
PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY Prosinec 2016

DALŠÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MV NA ROK 2017

Ministerstvo vnitra poskytuje dotace ze státního rozpočtu na projek-
ty prevence kriminality již od roku 1996. Koncem listopadu vyhlásilo 
prostřednictvím odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminali-
ty Program prevence kriminality na rok 2017. V jeho rámci mohou 
kraje, města a obce nejpozději do 31. ledna 2017 žádat o poskytnutí 
dotace na projekty zaměřené na zvyšování bezpečí občanů a jejich 
majetku. Kratší tradici má dotační program „Bezpečnostní dobro-
volník“, který OBPPK vyhlašuje v zájmu podpory širšího zapojení 
veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni. 
Žádosti o dotace se podávají také do 31. ledna 2017. 

Více informací najdete zde

KLÍČOVÝ MATERIÁL O BEZPEČNOSTI ČR

Dne 1. prosince 2016 prezentoval v Senátu ČR předseda vlády Bohuslav 
Sobotka společně s ministrem vnitra Milanem Chovancem závěry Au-
ditu národní bezpečnosti. Jedná se o důležitý materiál v oblasti bez-
pečnosti České republiky. Jeho příprava byla zahájena na začátku roku 
a podílelo se na ní cca 120 expertů z řad ministerstev, dalších správních 
úřadů, bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb. Věnuje se de-
seti okruhům hrozeb, které byly expertní skupinou vybrány jako osno-
va materiálu: terorismus, extremismus, organizovaný zločin, působení 
cizí moci, bezpečnostní aspekty migrace, přírodní hrozby, antropogen-
ní hrozby, hrozby v kyberprostoru, energetická, surovinová a průmys-
lová bezpečnost a hybridní hrozby a jejich vliv na bezpečnost občanů. 
Vláda schválila Audit národní bezpečnosti 14. prosince 2016 a MV nyní 
pracuje na Akčním plánu s harmonogramem konkrétních opatření. 

Více informací najdete zde

PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY listopad 2014

Smlouva o policejní Spolupráci ČeSka a německa

Smlouva o policejní spolupráci mezi Českou republikou a Spolkovou 
republikou Německo, hledání receptů, které zabrání fotbalovým 
chuligánům v páchání výtržností, nebo výměna zkušeností mezi 
českou a německou poštou. To byla hlavní témata zahraniční cesty 
ministra vnitra Milana Chovance do Berlína. 14. října 2014 se ministr 
dohodl se svým protějškem Thomasem de Maizièrem na podobě nové 
smlouvy o policejní spolupráci mezi oběma zeměmi. Ta by měla dát 
větší pravomoci policistům na území sousedního státu a měla by dále 
prohlubovat spolupráci obou zemí při potírání majetkové přeshraniční 
kriminality či boji proti drogám. Při návštěvě olympijského fotbalového 
stadionu se ministr Chovanec zajímal mj. o bezpečnost na stadionech 
a komplexní pohled na fotbalové násilí. 

Více informací naleznete zde

vyhlášení programu prevence kriminality na rok 2015 

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra zveřejnil výzvu 
k podávání žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů 
Programu prevence kriminality na rok 2015. Cílem Programu je snižování 
míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů, 
snížení výskytu delikvence u vybraných cílových skupin nebo jejich 
ochrana, efektivní systém prevence kriminality a komplexní přístup 
v komunitách ve spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů. Dále 
bude podporován projekt Asistent prevence kriminality podle pravidel 
uvedených v novém Metodickém balíčku. Výzva obsahuje dokumenty 
a formuláře potřebné k vypracování žádostí včetně závazných termínů 
jejich podání a seznamu konzultantů pro jednotlivé kraje.

Více informací naleznete zde

http://www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-a-ministr-vnitra-predstavili-finalni-text-auditu-narodni-bezpecnosti--151441/
http://www.mvcr.cz/clanek/vlada-schvalila-klicovy-material-tykajici-se-bezpecnosti.aspx


PRVNÍ ABSOLVENTI DOMOVNICKÉ AKADEMIE V BRNĚ

Domovnické minimum se už osvědčilo v praxi, kurz pro správce domů 
má první spokojené absolventy. Čtyřiadvacet účastníků kurzu, z nichž 
rovnou polovinu tvořily ženy, získalo cenné poznatky o nejdůležitějších 
zákonech i jiných závazných normách a seznámili se s osvědčenými 
preventivními postupy při předcházení kriminalitě. Vítané know-how 
pro majitele budov, členy společenství vlastníků i správce soukromých 
či veřejných objektů přinesl téměř čtyřměsíční cyklus přednášek Do-
movnického preventivního minima. Slavnostní ceremoniál proběhl sho-
dou okolností jen pár dní poté, co brněnští strážníci převzali v Praze 
cenu za Domovnickou akademii v soutěži ministerstva vnitra o nejlepší 
preventivní projekt na místní úrovni.

Více informací najdete zde
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SOUTĚŽ JAK SE UČÍME DOPRAVNÍ VÝCHOVU U NÁS

Upozorňujeme, že v rámci projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ 
se blíží uzávěrka soutěže, kterou vyhlásilo Policejní prezidium v říj-
nu letošního roku. Pořadatelem je Policie České republiky a partnery 
soutěže jsou Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a samostatné 
oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR. Soutěž o nejlepší preventivní 
projekt realizovaný ve školních a zájmových kolektivech se zaměřením 
na problematiku dopravní výchovy do 15. ledna 2017. Odměnou pro 
tři nejlepší projekty bude koncert hudební kapely Maxim Turbulenc 
s doprovodným programem ukázek Policie České republiky pro vítězný 
kolektiv.

Více informací najdete zde

SEMINÁŘ „FALEŠNÁ OBVINĚNÍ 
ZE SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ V RODINĚ A SOUVISEJÍCÍ NÁSLEDKY“

Dne 8. prosince 2016 pořádal odbor bezpečnostní politiky a prevence 
kriminality Ministerstva vnitra, ve spolupráci s Krajským ředitelstvím 
policie hl. m. Prahy odborný seminář na téma „Falešná obvinění ze 
sexuálního násilí v rodině a související následky“. Seminář byl určen 
pro specialisty Policie ČR, pracující na problematice mládež – mrav-
nost, státní zástupce, odborné pracovníky krajských úřadů a městských 
částí Prahy a neziskové organizace. Lektory byli erudovaní odborníci 
z oblasti psychologie – klinické, dětské, soudní znalci a lékaři. Jedná se 
již o třetí seminář, který se zabýval problematikou sexuálního násilí, 
a předpokládá se, že další se bude konat i v následujícím roce.

Více informací najdete zde

RADY OD HASIČŮ – BEZPEČNÉ ZIMNÍ CESTOVÁNÍ

Mnozí již toužebně očekávají sněhovou nadílku, aby se mohla po-
řádně rozjet lyžařská sezona. Řada z nás plánuje vyjíždět o víkendu 
na hory nebo na delší zimní dovolenou. Když se chystáte na cestu 
za sněhem, ale i kamkoliv jinam v průběhu zimy, měli byste myslet 
i na svojí bezpečnost. Každý den vyjedou hasiči na pomoc řidičům 
při dopravních nehodách průměrně 50 krát. Jak se tedy na cestu 
připravit a co by mělo každé auto obsahovat? Užitečné rady k bez-
pečnému pohybu na zimních silnicích přináší web Hasičského zá-
chranného sboru.

Více informací najdete zde

http://www.mpb.cz/media/tiskove-zpravy/domovnicke-minimum-se-uz-osvedcilo-v-praxi-kurz-pro-spravce-domu-ma-prvni-spokojene-absolv/
http://www.policie.cz/clanek/jak-se-ucime-dopravni-vychovu-u-nas.aspx
http://www.prevencekriminality.cz/projekty/overene-projekty-upr/specialni-vyslechove-mistnosti/seminar-falesna-obvineni-ze-sexualniho-nasili-v-rodine-a-souvisejici-nasledky-499cs.html
http://www.hzscr.cz/clanek/rady-od-hasicu-jak-bezpecne-vyrazit-za-zimnimi-radovankami.aspx
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