
PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY Červenec 2016

VYHLÁŠENÍ ANKETY POLICISTA ROKU 2015

Již tradiční vyhlašování ankety Policista roku proběhlo v TOP Hotelu 
Praha ve čtvrtek 30. června 2016. Nejlepší policisté přebrali na 
slavnostním ceremoniálu ocenění z rukou 1. náměstka policejního 
prezidenta plk. Martina Vondráška a 1. náměstka ministra vnitra pro 
řízení sekce vnitřní bezpečnosti Jiřího Nováčka. Ocenění každoročně 
získávají ti policisté a občanští zaměstnanci v řadách policie, kteří se 
v uplynulém roce vyznamenali při plnění služebních povinností či jiným 
výrazným způsobem přispěli k fungování a prestiži sboru. Projděte si 
přehled ohodnocených osob a událostí a prohlédněte fotografie ze 
slavnostního předávání ocenění.   

Více informací naleznete zde

DOTACE PROGRAMU MINISTERSTVA VNITRA 
V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY V ROCE 2016

Dotace resortního programu jsou určeny na preventivní projekty 
předložené základními útvary Ministerstva vnitra a Policie České 
republiky, Muzeem Policie České republiky, Policejní akademií České 
republiky v Praze a vyšší a střední policejní školou Ministerstva vnitra. 
Na výzvu zveřejněnou v květnu tohoto roku na webových stránkách 
MV reagovalo 12 krajských ředitelství Policie ČR, 2 útvary Policejního 
prezidia ČR, 2 vyšší a střední policejní školy MV a Policejní akademie 
ČR. Pro rok 2016 byla vyčleněna částka 2 000 000 Kč. Členové výběrové 
komise doporučili přidělení finančních prostředků na 20 projektů ve 
výši 2 035 000 Kč. Finanční prostředky nad poskytnutý limit budou 
poskytnuty z uspořených prostředků odboru bezpečnostní politiky 
a prevence kriminality MV.

Více informací naleznete zde

PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY listopad 2014

Smlouva o policejní Spolupráci ČeSka a německa

Smlouva o policejní spolupráci mezi Českou republikou a Spolkovou 
republikou Německo, hledání receptů, které zabrání fotbalovým 
chuligánům v páchání výtržností, nebo výměna zkušeností mezi 
českou a německou poštou. To byla hlavní témata zahraniční cesty 
ministra vnitra Milana Chovance do Berlína. 14. října 2014 se ministr 
dohodl se svým protějškem Thomasem de Maizièrem na podobě nové 
smlouvy o policejní spolupráci mezi oběma zeměmi. Ta by měla dát 
větší pravomoci policistům na území sousedního státu a měla by dále 
prohlubovat spolupráci obou zemí při potírání majetkové přeshraniční 
kriminality či boji proti drogám. Při návštěvě olympijského fotbalového 
stadionu se ministr Chovanec zajímal mj. o bezpečnost na stadionech 
a komplexní pohled na fotbalové násilí. 

Více informací naleznete zde

vyhlášení programu prevence kriminality na rok 2015 

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra zveřejnil výzvu 
k podávání žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů 
Programu prevence kriminality na rok 2015. Cílem Programu je snižování 
míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů, 
snížení výskytu delikvence u vybraných cílových skupin nebo jejich 
ochrana, efektivní systém prevence kriminality a komplexní přístup 
v komunitách ve spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů. Dále 
bude podporován projekt Asistent prevence kriminality podle pravidel 
uvedených v novém Metodickém balíčku. Výzva obsahuje dokumenty 
a formuláře potřebné k vypracování žádostí včetně závazných termínů 
jejich podání a seznamu konzultantů pro jednotlivé kraje.

Více informací naleznete zde

http://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-policista-roku-2015.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-v-resortu-ministerstva-vnitra.aspx


POLICIE POMÁHÁ A CHRÁNÍ – PRÁZDNINY 2016

Na tiskové konferenci koncem června představil první náměstek policejního 
prezidenta plk. Martin Vondrášek spolu s ředitelem služby pořádkové policie 
plk. Martinem Hrinkem, ředitelem služby dopravní policie plk. Tomášem 
Lerchem a koordinátorkou prevence pplk. Zuzanou Pidrmanovou opatření 
na letošní letní prázdniny. Jsou zaměřená do oblasti dopravní (bezpečnost 
ve zvýšeném letním silničním provozu), pořádkové (např. zajištění 
pořádku na kulturních a společenských akcí, jako jsou hudební festivaly, 
poutě apod.) a na preventivní projekty (mimo jiné kontroly chatových 
oblastí, pomoc českých policistů v turistických destinacích v Chorvatsku 
a Bulharsku nebo výjezdy policistů na dětské pobytové rekreace).

Více informací naleznete zde
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ŘÍDÍM, PIJU NEALKO PIVO

Policie České republiky zahájila koncem června prázdninové kolo 
osvětové kampaně «Řídím, piju nealko pivo».  V minulých pěti ročnících 
kampaň oslovila více než 26 tisíc řidičů a přes 16 tisíc návštěvníků 
hudebních festivalů. Pravidelně se do ní zapojuje téměř 90 % výrobců 
nealkoholického piva na českém trhu. Právě nealko pivo je řidičům, 
ale i těm, kteří nechtějí nebo nemohou pít pivo, nabízeno jako 
plnohodnotná alternativa. Dlouholetá partnerská spolupráce s Českým 
svazem pivovarů a sladoven přináší každoročně dobré výsledky 
v osvětě cyklistů a řidičů. Policie České republiky tuto aktivitu kvituje, 
a proto letos vítá cennou posilu v projektu pro šíření osvěty v podobě 
motocyklového závodníka Jakuba Kornfeila.

Více informací naleznete zde

ODJÍŽDÍTE NA DOVOLENOU?

Nejenom na webu Ministerstva vnitra a Policie ČR najdete řadu rad 
a doporučení k tomu, jak vhodným chováním a opatřeními zvýšit ochranu 
vlastního majetku. Každoročně se tomuto tématu v exponovaných obdobích 
věnují také různá media. Přesto řada lidí zabezpečení svého majetku před 
odjezdem na dovolenou podceňuje a zloději a nepoctivci mívají zlaté časy. 
Tentokrát jsme se rozhodli dát hlas také jedné z bezpečnostních agentur 
sdružených pod profesním společenstvím Komory podniků komerční 
bezpečnosti ČR a předkládáme několik rad a postřehů jak na to, čeho 
se vyvarovat a na co si před odjezdem dát pozor. Prvním pravidlem je 
především chovat se tak, aby nikdo nepoznal, že jste na dovolenou odjeli.

Více informací naleznete zde

POZOR NA ŠÍŘENÍ SEXUÁLNĚ LADĚNÝCH FOTOGRAFIÍ

Na poradenských službách NCBI se množí hlášení týkající se požadavků 
na odstraňování sexuálně orientovaných obrázků. Fotky tohoto 
charakteru si uživatelé pořizují prostřednictvím chytrých telefonů 
stále častěji, ponechávají je uložené a často bez rozmyslu sdílí anebo 
vyměňují v prostředí internetu a sociálních sítí. Přitom zcela opomíjí 
skutečnost, že nad obsahem sdíleným do prostředí online uživatelé 
ztrácí jakoukoliv kontrolu. Léto, dovolené, horké počasí a související 
uvolněnost pořizování takového obsahu jen nahrávají. Je potřeba 
myslet na to, jaký může být důsledek. Letní digitální stopa může 
překvapit, ale také nepříjemně dohnat.

Více informací naleznete zde

http://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-prazdniny-2016.aspx
http://www.policejninoviny.cz/ridim-piju-nealko-pivo.html
http://www.bezpecnostni-agentura.cz/zabezpeceni-bytu-domu-pred-odjezdem-na-dovolenou.html
http://www.saferinternet.cz/aktuality/693-pozor-na-sexualne-ladene-obrazky.html

