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Smlouva o policejní Spolupráci Čr a Srn

28. dubna 2015 podepsali ministr vnitra Milan Chovanec, jeho 
německý protějšek Thomas de Maizière a velvyslanec SRN Arndt 
Freiherr Freytag von Loringhoven Smlouvu o policejní spolupráci 
a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou 
Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech 
trestních. Nová smlouva je komplexním dokumentem, který má 
spolupráci policie a celníků přizpůsobit situaci, jež nastala po zrušení 
kontrol na společných hranicích a otevření schengenského prostoru. 
Rozšiřuje pravomoci policistů na území druhého státu, upraveno je 
tzv. přeshraniční odvracení nebezpečí v případě naléhavé potřeby, 
např. bezprostředního ohrožení života.

Více informací najdete zde

police Čr a hokejové miStrovStví Světa 2015

Během 79. ročníku mistrovství světa v ledním hokeji, který se 
konal v Praze a Ostravě v květnu 2015, byla Policie České republiky 
plně připravena na řešení jakéhokoliv bezpečnostního problému. 
V proběhu sedmnácti dnů šampionátu prováděla bezpečnostní 
opatření, kterým plně zajistila bezproblémový průběh této významné 
sportovní události. Ukázalo se také, že přítomností většího počtu 
policistů v ulicích došlo také ke snížení trestné činnosti v jednotlivých 
oblastech. „Jsem velice rád, že i díky přispění Policie České republiky 
proběhl celý náročný světový šampionát bez zásadních problémů 
a mohli jsme tak ukázat, že naše republika je bezpečnostně vyspělou 
zemí EU,“ zhodnotil práci svého týmu policejní prezident brig. gen. 
Tomáš Tuhý.

Více informací najdete zde

http://www.mvcr.cz/clanek/ministri-vnitra-cr-a-srn-podepsali-smlouvu-o-policejni-spolupraci.aspx
http://www.policie.cz/clanek/vyhodnoceni-bezpecnostniho-opatreni-na-mslh-iihf-2015.aspx
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mezinárodní den pohřešovaných dětí

25. květen je mezinárodním dnem pohřešovaných dětí. V roce 1979 
totiž v tento den zmizel v New Yorku na cestě do školy šestiletý 
Etan Patz a už nikdy se nenašel. Protože je jeho symbolem kvítek 
pomněnky, říká se mu také Pomněnkový den. Mnoho institucí po 
celém světě pořádá při této příležitosti řadu akcí. Letos se k němu 
přihlásila také Linka 116 000 Ztracené dítě. Uspořádá v centru 
hlavního města Prahy informační akci, jejímž cílem bude propagace 
činnosti linky, aby vyšší povědomí o ní mezi veřejností ještě účinněji 
přispívalo k řešení krizových situací při útěku nebo pohřešování 
dítěte.

Více informací najdete zde

BezpeČné úČty pro dlužníky v exekuci

Aliance proti dluhům již několik let usiluje o vznik účtů, které budou 
chráněny před exekucí a se kterými bude možné volně disponovat. 
Současné nastavení systému je pro dlužníky mnohdy neúnosné. Díky 
exekuci účtu a srážkám ze mzdy se často ocitají bez prostředků, 
propadají do dluhové pasti či svou situaci řeší odchodem z bankovního 
systému a často i opuštěním legálního zaměstnání. Zvyšuje se rovněž 
riziko páchání trestných činů .Aliance usiluje o spravedlivé a rozumné 
řešení, aby i lidé v exekuci měli zachována práva na důstojný život, 
který pomůže nejen dlužníkům a jejich rodinám, ale i věřitelům, 
obchodním partnerům a celé společnosti. 

Více informací najdete zde

BritSké vyznamenání romSkému policiStovi z Čech

Vysoké britské civilní vyznamenání, Řád britského impéria, udělí 
v květnu královna Alžběta II. českému Romovi Petru Torákovi. 
Torák žije ve Spojeném království od roku 1999. Jeho rodina 
severočeský Liberec opustila po údajných opakovaných fyzických 
útocích neonacistů. V Anglii nejdříve pracoval v restauraci rychlého 
občerstvení, poté se stal strážníkem a v roce 2006 policistou. Nyní už 
několik let působí ve městě Peterborough, které leží asi 120 kilometrů 
severně od Londýna. Královna mu řád propůjčí za služby romské 
komunitě. Po práci se Torák podílí na mnoha projektech pomáhajících 
lidem z romské komunity, spoluzakládal mimo jiné Asociaci romských 
policistů. Mnozí lidé Toráka vnímají jako příklad zdařilé integrace 
přistěhovalců do britské společnosti.

Více informací najdete zde

Senioři jSou terČem všude

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR hostila 22. dubna setkání expertů 
na problematiku kriminality páchané na seniorech. Konala se v rámci 
projektu Ministerstva vnitra „Mezioborové vzdělávání ke zvýšení 
bezpečnosti seniorů“, který byl zahájen v květnu loňského roku 
a je financován z evropských fondů. O své zkušenosti s dokumentací 
a řešením této problematiky se podělilo několik delegací zahraničních 
policejních sborů, pracovníků v sociálních službách a zástupci Úřadu 
služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České 
republiky. 

Více informací najdete zde

http://linkaztracenedite.cz/
http://www.rubikoncentrum.cz/aliance-proti-dluhum.php
http://www.rubikoncentrum.cz/kdo-jsme-zpravy-o-cinnosti.php
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cro-britska-kralovna-vyznamena-romskeho-policistu-z-cr/1205742
http://www.policie.cz/clanek/seniori-jsou-tercem-vsude.aspx

