
PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY Březen 2017

„NOVÉ TRENDY PREVENCE KRIMINALITY V ZEMÍCH VISEGRÁDU“

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra 
společně s Bezpečnostní sekcí Hospodářské komory ČR a profesním sdru-
žením komor bezpečnostních pracovníků Visegrad V4 Detective´s Coope-
ration uspořádal v únoru mezinárodní konferenci na téma „Nové trendy 
prevence kriminality v době radikalizace v současné Evropě a VIZE 2020“. 
Cílem setkání více než 50 zástupců z ČR, Maďarska, Polska a Slovenska 
bylo mj. představení podnětů a dobré praxe efektivních opatření rea-
gujících na aktuální bezpečnostní hrozby a rizika. Účastníci konference 
se shodli, že mezi prioritami v rámci Visegrádu musí být hledání nových 
možností, jak by se občané, obce, města i privátní bezpečnostní sektor 
mohli zapojovat do zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku. 

Více informací najdete zde

MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ AKCE 24 BLUE

Ve dnech 14. a 15. března 2017 se uskutečnilo jedno z největších opat-
ření pořádkové policie, které probíhá dvakrát ročně. Téměř tři tisíce 
policistů se v průběhu akce zaměřilo na kontroly vlakových nádraží, 
odstavných nádražních ploch, kontroly mezinárodních a vnitrostátních 
vlaků, pátrání po hledaných osobách, nelegálních migrantech a oso-
bách, které se na železnici dopouští trestné činnosti. Při kontrolách 
policisté zadrželi dva sprejery, kteří poškozovali odstavené vlaky. Po-
licisté dále řešili několik dalších osob narušujících veřejný pořádek, 
vypátrali osobu se zákazem pobytu a řešili několik cizinců s neplatným 
cestovním pasem a zdravotním pojištěním. V této souvislosti na celém 
území České republiky probíhaly ve spolupráci s Českou inspekcí život-
ního prostředí kontroly ve sběrnách kovového odpadu.

Více informací najdete zde

http://www.mvcr.cz/clanek/zastupci-zemi-v4-v-praze-diskutovali-na-tema-nove-trendy-prevence-kriminality-v-zemich-visegradu.aspx
http://www.policie.cz/clanek/mezinarodni-bezpecnostni-akce-24-blue.aspx
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DVA ROKY EXISTENCE LINKY 116 006

Evropská krizová linka linka 116 006, která je v České republice provozo-
vána Bílým kruhem bezpečí a poskytuje 24 hodin denně pomoc obětem 
kriminality a domácího násilí, existuje už dva roky. Za tu dobu přijala na 
8 tisíc hovorů. Pro volající je zdarma. ČR patří mezi devět zemí EU, kde je 
zatím tato nonstop a pro volající bezplatná služba na čísle 116 006 k dis-
pozici. Počet volání narůstá průběžně se zvyšující se informovaností veřej-
nosti. Linku více využívají ženy (80 % volajících). Linka je zcela diskrétní, 
konzultantům se u přijatých hovorů nezobrazují telefonní čísla a volající 
nemusí uvést žádné identifikační údaje. Poskytuje podporu a praktické 
rady, a pokud je třeba, doporučí osobní konzultaci v některé z poraden 
Bílého kruhu bezpečí nebo předá kontakt na nejbližší místo pomoci.

Více informací najdete zde

25 LET MĚSTSKÉ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Pražská policie slaví výročí svého zřízení, kdy se s účinností od 1. ledna 
2003 stala orgánem hl. m. Prahy. Městská policie zabezpečuje na celém 
území Prahy místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti 
obce a plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii. U příležitosti výročí MP vyhlásil Libor Hadrava, pražský radní 
pro bezpečnost a prevencí kriminality, výtvarnou soutěž „Městská poli-
cie očima dětí“. Je určena žákům 4. a 5. tříd základních škol a adepti 
se mohou účastnit až do poloviny června. Ocenění proběhne v rámci 
akce pro veřejnost u příležitosti Dne Městské policie hl. m. Prahy dne 
7. září na pražském Žofíně, kdy strážníci dětem představí svou činnost 
a ukáží techniku.

Více informací najdete zde

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA POMŮŽE LIDEM V DLUHOVÉ PASTI 

Snížení počtu předlužených osob a jejich návrat do běžného a ekonomicky 
aktivního života - to jsou hlavní cíle novely insolvenčního zákona, kterou 
vláda schválila na svém jednání 8. února 2017. V České republice jsou 
v současné době statisíce osob v dluhové pasti, ze které se nemohou vlast-
ními silami nikdy dostat. Tito lidé jsou odsouzeni k doživotnímu živoření 
na úrovni nezabavitelného minima. V důsledku toho pak často ztrácí byd-
lení i legální práci. Ohrožení sociálním vyloučením tak ještě více narůstá 
stejně jako závislost na sociálních dávkách a může se objevit rizikové cho-
vání. Tento stav pak velmi negativně ovlivňuje i celou společnost.

Více informací najdete zde

POLICEJNÍ PREZIDENT PODEPSAL DOHODU SE ZÁSTUPCI FAČR A LFA

V úterý 21. března na pražském Strahově zástupci Ligové fotbalové aso-
ciace, Fotbalové asociace České republiky a Policie České republiky po-
depsali dohodu o spolupráci. Její znění pomůže nastavit širší kooperaci 
mezi těmito třemi stranami v rámci zajišťování bezpečnosti na fotba-
lových stadionech. Dohoda je reakcí na stav, kdy od aktuálního ročníku 
této sezóny řídí profesionální soutěže Ligová fotbalová asociace. Dohoda 
reaguje na požadavky všech subjektů, které se podílí na bezpečnosti při 
fotbalových utkáních. V pracovní skupině, která tu dlouhodobě pracuje, 
hrají klíčovou roli kluby, jednotlivé obce a města, které se musí spolupo-
dílet na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti. 

Více informací najdete zde

https://www.bkb.cz/aktuality/n537-linka-116-006-pomaha-obetem-kriminality-a-domaciho-nasili/
http://www.mppraha.cz/uvod-czech/hlavni-clanky/1994-prazsky-radni-vyhlasuje-detskou-vytvarnou-soutez-k-25-vyroci-mestske-policie-praha
http://www.socialni-zaclenovani.cz/novela-insolvencniho-zakona-pomuze-lidem-v-dluhove-pasti
http://www.policie.cz/clanek/policejni-prezident-podepsal-dohodu-se-zastupci-facr-a-lfa.aspx

