CHRAŇTE SE PŘED DOMÁCÍM NÁSILÍM

Prevence do každé rodiny

Domácí násilí je velmi nebezpečnou a většinou dobře skrytou formou
trestné činnosti.
Domácí je nazýváno proto, že k němu dochází mezi osobami žijícími ve společné domácnosti. Podstatu
domácího násilí vystihuje pojem "týrání", protože soužití se stává nesnesitelným a nese znaky
především fyzické, psychické, sexuální a ekonomické represe.

Znaky domácího násilí
opakování a dlouhodobost
stupňování útoků proti lidské důstojnosti
jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí
na ohroženou osobu a násilnou osobu
neveřejnost - domácí násilí probíhá
zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu

www.policie.cz

Proč je domácí násilí nebezpečné?
je skryté před zraky veřejnosti i státních
orgánů – nemůže přijít pomoc zvenčí
pozvolna se stupňuje, může vyústit až
v útoky proti životu
má dopad na děti žijící ve společné
domácnosti

CHRAŇTE SE PŘED DOMÁCÍM NÁSILÍM

O domácí násilí se může jednat, když blízká osoba požaduje naprostou kontrolu nad vším, co děláte,
opakovaně vám zakazuje styk s přáteli, rodinou, kontroluje veškeré finance, vyhrožuje a zastrašuje,
fyzicky ubližuje a ničí osobní věci. Prioritou pro osobu, která je postižena domácím násilím je důležité
řešit situaci včas. Jednání násilné osoby většinou naplňuje znaky přestupků nebo trestných činů.

K domácímu násilí byste neměli být neteční. Kdo má podezření, že k němu v jeho
okolí dochází, měl by na tento problém upozornit a poskytnout oběti především
podporu při řešení jeho situace.

Jak policie postupuje při domácím násilí
Pokud se ohrožená osoba obrátí na policii a ta zjistí,
že se jedná o případ domácího násilí a hrozí zde
další útoky, je oprávněna násilnou osobu ze
společného obydlí a bezprostředního okolí vykázat
na dobu 10 dnů. Souhlas ohrožené osoby v tomto
případě není nutný. Vykázaná osoba je povinna
společné obydlí opustit a odevzdat klíče policistům.
Je oprávněna vzít si s sebou věci k osobní potřebě.
Policie následně kontroluje, zda vykázaná osoba
rozhodnutí dodržuje, pokud je poruší, dopouští se
dle závažnosti jednání přestupku nebo trestného
činu. Ohrožená osoba je policisty poučena
o možnostech využití psychologických, sociálních
nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem

domácího násilí a jsou jí předány kontakty na tyto
instituce. Dále je osoba také poučena o možnosti
obrátit se na soud a podat návrh na předběžné
opatření. Soud může rozhodnout o prodloužení doby
vykázání. Policie písemně informuje o tomto
opatření intervenční centrum, které kontaktuje
nejpozději do 48 hodin ohroženou osobu a nabídne jí
právní, psychologickou a sociální pomoc. Oběti
domácího násilí, které nechtějí ihned kontaktovat
policii, se mohou také samy obrátit na intervenční
centra nebo instituce, kde pracují vyškolení
pracovníci zabývající se touto problematikou
a poskytnou jim odbornou pomoc.

KDE HLEDAT POMOC V REGIONU PŘEROV
Pokud se cítíte ohroženi, neprodleně volejte na bezplatnou linku tísňového volání Policie ČR
– 158 nebo osobně kontaktujte kterékoliv obvodní oddělení Policie ČR.
Středisko sociální prevence Olomouc
Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc

Poradna pro rodinu Přerov
Velká Dlážka 44, 750 02 Přerov

Telefon: +420 588 507 513
Mobil:
+420 774 406 453
E-mail: intervencnicentrum@ssp-ol.cz

Telefon: +420 581 202 980
Mobil:
+420 731 447 458
E-mail: ppr.prerov@ssp-ol.cz

Bílý kruh bezpečí - 116 006
nepřetržitá linka pro pomoc obětem domácího
násilí

Senior linka - 800 200 007
bezplatná linka, denně 8.00 - 20.00 hod

Další informace najdete na webových stránkách www.policie.cz

SENIOŘI, CHRAŇTE SE PŘED ZLOČINEM

Prevence do každé rodiny
Senioři patří mezi ohroženou skupinu obyvatel, na které se pachatelé
dopouštějí různých forem trestné činnosti, nejčastěji krádeže,
loupeže a podvodu.
Nejčastější triky používané na seniorech
podomní prodej a nabízení různých služeb
odečty elektřiny, plynu, vody a tepla
vrácení přeplatku – pozor, žádná organizace nevyplácí
peníze v hotovosti

Proč bývají senioři častými
oběťmi?
mají horší paměť a zrak,
pomalejší vnímání a reakce
nekladou velký odpor

žádost o rozměnění bankovky nebo finanční pomoc pro
osobu v nesnázích

mají vysokou míru důvěřivosti
a jsou ochotni pomoci

trik s vnukem a kamarádem – zavolá údajný vnuk a chce
od prarodičů půjčit peníze, ale pošle pro ně svého
kamaráda

je jednodušší je zmanipulovat

vydávání se za policisty – s policisty můžete komunikovat
i přes zavřené dveře, jejich totožnost si ověřte na lince
158
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Pozor také na soby, které se k vám
hlásí jako staří známí nebo že znají
někoho z rodiny!

SENIOŘI, CHRAŇTE SE PŘED ZLOČINEM

Lstí a smyšlených legend, které pachatelé používají na seniory, je celá řada
a vznikají stále nové a rafinovanější.

Jak předejít zločinu
Na prvním místě je hlavní opatrnost a obezřetnost při kontaktu s neznámou osobou, komunikujte skrz
zavřené dveře a na ulici se nepouštějte s cizími lidmi do řeči. Pozor, pachatelé jsou lidé, kteří dobře
vypadají, jsou slušně oblečení, dokáží s vámi velmi hezky mluvit a dostat se vám takzvaně pod kůži.

Jak se chránit doma

Jak se chránit na ulici

vstupní dveře vždy zamykejte
dveře si
řetízkem

zabezpečte

bezpečnostním

nikdy neotvírejte dveře od bytu, zejména
cizím osobám
komunikujte
přes
zavřené
dveře
a informace od dotyčné osoby si nejprve
telefonicky ověřte

vyhýbejte se místům s větším výskytem
a pohybem osob
ukládejte si peníze a doklady odděleně,
zbytečně nenoste větší finanční hotovost
mějte kabelku, tašku, zavazadlo vždy pod
kontrolou
buďte velmi ostražití, pokud vás někdo
požádá o pomoc nebo finanční půjčku

dveře neotvírejte, ani když někdo požádá
o pomoc, přivolat ji můžete telefonem

při výběru peněz jednejte
zajistěte si raději doprovod

nikoho cizího nepouštějte do domu či bytu

používáte-li platební kartu, nepište si na ni,
ani na lísteček do peněženky PIN kód

Dejte si velký pozor při otvíraní vstupních dveří.
Měli byste je mít zajištěné bezpečnostním
řetízkem, aby se k vám nemohl bez pozvání
dostat nezvaný návštěvník. Pokud chce
pachatel získat to, pro co si přišel, a to jsou
většinou peníze nebo cenné věci, nedá se jen
tak lehce odradit a dokáže si vás mluvením
získat.

obezřetně,

při náhodném oslovení na ulici se držte
zásad nevím, neznám, nemám a nechci a s
nikým cizím nemluvte, i když to není příliš
slušné, ale v daný okamžik tím chráníte
hlavně sebe

CO DĚLAT, KDYŽ SE STANETE OBĚTÍ ZLOČINU
Zapamatujte si co nejvíce detailů o pachateli. Oznamte událost nejlépe ihned na linku 158
nebo využijte bezplatnou telefonní linku určenou seniorům 800 200 007, která je
v provozu každý den od 8.00 do 20.00 hodin. Před příjezdem policie neuklízejte, můžete
znehodnotit případné důkazy.

Další informace najdete na webových stránkách www.policie.cz

CHRAŇTE SI MAJETEK VE VOZIDLE

Prevence do každé rodiny

Krádeže věcí z vozidel patří mezi trestnou činnost, kterou se policisté
poměrně často zabývají.
Aby se váš vůz nestal předmětem zájmu pachatelů, měli byste sami věnovat větší pozornost vozidlu
před jeho opuštěním. Pachatelé se dovnitř vozidla dostanou většinou násilným způsobem během pár
vteřin a z místa rychle zmizí.

O vykradení a násilném vniknutí do vozidla
někdy rozhodují zdánlivé maličkosti, jako jsou
například viditelně odložené věci nebo
neuzamčené auto. K vykradení dochází ve větší
míře na místech s kratší dobou stání a řidiči si
většinou nedělají hlavu s „úklidem“ vnitřních
prostor. Jedná se převážně o parkoviště
u marketů, koupališť, hřbitovů a jiných
obdobných místech. Přitahovat pozornost
zlodějů může i osamocené vozidlo odstavené na
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lesní cestě, když si například houbař odskočí do
lesa.
I přes časté varování a preventivní policejní akce
nechávají řidiči a jejich spolujezdci ve vozidlech
viditelně odložené cenné věci na sedadlech nebo
„rádoby uschované“ položené před či pod
sedadlem. Takové vozidlo přiláká pozornost
a během pár vteřin je majitel bez věcí, které tam
zanechal.

CHRAŇTE SI MAJETEK VE VOZIDLE

Jakým způsobem chráníte svůj majetek je na vás, ale nenahrávejte svou
nepozorností či lhostejností zlodějům, protože pak budete zbytečně řešit
problémy, které v souvislosti s vykradením vozidla nastanou.

Jak nejlépe snížit riziko vykradení a ochránit vlastní vozidlo
vozidlo parkujte na dobře osvětleném a přehledném místě, abyste na něj pokud možno viděli
neodcházejte, ani na pár metrů, od nastartovaného vozidla
uzamkněte ho, i když se od něho vzdalujete jen na dohledovou vzdálenost; jsou to okolnosti,
které zloději využívají
před odchodem od auta vždy řádně zkontrolujte, zda je uzamčené a má uzavřena všechna
okna, včetně střešního
nenechávejte na sedadlech ani jiných místech viditelně odložené jakékoliv věci, i když pro vás
má například taška s nákupem zanedbatelnou cenu, pachatel neví, že se v ní nenachází nic
cenného, škoda, kterou pak způsobí rozbitím vozidla, mnohdy překračuje škodu vzniklou na
odcizených věcech
často se setkáváme i s kabelkami, mobilními telefony, notebooky a dalšími cennými věcmi
odloženými na sedadlech; vždy je odneste s sebou, pokud vozidlo opouštíte, i krátkodobě
ani zavazadlový prostor není vhodný pro úschovu cenných věcí, zejména na výše uvedených
místech si pachatelé své oběti často vytipují a pak jdou, jak se říká, najisto
i přenosné navigace ponechané v autě mohou zloděje přivábit
proti krádeži vozidla se můžete bránit nainstalováním různých mechanických zábranných
prostředků a elektronických autoalarmů, nicméně zabezpečovací systémy jsou schopny zaručit
ochranu vozidel jen do určité míry, ale i tyto mechanismy mají preventivní charakter

CO DĚLAT, KDYŽ SE STANETE OBĚTÍ ZLOČINU
V případě, že dojde k vloupání do vozidla nebo jeho odcizení, vždy kontaktujte Policii ČR
na lince 158. Před příjezdem policie s ničím nemanipulujte, můžete znehodnotit případné
důkazy.

Další informace najdete na webových stránkách www.policie.cz

CHRAŇTE SE PŘED VLOUPÁNÍM

Prevence do každé rodiny

Majetková kriminalita patří mezi nejrozšířenější trestnou činnost. Jde
zejména o krádeže vloupáním do rodinných domů, bytů
a rekreačních objektů.
Při vloupání nepřicházíte jen o to nejcennější, co vlastníte, ale také o věci, jejichž hodnotu nejde vyčíslit,
máte k nim blízký osobní vztah a jsou nenahraditelné a penězi nevyčíslitelné. Nejčastěji se pachatelé
dostávají do objektu vstupními dveřmi, okny, přes balkony a sklepy. Jejich zabezpečení proto věnujte
nejvíce pozornosti.
Mnozí si myslí, že jim zloděj nemá co ukrást,
protože ve svém běžně zařízeném bytě nemají
nic cenného, to však pachatel neví. Málo
zodpovědným přístupem se často uvedené
nebezpečí podceňuje. Sečteno a podtrženo, při
vloupání do bytu nebo domu jde především
o vážné narušení soukromí a často dochází
k nenahraditelným ztrátám.

www.policie.cz

Nikdy nemůžete zcela vyloučit, že se váš
majetek nestane předmětem zájmu zloděje.
Nebuďte pasivní k tomuto možnému nebezpečí
a snažte se dodržovat alespoň některé námi
doporučené základní zásady k jeho ochraně.
Sami nejlépe znáte prostředí, ve kterém žijete,
proto záleží na vás, jakým způsobem můžete tyto
zásady využít.

CHRAŇTE SE PŘED VLOUPÁNÍM

Jak zabezpečit co nejlépe své obydlí
při odchodu z domu vždy zamykejte dveře,
okna nenechávejte otevřené ani na
ventilaci

informace o vašem majetku, dispozici bytu,
přístupových cestách, zabezpečení

pořiďte si bezpečnostní vstupní dveře,
případně různé mechanické zábranné
prostředky – přídavný zámek, dveřní
závora a další

při dlouhodobém opuštění bytu nebo domu
nedejte znát vaši nepřítomnost, můžete si
pořídit například elektrospínač, který podle
nastavení rozsvítí světla, zapne rádio,
televizi a učinit další podobná opatření

doporučujeme pořídit si elektronické
zabezpečení, které může pohlídat slabá
místa domu, jako jsou například
francouzská okna, balkonové dveře,
sklepy, garáže a další vstupy do domu

nikoho cizího si nezvěte do bytu – podomní
prodavače, kontrolory, výběrčí poplatků
a další osoby, kterým tak dáváte šanci
zmapovat
vaše
majetkové
poměry
a orientovat se ve vašem bytě

pomoci
může
nejen
elektronické
zabezpečení, ale také dobře umístěná
blikající maketa kamery

zloději chodí do domu často ze zadní
strany, která je skryta před zraky okolí,
proto pozor na věci, které by mohly
pachateli pomoci, aby se snadno dostal ke
svému cíli – žebřík, zahradní nářadí a další
odložené věci

náhodného zloděje může odradit i cedule
na vratech nebo dveřích o přítomnosti psa
na sociálních sítích nesdílejte fotografie
z domu ani jeho okolí, mohou poskytnout

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ VLOUPÁNÍ
1. Jakmile zjistíte, že vaše dveře jeví známky
násilného vniknutí, nikdy do bytu nebo
domu nevstupujte. Zloděj se v době
vašeho příchodu uvnitř již pravděpodobně
nenachází, ale pokud by byl uvnitř, může
vůči vám zareagovat agresivně a fyzicky
vás napadnout
2. Pokud zjistíte známky vloupání, okamžitě
přivolejte pomoc policie na bezplatné lince
158 nebo ji přivolejte za pomoci sousedů,
přátel či rodinných příslušníků.
3. Před příjezdem policistů nikdy neuklízejte
a nevstupujte do obydlí z taktického
hlediska, protože můžete zničit pro

kriminalisty to nejcennější, a tím jsou
stopy, které pachatel po sobě na místě
zanechal.
4. Spolupracujte s výjezdovou skupinou
policie, tím se zvyšuje šance na usvědčení
pachatele, můžete upozornit například na
věci, které nejsou na svém místě
a pachatel je mohl mít v ruce nebo najít
věci, které vám nepatří a zanechal je na
místě nezvaný návštěvník.
5. Velmi důležitý je také seznam odcizených
věcí a údaje k nim, zejména fotografie
a doklady.

Další informace najdete na webových stránkách www.policie.cz

