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SEMINÁŘ K APLIKACI TECHNICKÝCH NOREM 
V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY

Na Ministerstva vnitra na Letné se dne 5. dubna 2017 konal seminář 
na téma „Aplikace technických norem v oblasti prevence kriminality“.  
Na programu byly prezentace odborníků, kteří se věnují praktickému 
naplňování norem v bezpečnostních systémech, ale také jejich přípravě 
a tvorbě. Hovořilo se o bezpečnosti tzv. měkkých cílů, tedy škol, nemocnic 
a dalších veřejných prostor, řeč byla i o kontrolních bezpečnostních 
technologiích, zamykacích systémech nebo zabezpečení únikových 
východů. Semináře se zúčastnilo zhruba 70 odborníků na prevenci 
kriminality z celé České republiky. Uspořádaly ho odbor bezpečnostní 
politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra společně s Úřadem 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Asociací 
technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s.

Více informací najdete zde

VLÁDA SCHVÁLILA KONCEPCI 
OCHRANY MĚKKÝCH CÍLŮ PRO ROKY 2017 AŽ 2020

Dne 19. dubna 2017 vláda schválila Koncepci ochrany měkkých cílů 
pro roky 2017 až 2020. Jde o další z řady aktivit Ministerstva vnitra 
v oblasti ochrany obtížně hlídaných míst a událostí s větším výskytem 
osob, jako jsou obchodní centra, trhy, školy či koncerty. Cílem 
koncepce je vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých cílů, 
díky kterému bude možné rychle a pružně reagovat na vniklé hrozby.  
Potřeba ochrany měkkých cílů vychází jak z protiteroristického balíčku 
a zjištění Auditu národní bezpečnosti, tak ze skutečnosti, že teroristé 
stále častěji na tato místa útočí. 

Více informací najdete zde

http://www.mvcr.cz/clanek/seminar-k-aplikaci-technickych-norem-v-oblasti-prevence-kriminality.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/vlada-schvalila-koncepci-ochrany-mekkych-cilu-pro-roky-2017-2020.aspx


„VYTVOŘME LOGO TÍSŇOVÉ LINKY POLICIE ČR 158“

V rámci oslav 45. výročí zřízení linky tísňového volání 158 Policie 
České republiky vyhlašuje Policejní prezidium ČR soutěž: „Vytvořme 
logo tísňové linky Policie ČR 158“. Vybraný návrh bude zpracován jako 
oficiální logo tísňové linky Policie České republiky. Soutěž probíhá na 
území České republiky od 10. dubna 2017 až do 31. května 2017. Účastnit 
se mohou všechny střední umělecké školy nebo vyšší odborné školy 
s výtvarným či grafickým zaměřením v České republice, které podají do 
soutěže přihlášku a předloží zpracovaný grafické návrhy dle uvedených 
parametrů. Odměnou pro nejlepší návrh budou dárkové předměty Policie 
České republiky a ocenění na slavnostním aktu u příležitosti 45 let linky 
tísňového volání.

Více informací najdete zde
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ZA POSLEDNÍ DESETILETÍ BYLO VYKÁZÁNO Z BYTU TÉMĚŘ 12 TISÍC LIDÍ 

Od 1. ledna 2007 je policie oprávněna, zjistí-li, že se v daném případě 
jedná o domácí násilí, násilnou osobu ze společného obydlí vykázat. 
Vykázání je preventivním opatřením směřujícím k ochraně ohrožených 
osob. Je ukládáno bez ohledu na případnou trestněprávní kvalifikaci 
jednání násilné osoby. Od začátku roku bylo podle údajů Bílého kruhu 
bezpečí vykázáno kvůli domácímu násilí 253 lidí, z toho 44 opakovaně 
(17 %). Od roku 2007 se jednalo již o téměř 12 tisíc osob (celkem 11 830 
k únoru 2017). V přepočtu na počet obyvatel bylo v roce 2016 nejvíce 
osob vykázáno v Plzeňském kraji a Praze. Domácí násilí představuje široce 
rozšířený a zároveň nejméně kontrolovaný druh násilí.

Více informací najdete zde

SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ NA ROMSKÉ ZÁLEŽITOSTI A PROBLEMATIKU MENŠIN 

Na konci března 2017 se zařízení služeb MV – v hotelu Šumava 
v Kašperských Horách – konalo pracovní setkání krajských koordinátorů 
pro romské záležitosti, styčných důstojníků Policie ČR pro menšiny 
a krajských manažerů prevence kriminality. Akci pořádalo Ministerstvo 
vnitra ve spolupráci s Ředitelstvím služby pořádkové policie Policejního 
prezidia a Kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Úřadu 
vlády ČR. Cílem setkání bylo vyhodnotit stávající způsob spolupráce 
mezi zmíněnými pracovníky, představit příklady dobré praxe, přednést 
návrhy a doporučení na prohloubení součinnosti mezi partnery 
a představit plán činnosti na rok 2017.

Více informací najdete zde

ZLATÉ ZÁCHRANÁŘSKÉ KŘÍŽE ZA ROK 2016 BYLY PŘEDÁNY

Vítězové letošního osmnáctého ročníku o nejlepší záchranářský čin roku 
2016 si ocenění z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana převzali dne 
20. dubna 2017 na Pražském hradě. Vyhlašovatelem soutěže je tradičně 
redakce časopisu RESCUE report. Hodnotitelé posuzovali v prvním kole 
sedmdesát devět nominací za loňský rok. V letošním roce bylo předáno 
celkem 6 Zlatých záchranářských křížů, 2 čestná uznání a 3 speciální ceny.  
Záštitu nad letošním ročníkem převzali prezident republiky Miloš Zeman, 
ministr vnitra Milan Chovanec, 1. místopředseda vlády Andrej Babiš, 
ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, předseda vlády Bohuslav Sobotka, 
generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba a policejní prezident Tomáš Tuhý.

Více informací najdete zde

http://www.policie.cz/clanek/soutez-vytvorme-logo-tisnove-linky-policie-cr-158.aspx
http://www.socialpolicy.cz/?p=3737
https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/sumava-hostila-pracovni-setkani-krajskych-koordinatoru-pro-romske-zalezitosti-a-stycnych-dustojniku-pro-mensiny-154792/
http://www.zachranarskykriz.cz/cz/

