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TresTná činnosT v roce 2014

Policisté objasňují stále více trestných činů. Policejní prezident 
brig. gen. Tomáš Tuhý to přičítá také stabilizaci policejního sboru, 
která má přímé důsledky na pokles trestné činnosti a zvýšení její 
objasněnosti.  V roce 2014 bylo v České republice oznámeno 288 660 
trestných činů, což znamená meziroční pokles o 11, 3 %.  Pokles byl 
zaznamenán téměř u všech druhů trestných činů. Stoupl také počet 
objasněných skutků.  V roce 2013 bylo objasněno 43, 7 % trestných 
činů, v roce 2014 se toto číslo zvýšilo na 49 %, tedy o více než pět 
procent, a objasněno bylo 141 336 trestných činů. Nejvíce policisté 
vyšetřují majetkové trestné činy. Hospodářských trestných činů bylo 
v roce 2014 vyšetřováno 30 731 a 16 949 násilných trestných činů. 

Více informací najdete zde

seminář k projekTu ke zvýšení bezpečnosTi seniorů

V rámci projektu „Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti 
seniorů“ se v prosinci 2014 uskutečnil ve školicím středisku Ministerstva 
vnitra Červená nad Vltavou seminář pro specialisty z řad odboru obecné 
kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování (OOK SKPV), krajských 
a městských ředitelství (KŘ a MŘ) a policistů z řad pořádkové policie 
(SPP) a odboru tisku a prevence. Zúčastnilo se ho celkem 78 účastníků 
a program zajišťovalo 15 lektorů – odborníků na problematiku trestné 
činnosti páchané na seniorech. Bezchybná spolupráce odborníků z řad 
kriminalistů a pořádkové policie je naprosto klíčová pro důkazní řízení, 
což se projevilo při skupinovém řešení případových studií v rámci 
workshopu. Prezentace ze semináře budou sloužit výhradním potřebám 
policejních specialistů.

Více informací najdete zde

http://www.policie.cz/clanek/policiste-objasnuji-stale-vice-trestnych-cinu.aspx
http://www.prevencekriminality.cz/projekty/podporene-esf/seminar-projektu-mezioborovym-vzdelavanim-ke-zvyseni-bezpecnosti-senioru-327cs.html
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Den bezpečnějšího inTerneTu siD 2015 

Na 10. února 2015 připadá Den bezpečnějšího internetu. Každoročně 
je podporován organizací INSAFE a po celém světě se organizují různé 
akce, jejichž cílem je připomenout veřejnosti nutnost obezřetné práce 
v prostředí online, prevence před škodlivými projevy chování a před šířením 
škodlivého obsahu na internetu. Akce se zaměřují především na cílovou 
skupinu dětí a mládeže, která patří z hlediska aktivit a souvisejících rizik 
k nejohroženějším. Tradičně se ke Dni bezpečnějšího internetu přidává 
i Národní centrum bezpečnějšího internetu, které zvolilo letošní motto 
„VYTVOŘME SPOLEČNĚ LEPŠÍ INTERNET“ a také organizuje soutěž, jíž se 
můžete zúčastnit i vy. Pokud se chcete k SID 2015 připojit, uspořádejte 
jakoukoliv aktivitu propagačního a informativního charakteru a dejte o ní 
Národnímu centru bezpečnějšího internetu vědět. 

Více informací najdete zde

poDpora kampaně proTi obchoDování s paDělky

Národní protidrogová centrála se rozhodla podpořit celonárodní vzdělávací 
kampaň legálních výrobců a prodejců tabákových výrobků iniciovanou 
společností Philip Morris ČR a.s., zaměřenou na boj s obchodem s nelegálními 
tabákovými výrobky a dalšími nelegálními komoditami. Navázaná spolupráce 
představuje podporu boje s trestnou činností, ne podporu závislostem. 
Hlavním důvodem pro připojení k této kampani je skutečnost, že obchod 
s nelegálními cigaretami a ostatními padělky se nejčastěji odehrává v těch 
samých místech, kde policisté odhalují drogovou kriminalitu, přičemž oba 
druhy trestné činnosti jsou prokazatelně úzce propojeny. 

Více informací najdete zde

cenTrum pro oběTi sexuálního násilí a jejich blízké

Organizace proFem, o.p.s. otevřela v Praze nové Poradenské centrum 
pro oběti sexuálního násilí a jejich blízké. Centrum vzniklo díky projektu 
„Pomoc a podpora obětí generově podmíněného násilí“, který byl podpořen 
z Fondu nestátních neziskových organizací z EHP fondů 2009-2014. Cílem 
projektu je, aby se obětem sexuálního a domácího násilí dostalo rychlé, 
bezplatné a komplexní pomoci v jejich tíživé situaci a snaha podpořit 
je v návratu do běžného života bez násilí. Centrum nabízí zdarma svým 
klientům/-kám: psychologickou pomoc, právní pomoc, sociálně-právní 
poradenství, zprostředkování kontaktů na jiné instituce, základní orientace 
v situaci, zprostředkování dalších služeb, pomoc a orientace v trestním 
řízení. ProFem chce dále prohlubovat povědomí odborné i laické veřejnosti 
o specifikách této formy trestné činnosti. 

Více informací najdete zde

evropská cena prevence kriminaliTy 2014

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) každoročně vyhlašuje soutěž o 
evropský preventivní projekt (European Crime prevention  Award – ECPA). 
V roce 2014 bylo ústředním tématem „Prevence obchodování s lidmi“. 
Vítězem národního kola České republiky se stal projekt „Zaměstnávání 
cizinců na území ČR v souvislosti s legalizací jejich pobytu – školení 
spolupracujících subjektů“, nominovaný Krajským ředitelstvím policie 
Jihočeského kraje. Ve dnech 4. a 5. prosince 2014 byl tento projekt 
prezentován v rámci každoroční Konference dobré praxe EUCPN v Římě. 

Více informací najdete zde

www.saferinternetday.cz
http://www.policie.cz/clanek/podpora-vzdelavaci-kampane.aspx
http://www.profem.cz/projekt-pomoc-a-podpora-obeti.aspx
http://eucpn.org/search/knowledge-center/ECPA

