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TRESTNÁ ČINNOST V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2016

Na tiskové konferenci dne 24. ledna 2017 na Policejním prezidiu byla 
zveřejněna data o vývoji v oblasti kriminality za rok 2016. Náměstek 
policejního prezidenta pro SKPV plk. Jaroslav Vild, ředitel Úřadu služby 
kriminální policie a vyšetřování plk. Michal Foit a ředitel Národní cen-
trály proti organizovanému zločinu plk. Michal Mazánek na ní shrnuli 
činnosti obou útvarů. V loňském roce byly evidovány téměř 218 tis. 
skutků, je to tedy o 12% méně než v roce předešlém. Pokles trestné 
činnosti je zaznamenán u všech druhů trestných činů. Dlouhodobě pla-
tí, že nejvíce je majetkové trestné činnosti. Prioritami kriminalistů 
v roce 2017 bude především problematika terorismu a extremismu, 
kyberkriminality, závažné hospodářské činnosti a drogové kriminality. 

Více informací najdete zde

INDEX VNÍMÁNÍ KORUPCE

Mezinárodní sekretariát Transparency International v lednu zveřejnil 
„Index vnímání korupce za rok 2016“ . Žebříček je sestavován na zákla-
dě výsledků průzkumů mezi experty, v nichž respondenti (ať již jednot-
livci či organizace) hodnotí mj. schopnost vládních institucí potlačovat 
a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korup-
ce v různých oblastech veřejné správy, míru transparentnosti jejího 
fungování a míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků. 
Česká republika se v hodnocení výrazně propadla a po loňském skoku 
na 37. místo ve světě se vrátila o 10 míst zpátky – na sdílenou 47. příč-
ku. Celosvětově v čele žebříčku Indexu vnímání korupce nadále zůstá-
vají severské země a Nový Zéland. Opačnou stranu žebříčku uzavírají 
Severní Korea, Jižní Súdán a Somálsko.

Více informací najdete zde

http://www.policie.cz/clanek/kriminalita-jiz-nekolik-let-klesa-a-stoupa-objasnenost-trestnych-cinu.aspx
https://www.transparency.cz/vnimani-korupce-v-cesku-se-zhorsilo/


Vydává odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra, ředitel: Mgr. David Chovanec,
redakce: Mgr. Květa Dočkalová, grafická úprava: Vladimíra Jílková, foto: archiv MV a PČR

DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU 2017

Safer Internet Day (SID) organizuje Národní centrum bezpečnějšího in-
ternetu (NCBI) ve spolupráci s mezinárodní sítí Insafe v České republice 
v únoru každého roku na podporu bezpečnějšího a odpovědnějšího vy-
užívání on-line technologií, a to zejména u dětí a mladých lidí. Letošní 
Den bezpečnějšího internetu 2017 připadl na úterý 7. února 2017 a 
jeho hlavní téma je: „Chraň svá data, chráníš tím sebe a své blízké“. 
Součástí Dne bezpečnějšího internetu 2017 je i soutěž, kterou pořádá 
NCBI opět ve spolupráci s partnery.

Více informací najdete zde

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI NCPOZ A SDRUŽENÍ CZ.NIC

Ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV Michal Ma-
zánek a výkonný ředitel sdružení cz.nic Ondřej Filip podepsali 15. února 
2017 memorandum, které má posílit důvěru a spolupráci mezi veřejností, 
soukromým sektorem a státní správou v oblasti internetové bezpečnosti. 
Vznik memoranda byl motivován především společným zájmem o ochranu 
dětí a mládeže před trestnou činností a snížení výskytu dětské pornografie 
a dalšího nezákonného jednání ohrožujícího uživatele Internetu. Součástí 
spolupráce obou subjektů, která je částečně podporována Evropskou ko-
misí v rámci programu Connecting Europe Facility a realizována v rámci 
projektu Safer Internet, bude rozvoj aktivit týkajících se vyhodnocování 
podnětů na nezákonný a nevhodný obsah umístěný na Internetu.

Více informací najdete zde

JE TO ROK: REFLEXE ZACHRAŇUJE ŽIVOTY

V pondělí 20. února 2017 uplyne rok od zavedení povinnosti nosit mimo 
obce za snížené viditelnosti reflexní prvky. Na vyhodnocení účinnosti 
novely zákona je ještě z dlouhodobého hlediska brzy, ale už první čísla 
dokazují, že tato po této změně zákona došlo ke snížení počtu obětí z 
řad chodců mimo obce. V roce 2016 zemřelo při dopravních nehodách 
111 chodců. To je o 20 obětí z jejich řad méně než v roce 2015. Přesto 
i loni docházelo k nehodám, kdy umírali chodci, kteří nebyli vybaveni 
reflexními prvky, ačkoliv se pohybovali na místech, kde jim to zákon 
nařizoval. Je prokázáno, že reflexní prvky mohou za zhoršené viditel-
nosti snížit riziko smrtelné nehody chodce až desetkrát. Jinak řečeno, 
10 % chodců má šanci přežít, pokud by bylo dostatečně viditelných.

Více informací najdete zde

ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V PRŮMYSLOVÝCH ZÓNÁCH

Problematickou bezpečnostní situaci v oblasti Plzně a obce Kvasiny bude 
nově mapovat a řešit pracovní skupina, k jejímuž založení dal 19. ledna 
2017, pokyn ministr vnitra Milan Chovanec. Ustavení skupiny je reakcí 
na závratné zvýšení zjištěných přestupků související s vyšší koncentrací 
osob v daných lokalitách. Skupina se bude podílet na přípravě opatření, 
která mají problematickou situaci řešit a která bude možné následně 
aplikovat na celém území České republiky v oblastech s podobnými pro-
blémy. Zapojit by se do ní měli kromě zástupců Ministerstva vnitra, po-
licie, dotčených krajských a místních samospráv také zástupci Minister-
stva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu 
a obchodu a zástupci Asociace krajů, Svazu měst a obcí a odborů. 

Více informací najdete zde

http://www.saferinternet.cz/sid-2017/688-den-bezpecnejsiho-internetu-2017.html
http://www.policie.cz/clanek/podpis-memoranda-mezi-cz-nic-a-ncoz.aspx
http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/293-je-to-rok-reflexe-zachranuje-zivoty
http://www.mvcr.cz/clanek/vznika-pracovni-skupina-resit-bude-bezpecnostni-situaci-v-okoli-kvasin-a-plzne.aspx

