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ZabeZpečení obydlí v době dovolené

Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším obdo-
bím roku. Velká část občanů v tomto čase tráví dovolenou v tuzemsku 
či v zahraničí a jejich obydlí bývají bez dohledu a často nedostatečně 
zabezpečená. Přinášíme některá doporučení, jak snížit riziko vykrade-
ní domu či bytu.

Více informací naleznete zde

autem do Zahraničí

Pokud plánujete cestu automobilem z České republiky do zahraničí, je 
důležité, abyste se seznámili s místními pravidly pro řízení vozidla ješ-
tě před tím, než se na cestu vydáte. V následujících odkazech najde-
te základní přehled o jednotlivých státech, pravidlech a odlišnostech 
v nejrůznějších zemích, včetně rychlostních limitů, požívání alkoholu 
před jízdou, používání světel, základní povinné výbavě, dokumentech, 
které budete na cestu potřebovat apod.

Více informací naleznete zde

policisté míří do chorvatska

Náměstek policejního prezidenta pro vnější službu plk. Mgr. Tomáš 
Tuhý podepsal ve čtvrtek 16. května 2013 na mezinárodní konferenci 
v chorvatské Pule „Memorandum o porozumění“, na základě kterého 
budou i letos čeští policisté vysláni k výkonu služby do Chorvatska. 
Chorvatsko je každoročně cílovou oblastí mnohých turistů, kteří zde 
tráví letní dovolenou. 

Více informací naleznete zde

http://www.prevencekriminality.cz/o-prevenci-kriminality/rady-a-doporuceni-upr/zabezpeceni-majetku/zabezpeceni-bytu-v-dobe-dovolene-125cs.html
http://www.ibesip.cz/cz/ridic/cestujeme-automobilem/autem-do-zahranici
http://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=21882463&doctype=ART&


Zákon o obětech trestných činů

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o obětech trestných činů) především vymezuje 
obsah pojmu oběť trestného činu. Za oběť je zde považována každá 
fyzická osoba (nikoliv tedy právnická), které bylo nebo mělo být trest-
ným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetko-
vá újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Pokud 
trestný čin zapříčinil smrt oběti, pokládá se za oběť též její příbuzný 
v přímém pokolení, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel, partner 
nebo druh.

Více informací naleznete zde

co je to rubikon centrum?

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která působí v ČR 
již 19 let v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků 
trestných činů. Jejím cílem je pomáhat pachatelům trestných činů při 
jejich opětovném zapojení do normálního života a uplatnění se na trhu 
práce, což významně napomáhá snižování recidivy. Součástí služeb je 
také pomoc při řešení zadluženosti. Doprovázíme naše klienty od prv-
ních dní na svobodě a pomáháme jim zvyšovat jejich motivaci k tomu, 
aby obtížnou situaci zvládli a úspěšně se zařadili do společnosti.
 
Více informací naleznete zde

beZpečnost veřejného prostoru – ortenovo náměstí

V bezpečnostních kruzích se v posledních desetiletích stále silněji pro-
sazuje propojení architektury, urbanismu a bezpečnostní praxe. Nej-
častěji se hovoří o prevenci kriminality pomocí utváření fyzického pro-
středí (Crime Prevention Through Environmental Design - CPTED).

Více informací naleznete zde 

 Úspěšná praxe při Zvládání komunitních konfliktů 

Mezinárodní tříletý projekt (2011 – 2013) „Úspěšná praxe při zvládání 
komunitních konfliktů“ („GPCCM-REG“), který organizuje a koordinu-
je Ministerstvo vnitra Maďarska ve spolupráci s Evropskou sítí preven-
ce kriminality (EUCPN) se v těchto dnech blíží do své závěrečné fáze. 
Projektu se zúčastnily Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko a Slovensko. Cílem projektu je vybrat a zhodnotit úspěšné 
projekty, které se s problematikou konfliktních komunit úspěšně po-
týkají.

Více informací naleznete zde
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nová dohoda policie čr s bílým kruhem beZpečí

Dne 29. května 2013 byla podepsána dohoda mezi Policií České re-
publiky a Bílým kruhem bezpečí, o. s. o poskytování pomoci obětem 
trestných činů a osobám zvlášť traumatizovaným trestnými činy, jako 
jsou např. svědci či další blízké osoby oběti. Nová dohoda rozšiřuje 
nabídku zprostředkování na všechny oběti trestných činů definované 
zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně někte-
rých zákonů.

Více informací naleznete zde

http://www.prevencekriminality.cz/o-prevenci-kriminality/odborne-texty/zakon-o-obetech-trestnych-cinu-128cs.html
http://www.rubikoncentrum.cz/
http://www.prevencekriminality.cz/projekty/ostatni-projekty/neziskovy-sektor-a-dalsi/
http://www.prevencekriminality.cz/projekty/mezinarodni-projekty/uspesna-praxe-pri-zvladani-komunitnich-konfliktu-123cs.html
http://www.policie.cz/clanek/nova-dohoda-s-bilym-kruhem-bezpeci.aspx

