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Představujeme nového policejního prezidenta
Ministr vnitra Milan Chovanec jmenoval 12. dubna 2014 novým policejním
prezidentem plk. Tomáše Tuhého. Plk. Tomáš Tuhý působí v policejním
sboru 23 let a prošel všemi jejími strukturami od řadového policisty
a později kriminalisty přes řízení základního útvaru až po nejvyšší
management. Do funkce ho vybrala sedmičlenná poradní komise v čele
s prvním náměstkem ministra vnitra Janem Sixtou. Mezi úkoly, jež
vycházejí z projektu, se kterým se plk. Tomáš Tuhý účastnil výběrového
řízení, patří boj proti finanční a daňové kriminalitě a boj proti korupci.
Plk. Tomáš Tuhý chce, aby policejní sbor pod jeho vedením garantoval
občanům veřejný pořádek, bojoval s pouliční, drogovou a daňovou
kriminalitou, s extremismem, nadále postihoval projevy eskalace násilí
při sportovních utkání a odhaloval závažné ekonomické kauzy.
Více informací naleznete zde
Dohoda o spolupráci při boji proti daňovým únikům
Ministr vnitra Milan Chovanec a ministr financí Andrej Babiš podepsali
11. dubna 2014 dohodu o spolupráci, výměně informací a koordinaci
při boji proti daňovým únikům a daňové kriminalitě. Dohoda mimo jiné
ustanovuje vznik společného virtuálního pracoviště, v rámci kterého
budou spolupracovat zástupci policie, daňařů a celníků. Oba ministři
jsou přesvědčeni, že od června, kdy skupina zahájí svou činnost,
začnou podvodníkům s daněmi v této zemi mnohem těžší časy. Dohoda
stanovuje pravidla pro výměnu informací a pravidla společného postupu
Policie ČR, Finanční správy a Celní správy při boji proti daňovým
únikům a daňové kriminalitě s primárním cílem zajistit řádný výběr
daní a navrátit nelegálně získané prostředky do státního rozpočtu.
Více informací naleznete zde
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V roce 2012 zpřístupnila Otevřená společnost, o.p.s. webový portál
mapakriminality.cz, jehož je autorem a provozovatelem. Jeho cílem
je usnadnit veřejnosti orientaci v datech o trestné činnosti, která
pravidelně publikuje Policie ČR. Koncem roku 2013 byl web aktualizován
a byla spuštěna nová verze webu, starší verze webu je nadále dostupná
zde. Mapu kriminality v nové podobě využijí obecní úřady, politici
všech úrovní, složky integrovaného záchranného systému, úřady práce,
neziskové organizace, ale třeba i vedení škol. Mapa může být také
nástrojem pro aktivní občany, kteří mohou sledovat situaci ve svém
bydlišti. Mapa kriminality tak posiluje pozici občana jako klienta Policie
ČR, který má možnost kontrolovat kvalitu obdržených služeb a případně
žádat jejich zlepšení.
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Dne 25. května 1979 zmizel v New Yorku na cestě do školy šestiletý Etan
Patz, který již nebyl nikdy spatřen. Poté se tento den začal připomínat
v souvislosti se zmizelými dětmi a v roce 1983 ho označil prezident USA
Ronald Reagan za Den pohřešovaných dětí. Jeho symbolem je pomněnka.
Cílem aktivit, které se kolem 25. května konají, je upozornit veřejnost na
pohřešované děti či děti na útěku a vyjádřit poselství naděje a solidarity
rodičům a blízkým. Ministerstvo vnitra u příležitosti letošního MD
pohřešovaných dětí vydalo informační leták o projektu MV a Policie ČR
„Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“
(NKMPPD) a o evropské krizové lince pro pohřešované děti 116 000.
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Policie varuje - Pozor na úrazy
S příznivým jarním počasím přibývá úrazů převážně menších dětí.
Zahrady a venkovní prostranství se mohou stát nebezpečným místem
hlavně pro předškoláky. Policisté v minulosti vyjížděli k několika
případům, kdy bylo zraněno, či dokonce zemřelo dítě. Nyní vám proto
přinášejí několik doporučení, jak upravit okolí vašeho domu tak, aby bylo
bezpečným hracím místem pro nejmenší. Rady se týkají zabezpečení
bazénů, pracovních nástrojů a chemikálií, zabývají se také nebezpečím
jedovatých rostlin v přírodě a prevencí pádů z výšky.
Více informací naleznete zde
Kolik stojí společnost hazard?
O rozšířenosti hazardu svědčí údaje Národního monitorovacího střediska
pro drogy a drogové závislosti, které citujeme: „Hazardní hry v posledních
12 měsících (bez loterií a drobných sázek) hrálo přibližně 14 % české
dospělé populace. Podle frekvence hraní a množství prosázených peněz
se na prvních příčkách umisťují hráči technických zařízení a sázkových
her přes internet. V jisté míře rizika vzniku problémového, resp.
patologického hráčství se nachází asi 5 % populace, přičemž 2,3 % (asi 168
tisíc dospělých obyvatel ČR) je ve vysokém nebo středním pásmu rizika
a dá se předpokládat, že by mohli mít s hraním nyní nebo v budoucnu
problém. Za patologické hráče je možno označit 40–80 tisíc dospělých
Čechů. Hazard představuje pro společnost velkou finanční zátěž.
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