
PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY Září 2015

STUDIE MAPY BUDOUCNOSTI

V rámci stejnojmenného projektu vznikla mezinárodní srovnávací 
studie. Jejím záměrem je popsat, především na základě zahraničních 
zkušeností, předpoklady pro uplatnění moderních přístupů a nástrojů 
založených na mapování, analýze a predikci kriminality pro zvýšení 
efektivity a kvality výkonu veřejné správy, strategického řízení, 
plánování v oblasti prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti 
a veřejného pořádku v České republice. Je určena zejména 
managementu Policie ČR a představitelům Ministerstva vnitra ČR, jako 
zdroj informací zahraničních i domácích zkušeností. Zaměřuje se na 
legislativní, organizační, technické a odborné podmínky pro zavedení 
a využívání „map budoucnosti“ a zároveň hodnotí, s jakými náklady je 
aplikace těchto nástrojů do praxe spojena a jaké jsou její přínosy.

Více informací najdete zde

 

PRÁZDNINY Z POHLEDU POLICIE ČR

Začátkem září se na tiskové konferenci za účasti prvního náměstka 
policejního prezidenta plk. Martina Vondráška uskutečnilo 
vyhodnocení letních prázdnin z pohledu Policie ČR. Rozebírána byla 
problematika dopravy, veřejného pořádku i prevence v různých 
oblastech.  Byl zaznamenán nárůst ve všech základních oblastech 
dopravní nehodovosti, mimo počtu lehce zraněných. Na zajištění 
bezpečnosti a veřejného pořádku v rámci konání hudebních 
festivalů se o prázdninách podílelo téměř 6 000 policistů. Také 
policejní preventisté v prázdninovém období realizovali desítky akcí 
a projektů, zacílených na aktuální problematické oblasti bezpečnosti 
silničního provozu, krádeže, vlastní bezpečí apod.

Více informací najdete zde

http://www.prevencekriminality.cz/projekty/mapy-budoucnosti/vystupy-projektu/mezinarodni-srovnavaci-studie-386cs.html
http://www.policie.cz/clanek/prazdniny-z-pohledu-policie-cr.aspx
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POLICIE UPOZORŇUJE - NELZE BEZTRESTNĚ PORUŠOVAT ZÁKON

Aktuální uprchlická vlna s sebou nese i zvýšený počet nesouhlasných 
vyjádření, která jejich zastánci šíří osobně nebo na veřejných 
internetových fórech či sociálních sítích. Již několik měsíců policisté 
přijímají prostřednictvím hotline i oznámení od občanů, které na nevhodné 
příspěvky upozorňují. Některá vyjádření jsou velmi kontroverzní a za 
hranou slušného chování, ale nenaplňují skutkovou podstatu některého 
z trestných činů. Policie upozorňuje - v případě, že bude pachatel 
trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, či 
z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv 
a svobod odsouzen, hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody.

Více informací najdete zde

NOVÝ WEB MINISTERSTVA VNITRA O MIGRACI

Ministerstvo vnitra zprovoznilo v pondělí 7. září 2015 nové webové 
stránky o migraci. Na novém portálu najde veřejnost, novináři 
i státní správa řadu aktuálních statistik, informace o integraci 
cizinců, tiskové zprávy nebo důležité dokumenty, které se migrační 
politiky týkají.  Resort vnitra chce zprovozněním webu vyvrátit 
rozličné mýty, které ve společnosti kolují, a uvádět informace na 
pravou míru. Na webu je možné nalézt rozsáhlý slovníček pojmů, 
odpovědi na často kladené dotazy nebo nejdůležitější kontakty 
na resortní odbor azylové a migrační politiky. Ze základní stránky 
nového webu je navíc možné přejít přímo na weby Služby cizinecké 
policie nebo Správy uprchlických zařízení.

Více informací najdete zde

PREVENCÍ K BEZPEČÍ

Policie východočeského regionu zhotovila 14 preventivních videospotů se 
6 tématy, která jsou zaměřena na prevenci kriminality a rizikové jevy 
ve společnosti. V rámci projektu Královéhradeckého a Pardubického 
krajského ředitelství policie byla jejich tvorba financována z prostředků 
Ministerstva vnitra ČR. V cyklu se objeví rizika virtuální komunikace, 
silničního provozu, problematika trestné činnosti na seniorech, kapesních 
krádeží, krádeží odložených věcí i věcí z motorových vozidel. Od září je 
možné spoty shlédnout nejen na webových stránkách PČR, kde jsou ke 
stažení, ale i v kinech, MHD, televizních obrazovkách v čekárnách, školách 
a na webech organizací podporujících šíření preventivních informací. 

Více informací najdete zde

VELETRH PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 2015

Ve dnech 15. – 19. září 2015 se v PVA EXPO PRAHA uskuteční 7. ročník 
mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární 
a zabezpečovací techniky, systémů a služeb PRAGUE FIRE & SECURITY 
DAYS 2015 (FSDays 2015). Bude probíhat souběžně s největším stavebním 
veletrhem FOR ARCH. Díky této synergii vzniká ojedinělé oborové 
propojení bezpečnosti se stavebnictvím. Záštitu veletrhu poskytlo 
Ministerstvo vnitra ČR a Policie České republiky. V rámci Poradenského 
centra budou resortní odborníci návštěvníkům podávat informace a rady 
z oblasti ochrany majetku a osob a ve spolupráci s Cechem mechanických 
zámkových systémů ČR budou prezentovat projekt „Bezpečná země“. 

Více informací najdete zde
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http://www.policie.cz/clanek/vyjadreni-policie-cr-k-vyrokum-smerujicim-proti-bezencum.aspx
www.mvcr.cz/migrace
http://www.policie.cz/clanek/prevenci-k-bezpeci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/specificke-programy-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d

