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policejní statistiky za rok 2013

V  lednu  se  na  Policejním  prezidiu  ČR  uskutečnily  tradiční  bilanční 
tiskové  konference  k  vyhodnocení  kriminality a dopravní  nehodovosti 
za rok 2013. Uvádíme několik údajů, úplnou informaci najdete na webu 
Policie ČR.  V roce 2013 bylo v ČR zaznamenáno 325 366 trestných činů. 
Jedná se o čtvrtý nejnižší počet za posledních 21 let. Nejvíc trestných 
činů zaznamenává hlavní město Praha  (čtvrtina  tr.  činů). V porovnání 
se  statistikou  roku  2012  došlo  ke  zvýšení  registrované  kriminality 
ve všech krajích. Nárůst se promítl do téměř všech sledovaných kategorií 
kriminality.  Největší  podíl  mají  majetkové  delikty.  Počet  dopravních 
nehod pod vlivem alkoholu klesl, přibylo nehod pod vlivem omamných 
a  psychotropních  látek.  Do  nejvíce  rizikové  kategorie  spadají  řidiči 
s praxí v řízení do 5 let, kteří zaviní zhruba pětinu všech nehod.

Více informací naleznete zde

Milan chovanec MinistreM vnitra

30.  ledna  2014  uvedl  předseda  vlády  Bohuslav  Sobotka  do  úřadu 
nového ministra  vnitra  Milana  Chovance.  Milan  Chovanec  poděkoval 
odcházejícímu Martinu Pecinovi za jeho práci a představil své hlavní 
priority a první kroky, které chce v úřadu realizovat. Co nejdříve chce 
vyřešit  problém  kolem  jmenování  stabilního  policejního  prezidenta 
i  další  směřování  státního  podniku  Česká  pošta.  Z  dlouhodobé 
perspektivy chce ministr  vnitra najít  v  rozpočtu finance na navýšení 
platu  policistů  či  dobrovolných  hasičů  nebo  docílit  ve  spolupráci 
s  ministryní  spravedlnosti  Helenou  Válkovou  rekodifikace  trestního 
řádu tak, aby došlo ke zjednodušení trestního řízení a policisté mohli 
místo v kancelářích pracovat daleko více v terénu.

Více informací naleznete zde

http://www.policie.cz/clanek/v-roce-2013-bylo-na-uzemi-cr-registrovano-pres-tri-sta-tisic-trestnych-cinu.aspx
http://www.policie.cz/clanek/bilancni-tiskova-konference-prinesla-zajimava-cisla.aspx
www.policie.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-milan-chovanec-se-ujal-uradu-ministra-vnitra.aspx


11. února - Den bezpečnějšího internetu 

Rozvoj  technologií,  jejich  masové  využívání  i  přechod  k  mobilním 
platformám  provází  i  trend  nárůstu  bezpečnostních  incidentů 
a  objevují  se  jejich  stále  nové  varianty.  Cílem  letošního  ročníku 
mezinárodní  aktivity  Safer  Internet  Day  je  poukázat  na  potřebu 
neustálé  osvěty  a  kontinuálního  vzdělávání  v  oblasti  bezpečného 
užívání  online  technologií.  Provází  ho  motto:  „Vytvořme  společně 
lepší  internet…“. Výzva   apeluje na dodržování základních pravidel 
slušného chování ve vzájemné komunikaci v prostředí online a ohledů 
k ostatním online uživatelům. Letošní  ročník obrací pozornost  také 
směrem k nejmladším uživatelům online technologií a vyzývá tvůrce 
webových stránek a jejich obsahu k větší podpoře této nejcitlivější 
cílové  skupiny.  V  rámci  aktivit  Dne  bezpečnějšího  internetu  2014 
pořádá Národní centrum bezpečnějšího internetu soutěž o hodnotné 
ceny.  Zapojte  se  také  a  můžete  být  zařazeni  do  slosování,  které 
proběhne v první polovině dubna a hlavní cena bude výherci předána 
v rámci tradiční jarní konference NCBI v Senátu Parlamentu ČR.

Více informací naleznete zde
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policie varuje - pozor na poDvoDné e-shopy!

Počítačová  kriminalita  rok  od  roku  roste.  Veřejnost  nejvíce  ohrožují 
internetové  podvody.  Za  poslední  měsíce  jich  přibyly  stovky!  Ještě 
v roce 2011 jsme v České republice evidovali bezmála 880 trestných 
činů podvodu. O dva roky později jich už bylo více než dvojnásobek. 
Lidé  by  si  při  nákupech  přes  internet měli  vybírat  ověřené  e-shopy 
a upřednostňovat platbu na dobírku, tedy po dodání zboží, nikoliv předem. 
Zbystřit by měli zejména u podezřele levného zboží. Neobjednávejte 
zázračně levné zboží, zvažte platbu předem. Kriminalisté Policejního 
prezidia  ČR  také  upozorňují  na  případy,  u  kterých  nic  netušící  lidé 
figurují  jako tzv. bílí koně. Pachatelé na inzertních serverech nabízejí 
práci administrativního charakteru, spravování stránek apod. Zájemci 
pak  zakládají  účty  podle  instrukcí  pachatelů,  kteří  je  používají  při 
fungování e-shopu. Tito „zájemci o práci“ se tím však mohou dopouštět 
legalizace  výnosů  z  trestné  činnosti,  popřípadě  páchají  trestné  činy 
formou podílnictví.

Více informací naleznete zde

projekt „asistent prevence kriMinality ii.“

Pilotní  projekt  ESF  OP  LZZ  Asistent  prevence  kriminality,  který 
probíhá od roku 2009 dosud, přinesl dobré výsledky. Odbor prevence 
kriminality MV proto v září 2013 podal žádost o finanční podporu dalšího 
individuálního projektu s názvem „Asistent prevence kriminality II.“, 
která byla schválena. Cílem projektu je zaměstnat 75 nových asistentů 
prevence kriminality ve 20 obcích České republiky. Větší počet asistentů 
je předpokladem pro zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách 
a  jejich okolí. Pomůže zlepšit bezpečí občanů ČR, posílí  jejich větší 
důvěru  v  instituce  garantující  právo  (obecní  policie  a  Policie  ČR), 
pomůže  snížit  riziko  pořádání  násilných  demonstrací  a  nepokojů, 
mnohdy ze zástupných důvodů, a přispěje k nastolení sociálního smíru. 
Vzdělávání a dlouhodobé zaměstnání asistentů má umožnit také jejich 
uplatnění na volném trhu práce a právě za pomoci nabytého vzdělání, 
vyšších sociálních kompetencí a zaměstnanosti posílit jejich integraci 
do společnosti. 

Více informací naleznete zde

http://www.ncbi.cz/
http://www.saferinternet.cz/den-bezpecnejsiho-internetu/sid-2014/index.php
http://www.policie.cz/clanek/pozor-na-podvodne-e-shopy.aspx
http://www.prevencekriminality.cz/projekty/overene-projekty-upr/asistent-prevence-kriminality/informace-o-projektu-esf-op-lzz-asistent-prevence-kriminality-ii-211cs.html

