru sociálních věcí   

 
 
Přílohy: 
 
1. Programová dotace v oblasti sociálních služeb pro cílovou skupinu 
2. Programová dotace v oblasti prevence kriminality 


