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Subjekt (IČO: 70891095), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: mrazkova.t, datum ověření: 11.09.2017 08:10:11): 

Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Kraje pro bezpečný internet, důvod nezveřejnění par. 3, písm. i 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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K U J I P 0 1 D K N V 6  

evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-2333/OBŘ/2017 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí  individuální  účelové dotace 

z rozpočtu Středočeského kraje 

Smluvní strany 

Středočeský kraj 

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, 

zastoupený Mgr. Be. Vítem Rakušanem, statutárním zástupcem hejtmanky a náměstkem hejtmanky pro 

oblast bezpečnosti a cestovního ruchu 

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 

bankovní spojení: PPF a.s. Praha č. ú.: 4440009090/6000 

(dále jen „Poskytovatel") 

a 

Kraj Vysočina 

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem 

IČ: 70890749 DIČ: CZ70890749 

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava č. ú.: 4050004999/6800 

(dále jen „Příjemce") 

uzavírají podle § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 250/2000 Sb.") tuto smlouvu: 

Článek 1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Dotace poskytovaná dle této smlouvy Poskytovatelem Příjemci je dle z. č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „z. č. 320/2001 Sb."), veřejnou finanční podporou. 

2. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy, které se týkají obsahu této smlouvy, dle 
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příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. a příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. 

3. Pro potřeby této smlouvy se rozumí: 

a) dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje Příjemci na stanovený účel, 

b) finančním vypořádáním dotace přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků (dále 

jen „vyúčtování Projektu") a vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu Středočeského 

kraje, 

c) porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 

poskytnutých jako dotace z rozpočtu Středočeského kraje, 

d) neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo veřejnoprávní 

smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také: 

• porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, veřejnoprávní 

smlouvou nebo při poskytnutí peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu, 

ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet Příjemce, 

• porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci, ke kterému došlo před připsáním 

peněžních prostředků na účet Příjemce a které ke dni připsání trvá. Den připsání peněžních 

prostředků na účet Příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

• neprokáže-li Příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

e) zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků 

ve stanoveném termínu; dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den následující po dni, 

v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků, 

f) ukončením Projektu ukončení Projektu dle podmínek stanovených poskytovatelem finančních 

prostředků do 30. června 2018. 

Článek 2 

PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí individuální účelové dotace Poskytovatelem Příjemci z rozpočtu 

Středočeského kraje na zajištění realizace Projektu Kraje pro bezpečný internet (dále jen „Projekt) 

realizovaný pod záštitou Asociace krajů ČR. 

2. Projekt je financován z rozpočtů jednotlivých zapojených krajů. 

3. Účelem projektu je podpora prevence v oblasti elektronické bezpečnosti a snižování míry elektronické 

kriminality prostřednictvím definovaných preventivních aktivit na územích jednotlivých zapojených 

krajů. Detailní specifikace projektuje obsažena v příloze č. 1 této Smlouvy. 



4. Celkové předpokládané uznatelné finanční náklady na realizaci Projektu v roce 2017 činí 1 049 000. Kč. 

5. Příjemci bude na základě této smlouvy poskytnuta Poskytovatelem individuální účelová dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje ve výší 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých). 

6. Pokud Příjemce zahájil realizaci Projektu ještě před podpisem této smlouvy, mohou být k vyúčtování 

Projektu zpětně použity účetní (daňové) doklady (faktury apod.) z roku 2017, které byly Příjemcem 

uhrazeny v souvislostí s realizací Projektu 

7. Uznatelnými náklady Projektu dle této Smlouvy jsou: 

a) náklady spojené s realizací projektu (jednání koordinátorů, apod.) 

b) náklady spojené s publicitou projektu (tisk letáků, propagační předměty projektu, reklamní osvětové 

kampaně, apod.) 

c) náklady spojené se vzděláváním v oblasti elektronické bezpečnosti (e-learningy včetně technické 

podpory, semináře, soutěže, grafické práce, apod.) 

Článek 3 

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Příjemci dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v souladu 

s Článkem 2 této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

2. Převod peněžních prostředků bude Poskytovatelem proveden bankovním převodem na výše uvedený 

účet Příjemce na základě obdržení písemné žádosti Příjemce. 

3. Žádost o převod peněžních prostředků zašle Příjemce Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odboru 

Bezpečnostní ředitel, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5. 

4. Žádost o převod peněžních prostředků bude obsahovat: 

a) název a identifikační údaje Příjemce, 

b) název a popis Projektu, 

c) evidenční číslo této smlouvy Poskytovatele. 

d) požadovanou vvši dotace dle této smlouvy, 

5. Příjemce se zavazuje: 

a) Použít poskytnutou dotaci pouze ke sjednanému účelu a v souladu se specifikací Projektu popsanou 

v článku 2 odstavci 3 této smlouvy, tj. pouze na realizaci Projektu, a to hospodárně. V případě 

nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši 

neoprávněně použitých peněžních prostředků, tj. výši použitých peněžních prostředků 

nesouvisejících se sjednaným účelem a specifikací Projektu nebo výši peněžních prostředků 

použitých nehospodárně. Toto ustanovení platí i v případě, že Příjemce neprokáže, jak byly 

poskytnuté peněžní prostředky použity. 

b) Vést v účetnictví řádné a oddělené sledování přijatých a použitých peněžních prostředků dotace. 
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V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně 

výši 0,01 až 1 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků dle této smlouvy, a to na základě 

rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu 

k závažnosti porušení uvedené povinnosti a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. 

c) Zpracovat a předložit (doručit) Poskytovateli dokumentaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtování 

Projektu na Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor Bezpečnostní ředitel, a to do 60 kalendářních 

dnů ode dne ukončení Projektu. 

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně 

výši 0,01 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků dle této smlouvy za každý den prodlení 

s předložením dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Projektu. 

6. Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Projektu bude obsahovat: 

a) název Příjemce 

b) název Projektu. 

c) evidenční číslo této smlouvy. 

d) stručnou zprávu o realizaci Projektu se zhodnocením realizace Projektu včetně konstatování, zda byly 

nebo nebyly dodrženy předpokládané finanční náklady na realizaci Projektu a termín ukončení 

Projektu, 

e) kopii dokladu o ukončení realizace Projektu v souladu s článkem 1, odst. 3, písm. f) této smlouvy, 

í) vyúčtování Projektu v této struktuře: 

• celkové předpokládané finanční náklady na realizaci Projektu v Kč, 

• celkové skutečné uznatelné finanční náklady na realizaci Projektu v Kč, 

• celková maximální výše dotace uvedená v článku 2 této smlouvy v Kč, 

• celková skutečná výše dotace v Kč, která byla na základě této smlouvy připsána na účet Příjemce, 

• částka skutečně poskytnuté dotace Poskytovatelem v Kč, kterou je Příjemce povinen vrátit 

Poskytovateli, z důvodu, že poskytnuté prostředky nepoužil, s uvedením zda již příslušné peněžní 

prostředky Příjemce vrátil či nevrátil na účet Poskytovatele, případně Příjemce uvede, že nemá 

povinnost vrátit Poskytovateli část skutečně poskytnuté dotace z uvedených důvodů. 

7. Příjemce se dále zavazuje 

a) Vrátit Poskytovateli do 30 dnů od ukončení realizace Projektu příslušnou část skutečně poskytnuté 

dotace Poskytovatelem, kterou je povinen Příjemce vrátit Poskytovateli z důvodu, že peněžní 

prostředky poskytnuté Poskytovatelem nevyužil. 

Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši zadržovaných 

peněžních prostředků. 

b) Umožnit příslušným orgánům Poskytovatele v souladu se z. č. 320/2001 Sb. provedení průběžné 

a následné kontroly hospodaření s peněžními prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, 

který je v souladu s touto smlouvou, a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady 

Projektu. 
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V případě nedodržení výše uvedených povinností Příjemce odpovídá odvod za toto porušení 

rozpočtové kázně výši 0,01 % až 100 % z poskytnutých peněžních prostředků dle této smlouvy, a to 

na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše 

odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace 

c) Uchovávat veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí dotace podle této smlouvy včetně vyúčtování 

Projektu se všemi písemnými doklady, a to takovým způsobem, aby bylo možno prokázat 

oprávněnost použití peněžních prostředků v souladu s touto smlouvou, a to po dobu deseti let od 

ukončení realizace Projektu. Po tuto uvedenou dobu je Příjemce také povinen veškeré písemnosti, 

týkající se poskytnutí dotace podle této smlouvy včetně vyúčtování Projektu se všemi písemnými 

doklady, na písemné požádání předložit Poskytovateli k nahlédnutí. 

V případě nedodržení výše uvedených povinností Příjemce odpovídá odvod za toto porušení 

rozpočtové kázně výši 0,01 % až 100 % z poskytnutých peněžních prostředků dle této smlouvy, a to 

na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše 

odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. 

d) Příjemce je povinen písemně informovat Odbor Bezpečnostní ředitel Krajského úřadu Středočeského 

kraje: 

• o zahájení insolvenčního řízení týkajícího se Příjemce. 

V písemné informaci pro Poskytovatele Příjemce mimo jiné uvede evidenční číslo smlouvy 

Poskytovatele, uvedené na straně 1 této smlouvy, název Projektu a výši poskytnuté dotace 

Poskytovatelem. 

Povinnost uvedenou v tomto písmenu Příjemce nemá, jestliže uplynulo více než 10 let od ukončení 

realizace Projektu. 

Článek 4 

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. O prodloužení termínu ukončení realizace Projektu může Příjemce písemně požádat Poskytovatele 

do dne, do kterého má být podle této smlouvy ukončena realizace Projektu. Písemnou žádost Příjemce 

předkládá Odboru Bezpečnostní ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje. Žádost musí být doručena 

do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje do konce uvedené lhůty. 

2. O prodloužení termínu pro předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Projektu 

může Příjemce písemně požádat Poskytovatele do konce lhůty pro zpracování a předložení 

Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Projektu. Písemnou žádost Příjemce předkládá 

Odboru Bezpečnostní ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje. Žádost musí být doručena 

do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje do konce uvedené lhůty. 

3. O jinou změnu této smlouvy může Příjemce písemně požádat Poskytovatele do konce lhůty 

pro zpracování a předložení Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Projektu, nejpozději 

- 5 -



však s předložením uvedené dokumentace Poskytovateli, pokud uvedenou dokumentaci předložil 

Příjemce Poskytovateli před koncem lhůty pro zpracování a předložení uvedené dokumentace. 

Písemnou žádost Příjemce předkládá Odboru Bezpečnostní ředitel Krajského úřadu 

Středočeského kraje. Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje do 

konce uvedené lhůty. 

4. O žádosti Příjemce dle odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku, tj. o jejím odsouhlasení či odmítnutí, rozhoduje 

příslušný orgán Středočeského kraje, tj. Rada Středočeského kraje nebo Zastupitelstvo Středočeského 

kraje. 

5. Připadne-li poslední den lhůty, v níž je Příjemce povinen podle této smlouvy provést nějakou činnost 

nebo úkon, na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 

6. Pokud má Příjemce podle této smlouvy povinnost předat, doručit nebo předložit Poskytovateli nějakou 

písemnost, musí být do konce lhůty uvedené v této smlouvě písemnost Poskytovateli fakticky doručena; 

za splnění uvedené lhůty se nepovažuje den předání zásilky s písemností Příjemcem k přepravě, tj. např. 

prostřednictvím pošty. 

7. Pokud má Příjemce podle této smlouvy povinnost převést peněžní prostředky Poskytovateli, převádí je 

na účet Poskytovatele uvedený na str. 1 této smlouvy, a to pod stejnými symboly, pod kterými mu byly 

peněžní prostředky Poskytovatelem poskytnuty, nesdělí-li Poskytovatel písemně Příjemci, že má uvést 

při převodu peněžních prostředků jiné údaje. 

8. Povinnost Příjemce převést peněžní prostředky Poskytovateli je splněna dnem připsání peněžních 

prostředků na účet Poskytovatele uvedený na str. 1 této smlouvy. 

9. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může Poskytovatel pozastavit poskytování peněžních 

prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. 

10. O uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně rozhoduje v samostatné působnosti Krajský 

úřad Středočeského kraje. 

11. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je Příjemce povinen zaplatit penále ve výši 

1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše stanoveného odvodu. 

12. Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále může z důvodu hodných zvláštního 

zřetele povolit orgán Středočeského kraje, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, tj. Rada 

Středočeského kraje. 

13. Správcem odvodů a penále je Krajský úřad Středočeského kraje, který z důvodu hodných zvláštního 

zřetele může povolit posečkání zaplacení odvodu nebo penále (tj. zaplacení odvodu nebo penále 

v pozdějším termínu) nebo zaplacení odvodu nebo penále ve splátkách, a to na základě žádosti 

Příjemce. 

14. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právními předpisy 

uvedenými v Článku 1. této smlouvy. 

15. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany činit písemnými, vzestupně číslovanými 

dodatky k této smlouvě. 
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16. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Smluvní 

strany se dohodly, že Příjemce není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Pokud Příjemce postoupí svá 

práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu 

Poskytovatele, poruší tím rozpočtovou kázeň a odvod za toto porušení rozpočtové kázně odpovídá výši 

poskytnutých peněžních prostředků. 

17. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy 

si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce. 

18. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

19. O poskytnutí dotace uvedené v této smlouvě Poskytovatelem Příjemci a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č. 067-30/2017/RK ze dne 24.8.2017 a 

v případě tohoto právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona 

č.129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k jeho platnosti. 

20. K podpisu této smlouvy za Poskytovatele byl pověřen Mgr. Be. Vít Rakušan usnesením Rady 

Středočeského kraje č. č. 067-30/2017/RK ze dne 24.8.2017. 

21. O přijetí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina svým usnesením č. 

1157/22/2017/RK ze dne 27. 6. 2017. 

Nedílnou součástí této smlouvy je i následující příloha: 

Příloha č. 1 - specifikace projektu Kraje pro bezpečný internet 

V dne V Praze dne 
2 8 -03- li 

Příjemce / 
Kraj Vysočina 7 

Poskytovatel 
! Středočeský kra j 

MUDr. Jiří Běhounek, hejtnian Kraje Mgr. Be. Vít Rakušan, statutární zástupce hejtmanky 

Razítko Příjemce Razítko Poskytovatele 
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Realizace projektu Kraje pro bezpečný internet v roce 2017 

1. Cíle projektu pro rok 2017 

• Zachování počtu krajů aktuálně zapojených do projektu (zvýšení počtu aktivně zapojených krajů do 

projektu) 

• Vytvoření návrhu nového produktu projektu - online hra 

• Posílení medializace projektu 

• Najít odpovídající zdroj financování projektu pro další období, který umožní další rozvoj projektu 

2. Partneři projektu pro rok 2017 

Policejní prezidium - již v roce 2016 bylo realizováno jednání o spolupráci. Pro rok 2017 je 

naplánováno uzavření smlouvy o spolupráci, na jejímž základě bude Policie ČR odborný garantem 

projektu v problematice kyberkriminality. V rámci této spolupráce bude realizováno následující: 

součinnost se zástupci Policie ČR na všech úrovních 

Policie ČR bude gestore trestněprávního rámce problematiky (poskytování dostupných 

statistických údajů k dané problematice, vypracování - trestněprávní oblasti dané 

problematiky (hlášení kyberkriminality) , součinnost na tvorbě didaktických a metodických 

materiálů, vypracování kazuistik (příkladů z policejní praxe), lektorská činnost a součinnost 

při medializaci projektu 

příprava evaluace projektu (Univerzita Palackého v Olomouci) 

Ministerstvo vnitra - již v roce 2016 proběhla jednání o vytvoření samotného dotačního titulu pro 

projekt KPBI. Jednání budou pokračovat i v roce 2017. 

Komerční partneři: 

• Microsoft - partner soutěžního kvizu, spolupráce při medializaci projektu 

• GORDIC - partner soutěžního kvizu, spolupráce při medializaci projektu 

• Česká pojišťovna - partner vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti na internetu 

3. Výstupy projektu - vzdělávací produkty 

1. Seminář pro studenty středních škol na téma Finanční gramotnost na internetu 

Popis: požadavek KPBI na seznámení se základními tématy v oblasti bezpečnosti práce na internetu (navazuje 

na semináře Finanční gramotnost na internetu, které měly obecný charakter týkající se problematiky finanční 

gramotnosti, realizované v roce 2016): 

• platby kartou na internetu - pravidla a zásady, možnost využití předplacených karet, nastavení limitů 

v internetovém bankovnictví 

• objednávání přes internet, jak poznat bezpečné e-shopy, rizika uzavírání smluv na internetu (při koupi 

zboží), možnost vrácení zboží atd. 

Semináře budou podle kapacit partnera doplněny o webináře. 

Rozsah 4 půldenní semináře v rámci každého z krajů zapojených do projektu KPBI (12 krajů), v sumě tedy 20 

seminářů (á 3 hod) 

Termín: 04 - 06/2017 a 09 -11/2017, v rámci jednoho dne realizace dvou seminářů 8:00 - 11:30 a 12:00 -15:30 
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Cílová skupina: studenti SŠ škol, SOU, gymnázií 

Počet podpořených osob ve 2017: seminář je pro 2 třídy (cca 30-40 studentů SŠ) / tj. v sumě 1.500 osob 

Zajišťuje: Česká pojišťovna 

Náklady: 0,- z rozpočtu KPBI, zajišťuje bezplatně partner 

2. Specializované semináře - kazuistika 

S ohledem na náklady bude realizováno v případě dostatečných finančních prostředků (přidělení dotace 

z programu prevence kriminality MV ČR). 

Popis: Aktivita klade důraz na rozvoj kompetencí v oblasti prevence a řešení el. bezpečnosti místních 

odborníků. Realizace formou workshopu / příkladů z praxe. Semináře proběhnou pilotně v Kraji Vysočina a 

v následujících letech by byly s využitím připravených vzdělávacích materiálů realizovány i v ostatních krajích 

projektu KPBI. 

• 1. den - pro sociální pracovníky, 2. den - pro příslušníky a zaměstnance Policie ČR, 3. den - den pro 

pedagogy, 4. den - společný pro všechny skupiny 

Termín: 07-10/2017 příprava obsahu, 11/2017 realizace semináře 

Cílová skupina: sociální pracovníci, příslušníci a zaměstnanci Policie (Policie ČR, městská policie), pedagogičtí 

pracovníci v Kraji Vysočina 

Počet podpořených osob ve 2017: jeden den obsáhne cca 20 osob, poslední společný 3x 20/ Suma: 60 osob 

Zajišťuje: školí jeden garant za každou oblast 

Náklady: cca 100.000,- z dotačního titulu (příprava semináře, cesta, čas na semináři) 

3. Konference KPBI 2017 

S ohledem na náklady bude realizováno v případě dostatečných finančních prostředků (přidělení dotace 

z Programu prevence kriminality MV ČR). 

Popis: Na podzim 2017 proběhne na Krajském úřadě Kraje Vysočina mezinárodní konference týkající se 

problematiky elektronické bezpečnosti určená pro odbornou veřejnost, účastníky kazuistických seminářů, apod. 

Termín: 10/2017 

Zajišťuje: Koordinátor projektu 

Náklady: 80.000 Kč z dotačního titulu 

1. Videospoty pro děti určené do nízkoprahových zařízení týkající se bezpečnosti práce na internetu včetně 
metodiky práce s videospoty 

S ohledem na náklady bude realizováno v případě dostatečných finančních prostředků (přidělení dotace 

z programu prevence kriminality MV ČR). 

Popis: Ze strany této cílové skupiny je zájem o vzdělávání v oblasti elektronické bezpečnosti. 

V rámci aktivity bude vytvořena sada 10 krátkých videospotů pro děti a studenty v rozsahu cca 3 -5 min. 

zaměřených na vybraná aktuální témata elektronické bezpečnosti a prevence, se kterými se tato cílová skupina 

setkává. Tvorba metodiky pro práci s videospoty bude pro každý videospot zvlášť na základě již zcela hotových 

videospotů. 

Rozsah: cca 10 spotů, v celkové délce cca 30" až 50" 

Termín: spuštění 12/2017 

Cílová skupina: riziková skupina dětí ve věku 10 až 15 let, klienti NZDM 
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Počet podpořených osob ve 2017: předpokládaný počet 500 osob 

Zajišťuje: odborní partneři projektu KPBI 

Náklady: cca 400.000 Kč z dotačního titulu 

2. Doplnění videospotů pro seniory o podpůrné materiály 

Popis: V roce 2016 vzniklo 10 krátkých videospotů pro senior, k Skladním tématům „živám ICT a bezpečnost, 

využíváni internetu. Vznikl požadavek „a doplněni téchto videospotů podporami materiály zpracovavaiicími 
témata obsažená v jednotlivých videospotech. 

Termín spuštění: 7/2017 

Zajišťuje: odborný partner projektu KPBI 

Náklady: cca 60.000 Kč 

1. Soutěžní kviz pro děti a studenty 

Popis: Soutěžní kviz pro děti a studenty bude v roce 2017 vycházet z obsahu e-learningových lekcí z roku 2015 a 

2016 (+ z nových lekcí v ročníku 2017). Po dobré zkušenosti z roku 2016 bude realizován soutěžní kviz a 

nadstavbový Kviz PLUS. Je nutné obměnit otázky a odpovědi tak, aby nebylo možné použít správné odpovědi 

z roku 2016. Během kvizu bude každý měsíc vylosován jeden úspěšný uchazeč a odměn věcnou cenou. 

Kviz PLUS bude doplněn o krajské a celostátní kolo. 

Rozsah: 20 otázek pro každou skupinu (9 - 12 a 13+), možnost volby ze tři odpovědí, jedna je správná, 100 

otázek pro Kviz PLUS (bude se vždy generovat 10 otázek), 10 otázek do krajských finálových kol, 20 otázek do 
celostátního finále 

Termín: 1.5.2017 - 30.10.2017 

Cílová skupina: děti a studenti 

Počet podpořených osob ve 2017:13.000 osob (úspěšných absolventů kvizu) 

Zajišťuje: odborní partneři KPBI (policejní prezidium, NIC.CZ, apod.). Technická realizace PC HELP. 

Náklady: cca 80.000 Kč (na kvizové otázky a nastavení Moodle) + dále náklady na odměny (vylosovaní výherci -
zajistí partneři projektu Microsoft a Gordic) 

Z. Vzdělávací e-learningové lekce pro děti a mládež 

Popis: Aktuální vzdělávací lekce pro děti a studenty budou doplněny o cca 3 lekce na aktuální témata (ochrana 

osobních údajů, online gamblerství, apod.) Dále budou digitalizované lekce, které vznikly na konci roku 2016. 

Případně lze aktualizovat i vybrané stávající lekce s ohledem na aktuálně vzniklé / vznikající hrozby / trendy / 
rizika. 

Rozsah: nově cca 3 e-learningové lekce 

Termín: 7/2017 

Cílová skupina: děti a studenti 

Zajišťuje: odborný partner KPBI, technická realizace PC HELP. 

Náklady. 35.000,- (obsah lekcí, převod do Lectory, import a nastavení Moodle) 
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3. Vzdělávací e-learningové lekce pro dospělé na téma fin. gramotnosti na internetu 

Popis: V roce 2016 byl připraven obsah 5 lekcí k problematice fin. gramotnosti na internetu. V roce 2017 je 

plánována jejich digitalizace (převod do Lectory). 

Rozsah: 5 lekcí 

Termín: 4/2017 

Cílová skupina: dospělí 

Zajišťuje: PC HELP 

Náklady: 10.000 Kč (převod do Lectory, import a nastavení Moodle) 

1. Realizace interaktivní on-line hry na téma bezpečnosti na internetu 

Popis: On-line hra - simulace života rodiny s předdefinovanými rizikovými událostmi na téma bezpečného 

užívání internetu. Cílem hry je co nejlépe zvládnout různé rizikové situace. V roce 2016 byl připraven návrh 

konceptu hry. V roce 2017 bude koncept dále rozpracován, osloveni dodavatelé, apod. 

Rozsah: bude definováno 

Termín: 1-12/2017 

Cílová skupina: děti a studenti 

Zajišťuje: odborný partner 

Náklady: bude definováno 

Realizace výše uvedených výstupů projektu je přímo závislá na dostupných finančních prostředcích pro KPB! 

2017. 
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