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CENTRUM PROTI TERORISMU A HYBRIDNÍM HROZBÁM

Od 1. ledna letošního roku začalo na Ministerstvu vnitra fungovat 
Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Jedná se o odbor-
né analytické a komunikační pracoviště, jehož činnost bude spo-
čívat v monitorování hrozeb spojených s vnitřní bezpečností státu 
tj. hrozby v oblasti terorismu, útoků na měkké cíle a bezpečnost-
ních aspektů migrace, extremismu, hromadných akcí, narušování 
veřejného pořádku a různé trestné činnosti, ale i dezinformačních 
kampaní se vztahem k vnitřní bezpečnosti státu. Na základě moni-
toringu bude centrum detekované problémy vyhodnocovat a přichá-
zet s návrhy věcných i legislativních řešení, která bude v případě 
potřeby i realizovat. Zároveň se bude věnovat šíření odborných in-
formací a osvětě o daných problémech směrem k laické i odborné 
veřejnosti.

Více informací najdete zde

DOPRAVNÍ NEHODOVOST ZA ROK 2016

Na tiskové konferenci, která se konala dne 6. ledna 2017 na Poli-
cejním prezidiu v Praze, zveřejnili brig. Gen. Mgr. Martin Vondrá-
šek a plk. Ing. Tomáš Lerch podrobné statistiky nehodovosti, pří-
činy poklesu tragických následků dopravních nehod, uskutečněnou 
a připravovanou prevenci v silničním provozu, priority Policie České 
republiky v souvislosti s dopravou na rok 2017. Při dopravních neho-
dách letos v Česku podle policejních údajů zemřelo 545 lidí. Je to 
nejméně obětí dopravních nehod od roku 1961, kdy policie zavedla 
ucelenou statistiku. Dosud nejméně osob zemřelo na silnicích v roce 
2013, konkrétně 583.

Více informací najdete zde

http://www.mvcr.cz/cthh/clanek/centrum-proti-terorismu-a-hybridnim-hrozbam.aspx
http://www.policie.cz/clanek/dopravni-nehodovost-za-rok-2016.aspx
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KAMPAŇ MÍT SVŮJ DOMOV

V prosinci zahájila Otevřená společnost v partnerství s Romodromem 
realizaci nového projektu na nejvýš aktuální téma bydlení zranitelných 
skupin, zejména Romů. V rámci projektu prozkoumá situaci v oblasti 
bydlení ve vybraných obcích a navrhne možná opatření na jejich řeše-
ní. Otevřená společnost se projektem snaží přispět k současné diskusi 
o přípravě zákona o sociálním bydlení a to i v rámci kampaně Mít svůj 
domov, která byla právě spuštěna. Kampaň upozorňuje na skutečnost, 
že v ČR žije v azylových domech, na ubytovnách nebo na ulici na 187 ti-
síc lidí, kteří jsou bez perspektivy získat vlastní bydlení.  

Více informací najdete zde

BRNĚNSKÁ SENIOR AKADEMIE VÍTĚZEM ECPA ZA ROK 2016

Městská policie Brno slaví se svým preventivním projektem Senior aka-
demie, který realizuje již od roku 2006, další úspěch. Získal Evropskou 
cenu prevence kriminality za rok 2016, pro kterou bylo vypsáno téma Pre-
vence trestné činnosti páchané na seniorech. Slavnostní vyhlášení cen se 
uskutečnilo při zasedání Rady Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN), 
jež se pod záštitou slovenského předsednictví v Radě EU konalo ve dnech 
12. – 15. prosince 2016 v Bratislavě. Do soutěže ECPA jsou nominovány 
vítězné projekty národních kol v členských zemích EU. Na projektech se 
cení především nové přístupy, spolupráce více subjektů a účinnost v praxi. 
Letos bylo do evropského kola nominováno 20 projektů. Po 11 letech ak-
tivní účasti ČR v této soutěži zvítězil český projekt poprvé.

Více informací najdete zde

SILVESTR V ČESKÉ REPUBLICE Z POHLEDU POLICIE A HASIČŮ

Během silvestrovských oslav přijali policisté tisíce oznámení. Týkala se 
např. občanského soužití a fyzických napadení, která se udála především 
ve spojitosti s požitím alkoholu. Policejní pyrotechnici zasahovali během 
noci v devíti případech spojeným se zábavní pyrotechnikou. V posledním 
prosincovém dni roku 2016 došlo na českých silnicích ke 148 dopravním 
nehodám. Dva lidé bohužel nepřežili. Stále rostoucí obliba zábavní py-
rotechniky se projevila v letošních silvestrovských výjezdech hasičů – 
jejich počet dosáhl 96. Nejčastějším typem požárů bylo vznícení suché 
trávy, keřů a živých plotů a odpadkových košů a popelnic od zábavní py-
rotechniky. Opětovně žádáme, abyste dbali na svou bezpečnost. Několik 
vteřin neopatrnosti může váš život zcela změnit.

Více informací najdete zde

DÍKY NIS IZS JSOU ZÁCHRANÁŘI RYCHLEJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ

Národní informační systém integrovaného záchranného systému umož-
ňuje dokonalejší příjem tísňových volání, efektivní vysílání sil a pro-
středků a hlavně koordinaci a rychlou komunikaci mezi jednotlivými 
složkami integrovaného záchranného systému. Projekt NIS IZS, který 
byl do ostrého provozu uveden v prosinci 2015, přispěl ke zlepšení 
těchto  systémů a jejich technologického sjednocení. Systémy u každé 
složky IZS používají stejný datový model, společné a jednotné číselní-
ky i jednotný geografický informační systém – jednotné mapy a data. 
Práce operačních středisek se tak významně zrychlila a zefektivnila. To 
vše přispívá ke zvýšení kvality veřejné služby poskytované občanům.

Více informací najdete zde

http://www.mitsvujdomov.cz/node/44
http://eucpn.org
http://www.mvcr.cz/clanek/brnenska-senior-akademie-vitezem-evropske-ceny-prevence-kriminality-za-rok-2016.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/silvestrovske-veseli-pohledem-hasicu.aspx
http://www.policie.cz/clanek/silvestrovske-oslavy-v-ceske-republice-z-pohledu-policie.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-diky-narodnimu-informacnimu-systemu-izs-jsou-zachranari-rychlejsi-a-efektivnejsi.aspx

