
 
 

 
 

Statutární město Olomouc 
Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc 
 
 
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

Vážená paní, Vážený pane, 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás 
jménem organizace …, se sídlem …, IČ: …, dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací: 

Zda a v jaké výši byly poskytnuty z rozpočtu statutárního města finanční prostředky na pomoc 
obětem trestných činů? Pokud je to možné prosíme o rozdělení podpory na následující:  

 
1. Sociální služby obětem -  ve smyslu zákona o sociálních službách 

a. Odborné sociální poradenství (§37zákona o soc.služb.) – pouze pokud bylo poskytnuto 
obětem 

b. Telefonická krizová pomoc (§ 55 zákona o soc.služb.) – pokud je to možné, prosíme o 
rozdělení, v jakém objemu finančních prostředků byla služba poskytnuta obětem) 

c. Azylové domy (§57 zákona o soc.služb.) – pokud je možné, prosíme o sdělení, v jakém 
objemu finančních prostředků byla služba poskytnuta obětem) 

d. Krizová pomoc (§60 zákona o soc.služb.) - pokud je možné, prosíme o rozdělení, v jakém 
objemu finančních prostředků byla služba poskytnuta obětem) 

e.  Intervenční centra (§60a zákona o soc.služb.) 
 

1.1. Prosíme o sdělení, v jaké struktuře byla finanční podpora udělena. Konkrétně v jakém 
rozsahu byly podpořeny  

 mzdy/platy pracovníků v přímé péči (kolik z toho soc.prac. a kolik právníků) 

 právní služby 

 jiné služby 

 přímá podpora obětem 
1.2. Kolik bylo podpořeno celkem poškozených? A v jaké struktuře – domácí násilí, sexuální 

násilí, senioři, děti, násilí z nenávisti, obchod s lidmi, oběti obecné kriminality? 
1.3. Kterým subjektům, působícím v oblasti ochrany obětí trestných činů, byly tyto prostředky 

poskytnuty a v jaké výši a v jaké struktuře (mzdy/platy, nákup právních služeb, nákup 
ostatních služeb)? 

2. Podpora prevence kriminality (letáky, osvěta, školení, přednášky určené osobám ohroženým 
trestnou činností) 

3. Jiná podpora obětem 

Prosím o sdělení uvedených informací za období 2014-2016. 

Důvodem žádosti je zpracování nákladové analýzy veřejných prostředků použitých ve prospěch obětí 
trestných činů v daném časovém období.  

Prosím o zaslání požadovaných informací do datové schránky rzc5k7e. 

Děkuji za vyřízení žádosti. V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte na tel ... 


