
PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY Říjen 2016

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MV

Ministerstvo vnitra vyhlásilo prostřednictvím odboru bezpečnostní 
politiky a prevence kriminality, tak jako každoročně, několik dotač-
ních programů na rok 2017. Nestátní neziskovým organizacím je ur-
čen program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením 
na prevenci domácího násilí na seniorech a prevenci trestné činnosti 
páchané na seniorech, další oslovuje provozovatele evropských krizo-
vých či asistenčních linek 116 000, 116 111 a 116 006. K zabezpečení 
kontinuity plnění dlouhodobých úkolů vyplývajících z Vládní koncep-
ce boje s korupcí slouží také výběrový dotační program „Prevence 
korupčního jednání“.

Více informací najdete zde

2. ETAPA AUDITU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI

Nutnost posílení odolnosti státní správy vůči cílenému působení cizí 
moci prostřednictvím školení, zlepšení schopnosti státu co nejrychleji 
posoudit závažnost hybridní hrozby nebo přijmutí nástrojů pro včasné 
odhalení hrozeb útočících na podstatu demokracie, to jsou některé 
závěry pracovních týmů v rámci 2. etapy Auditu národní bezpečnos-
ti. 27. září 2016, ji představil předseda vlády Bohuslav Sobotka spolu 
s ministrem vnitra Milanem Chovancem a předsedy pracovních týmů 
jednotlivých kapitol Auditu. V 2. etapě přišla na řadu témata předsta-
vující pro bezpečnostní systém relativně nové výzvy. Zejména kapitoly 
Působení cizí moci, Hybridní hrozby a jejich vliv na bezpečnost občanů 
a Hrozby v kyberprostoru jsou v materiálu obdobného pojetí zpraco-
vány zcela poprvé. S tím souvisí i záměr vybudovat Centrum terorismu 
a hybridních hrozeb, které MV spustí v lednu 2017.

Více informací najdete zde

PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY Říjen 2015

VYUŽITÍ LINKY PRO POHŘEŠOVANÉ DĚTI

Spolek Ztracené dítě, provozovatel evropské krizové linky 116 000 pro 
pohřešované děti, jejímž gestorem je Ministerstvo vnitra, pořádal 
21. září 2015 odbornou konferenci. O problematice sociálně právní 
ochrany dětí a o nových možností využití služeb linky diskutovali 
odborníci z Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních 
věcí, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí 
a dalších sociálních či vzdělávacích institucí. Primárním účelem 
linky 116 000, která funguje v České republice od září 2013, je 
bezplatná a nepřetržitě dostupná krizová pomoc pohřešovaným 
dětem, jejich rodinám či blízkým a podpora stávajícího systému 
pátrání po pohřešovaných dětech, tzv. Národního koordinačního 
mechanismu. 

Více informací najdete zde

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MV

Ministerstvo vnitra vyhlásilo prostřednictvím odboru bezpečnostní 
politiky a prevence kriminality v těchto dnech dva dotační programy 
pro nestátní neziskové organizace na rok 2016. Prvním je dotační 
program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na 
prevenci domácího násilí na seniorech a prevenci trestné činnosti 
páchané na seniorech a druhý je určen provozovatelům evropských 
krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111 a 116 006. Žádost 
o dotaci si mohou podat spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, 
obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení registrovaných 
církví, které prokazatelně, nejméně jeden rok, vyvíjejí činnost 
v příslušné oblasti.

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
http://www.mvcr.cz/clanek/premier-sobotka-spolu-s-ministrem-vnitra-chovancem-predstavili-2-etapu-auditu-narodni-bezpecnosti.aspx


PROBLEMATIKA SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Veřejné slyšení Senátu Parlamentu České republiky k tématu „Problema-
tika sexuálního násilí v České republice“ se konalo 4. října v Praze. Uspo-
řádali ho Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve 
spolupráci s organizací Persefona, z. s., Brno v rámci projektu Z Labyrintu 
násilí podpořeného Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme 
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. V průběhu jednání 
vystoupilo patnáct odborníků, jejichž příspěvky probíraly problematiku 
z pohledu zdravotnictví, neziskových organizací a poskytovatelů sociál-
ních služeb, práva i parlamentu a státní správy. Zazněly poznatky z praxe 
i z výzkumu v oblasti odborné pomoci obětem sexuálního násilí.

Více informací najdete zde
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VELETRH PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 2016

Třetí týden v září 2016 proběhl v PVA EXPO v pražských Letňanech 8. roč-
ník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a za-
bezpečovací techniky, systémů a služeb. Veletrh FS Days je každoročně 
originální přehlídkou nejnovějších trendů a postupů v protipožární ochra-
ně, mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů, kamero-
vých systémů, prostředků sloužících k ostraze a ochraně objektů, systémů 
pro inteligentní budovy apod. Také letos získal FS Days 2016 záštitu mini-
stra vnitra i policejního prezidenta. Odborníci z MV a Policie ČR pak zde 
tradičně v rámci poradenského centra podávají návštěvníkům relevantní 
a užitečné informace z oblasti ochrany bezpečí osob a majetku.  

Více informací najdete zde

KONFERENCE „STOP KYBERNÁSILÍ NA ŽENÁCH A MUŽÍCH“

Dne 6. října 2016 se na Ministerstvu vnitra uskutečnila konference „Stop 
kybernásilí na ženách a mužích“, kterou resort pod záštitou ministra pro 
lidská práva a legislativu Jiřího Dientsbiera pořádal společně s Gender Stu-
dies, o.p.s. Zúčastnilo se jí přes 100 zástupců odborné veřejnosti, jako 
jsou policisté, pracovníci OSPOD, kurátoři, pracovníci dalších úřadů, zá-
stupci neziskových organizací působící v oblasti kybernásilí, lidských práv 
a zástupci telekomunikací. Přednášejícími byli odborníci z ČR, dále z Nor-
ska a také regionální ředitelka Facebooku. Z konference vyplynuly závěry 
týkající se požadavku na zvýšení informovanosti laické i odborné veřej-
nosti v oblasti kybernásilí a na vytvoření účinných nástrojů ochrany obětí 
kybernásilí z věcného, případně i legislativního hlediska.

Více informací najdete zde

NOVÁ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE NOČNÍHO KLIDU 

Dobu nočního klidu můžou obce regulovat pouze prostřednictvím obecně 
závazné vyhlášky. Vyplývá to z novelizace přestupkového zákona, která za-
čala platit od 1. října. Podle něj musí obyvatelé obce s dostatečným před-
stihem vědět o kratší nebo žádné době nočního klidu, aby se na nastalou 
situaci mohli připravit. Rušení nočního klidu musí být předem schváleno 
zastupitelstvem obce a určeno obecně závaznou vyhláškou. O výjimeč-
ných případech si rozhoduje sama obec a ve vyhlášce je vymezuje ně-
kolika způsoby. Ministerstvo vnitra připravilo vzor – metodický materiál 
k tvorbě zmíněné vyhlášky a odpovědi na nejčastější otázky a současně 
nabízí obcím individuální metodickou pomoc při nejasnostech.

Více informací najdete zde

DOMÁCÍ NÁSILÍ
NENÍ SOUKROMÁ
ZÁLEŽITOST!

KONTAKTUJ LINKU 158 POLICIE ČR, INTERVENČNÍ CENTRA NEBO DALŠÍ POMÁHAJÍCÍ ORGANIZACE. 
WWW.MVCR.CZ, WWW.POLICIE.CZ, WWW.DOMACINASILI.CZ

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ! JE TO MNOHEM ČASTĚJŠÍ JEV NEŽ SE VĚTŠINA LIDÍ 
DOMNÍVÁ. I VE VAŠEM OKOLÍ SE MŮŽE VYSKYTOVAT OBĚŤ DOMÁCÍHO NÁSILÍ. 

DOMÁCÍ NÁSILÍ MŮŽE MÍT PODOBU FYZICKÉHO, SEXUÁLNÍHO A PSYCHICKÉHO NÁSILÍ, 
VYNUCENÉ SOCIÁLNÍ IZOLACE A EKONOMICKÉ ZÁVISLOSTI. TYPICKÉ ZNAKY DOMÁCÍHO 

NÁSILÍ JSOU: OPAKOVÁNÍ A DLOUHODOBOST, ESKALACE, JASNÉ ROZDĚLENÍ ROLÍ 
NA OHROŽENOU A NÁSILNOU OSOBU, NEVEŘEJNOST. NIKDO NENÍ POVINEN SNÁŠET 

TÝRÁNÍ, VYDÍRÁNÍ, NÁSILÍ. JEDNEJTE HNED A NEPODCEŇUJTE SITUACI!

„PROTOŽE SI NIC JINÉHO NEZASLOUŽÍŠ!“

http://www.persefona.cz/sexualni-nasili-nebo-obtezovani-zazilo-39-cechu
http://www.mvcr.cz/fotogalerie/nejnovejsi-bezpecnostni-trendy-na-veletrhu-fsdays-2016.aspx
http://genderstudies.cz/tiskove-zpravy/tz.shtml?x=2475358
http://www.mvcr.cz/clanek/nova-pravidla-tykajici-se-nocniho-klidu.aspx

