
PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY Srpen 2016

START NCOZ A KOORDINACE OCHRANY MĚKKÝCH CÍLŮ

V srpnu 2016 zahájila svoji činnost Národní centrála proti organizovanému 
zločinu. Hlavními tématy nově vzniklého útvaru, jehož ředitelem se 
stal plk. Michal Mazánek, jsou kyberkriminalita, daňová kriminalita, 
zajišťování výnosů z trestné činnosti a ochrana měkkých cílů a hranic jako 
součásti boje proti terorismu. Ministerstvo vnitra urychlilo v souvislosti 
s množícími se teroristickými útoky v Evropě koordinaci systémové ochrany 
měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací osob (např. obchodní 
centra, kulturní a sportovní akce, kostely). Tato místa nejsou trvale 
chráněná a jsou snadno dostupná. Systémová podpora bude poskytována 
také představitelům samospráv prostřednictvím 24 hodinové bezplatné 
telefonní linky 800 255 255. 

Více informací najdete zde

AKČNÍ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY NA LÉTA 2016 AŽ 2020

Koncem července 2016 schválila vláda Akční plán prevence kriminality 
na léta 2016 až 2020. Materiál navazuje na aktuální Strategii prevence 
kriminality a je rozdělen do kapitol, které odrážejí hlavní priority Strategie, 
kterými jsou - systém prevence kriminality v České republice, pomoc 
obětem trestné činnosti, práce s dětmi a mládeží, práce s pachateli trestné 
činnosti, komplexní přístup k prevenci kriminality v rizikových lokalitách 
a nové hrozby a přístupy k prevenci kriminality. Stanovuje konkrétních 
77 úkolů, jejichž naplňování by mělo přispět k dalšímu snižování výskytu 
kriminality i kriminogenních faktorů, včetně reakce na aktuální rizika 
a hrozby, k větší ochraně obětí, efektivnější práci s pachateli, většímu 
bezpečí v rizikových lokalitách, zvyšování pocitu bezpečí občanů a jejich 
důvěry v orgány státní správy i samosprávy.

Více informací najdete zde

http://www.mvcr.cz/clanek/start-ncoz-a-koordinace-ochrany-mekkych-cilu.aspx
http://www.prevencekriminality.cz/o-prevenci-kriminality/dokumenty-1/


POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

Trestný čin nebo jiná traumatizující událost se mohou dotknout 
každého z nás. Kdokoli se může ocitnout v roli oběti, svědka nebo 
dokonce pozůstalého po oběti tragické události. A každý v takové 
situaci reaguje jiným způsobem. Mohou se objevit i velmi silné stresové 
reakce, které jsou přirozenou odezvou na náročnou či dokonce extrémní 
událost. Pokud jste se stali obětí trestného činu nebo jste prožili jinou 
mimořádnou událost, nezůstávejte na zpracování a řešení situace 
sami. Na stránkách Ministerstva vnitra najdete důležité informace pro 
oběti trestných činů a osoby zasažené mimořádnými událostmi, které 
můžete pro zvládnutí takové situace potřebovat.

Více informací najdete zde
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PŘIBÝVÁ DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍCH OMBUDSMANKU O POMOC

Děti jsou mnohdy okolnostmi nuceny řešit problémy, s nimiž by si nevěděla 
rady ani řada dospělých. Pomoc a radu pak hledají u veřejné ochránkyně 
práv. Stejně jako v případě dospělých stěžovatelů může ochránkyně 
prověřit postup orgánů státní správy, zabývat se podmínkami ústavní péče 
nebo vyhodnotit, jestli potíže dítěte nespočívají v nerovném zacházení. 
Ostatní situace se dětem snaží vysvětlit, poradit jim, na koho se mají 
obrátit, apod. V roce 2012 byla zřízena speciální internetová informační 
stránka. Nejčastěji děti potřebují radu a pomoc s potížemi týkajícími se 
rodiny, vztahů v rodině, nejrůznějších důsledků rozpadlých rodin, včetně 
pobytu v zařízení pro děti. V loňském roce se na ochránkyni obrátilo 
55 dětí, od začátku letošního roku jich bylo už 31.

Více informací najdete zde

VÝSLEDKY DAŇOVÉ KOBRY ZA 1. POLOLETÍ 2016

Za dobu existence Daňové Kobry už zástupci Celní správy, Finanční 
správy a Policie ČR touto metodou práce uchránili státnímu rozpočtu 
téměř 6,2 miliardy korun. Jen za první pololetí 2016 se jim podařilo 
zachránit ještě před vznikem škody či zajistit na náhradu již vzniklé 
škody více než 2 miliardy korun. Projekt Daňová Kobra byl formálně 
zahájen 11. dubna 2014, fakticky však probíhala součinnost již od počátku 
roku 2014. V roce 2015 došlo k rozšíření pracovišť o všechna Krajská 
ředitelství Policie ČR. Prioritou Daňové Kobry je ochrana státního rozpočtu, 
v červnu na její úspěchy navázala tzv. Hazardní Kobra, která se zaměřuje 
se na potírání nelegálního hazardu. 

Více informací najdete zde

POLICIE A BESIP RADÍ - POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ VE VOZIDLE

Nejčastější odpovědí na otázku, proč se lidé ve vozidle poutají, je, že se to 
musí, neboť tuto povinnost ukládá zákon, nebo že jinak „to pípá“. Pasažéři 
by si při používání bezpečnostních pásů měli hlavně uvědomit, že je to 
jeden z nejdůležitějších bezpečnostních prvků. První bezpečnostní pásy se 
ve vozidlech poprvé objevily v padesátých letech minulého století. Od té 
doby tento převratný bezpečnostní prvek v automobilech zachránil hodně 
přes milion životů. Z denní praxe, ale i ze statistik vyplývá, že po zavedení 
bezpečnostních pásů významně poklesl počet těžkých i smrtelných úrazů. 
O tom, jak je to s pásy i na zadním sedadle, o dětských autosedačkách 
i o problematice airbagů se dozvíte také z webu BESIP.

Více informací najdete zde

http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-obeti-trestnych-cinu-a-zasazene-mimoradnymi-udalostmi.aspx
http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2016/pribyva-deti-zadajicich-ombudsmanku-o-pomoc/
http://www.policie.cz/clanek/vysledky-danove-kobry-za-1-pololeti-2016.aspx
http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/aktuality/206-delas-to-taky-pripoutejte-se-prosim
http://www.policie.cz/clanek/proc-pouzit-ve-vozidle-bezpecnostni-pasy.aspx

