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Norské fondy 2014-2020, Program CZ 20 „Vnitřní věci“ 

PDP 4 „Spolupráce Policie ČR s mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy“,  
klíčová aktivita č. 4 „Vytvoření nového modelu spolupráce mezi Policií ČR a územní 

samosprávou“ 

 
 

Pozvánka k účasti na WS „Spolupráce s dalšími subjekty (orgány obce, další státní 
orgány, nestátní neziskové organizace)“ 

 
 
Vážení zástupci měst a obcí/vážení zástupci městských a obecních policií, 
 
na základě Vašeho zájmu o zapojení do realizace výše uvedené aktivity Vám níže sdělujeme bližší 
informace věcného a organizačního charakteru k 4. tematickému workshopu na téma „Spolupráce 
s dalšími subjekty (orgány obce, další státní orgány, nestátní neziskové organizace)“. 
 
Organizace workshopu – forma, cílové skupiny, termín a rozsah 
 
WS se uskuteční v on-line videokonferenční formě, tj. společné on-line videokonference účastníků 
z řad všech relevantních cílových skupin (tj. zástupci měst a obcí, městských a obecních policií  
a odborných útvarů Policie ČR).  
 
Workshop se uskuteční v identické podobě a rozsahu 2x, a to dne 9. listopadu 2022 a 29. listopadu 
2022 (celková doba cca 6 hod.). 
 
Z hlediska účasti zástupců územní samosprávy a dalších subjektů (tj. mimo Policii ČR) je jeho kapacita 
stanovena cca na 35 osob.    
 
PROGRAM (obsah workshopu) 
 

č. Časová dotace Tematický blok/přednášející 

 
1. 

 
9:00 – 9:15   

Zahájení workshopu a informace o jeho organizaci; 
Představení PDP 4 a cílů workshopu 
(plk. Ing. Michal Bureš, vedoucí OKSK PP ČR/pplk. Mgr. Jana Šimková, 
ŘFMS PP ČR)  

 
2. 

 
9:15 – 10:00 

Prezentace cílů a opatření Strategie prevence kriminality na léta 2022 - 2027 
reflektujících spolupráci s dalšími subjekty 
(JUDr. Michal Barbořík, ředitel OPK MV)  

3. 10:00 – 10:30 Širší kontext využití map kriminality pro účely prevence kriminality 
(Ing. Helena Linhartová, oddělení preventivních činností  
a dobrovolnictví OPK MV)   

4. 10:30 – 10:45 Coffee break 

5. 
 

10:45 – 11:15 
 

Dětí v trestním řízení, systém včasné identifikace a intervence u ohrožených 
dětí 
(Mgr. Kateřina Bělohlávková/ Ing. Kamila Lindauerová, oddělení 
preventivních činností a dobrovolnictví OPK MV) 
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6. 

 
11:15 – 12:00 

Prezentace Bílého kruhu bezpečí  

• popis činnosti   

• popis spolupráce s PČR na místní úrovni 

• příklady dobré praxe a identifikace oblastí pro zlepšení  
(Mgr. Petra Vitoušová, prezidentka BKB Praha) 

7. 12:00 – 13:00 Přestávka na oběd 

 
 
8. 

 
 
13:00 – 13:15 

Nová platforma setkávání zástupců územní samosprávy a PČR za účelem 
řešení aktuálních témat v oblasti bezpečnosti (navazující na Bilaterální 
iniciativu programu CZ 20 Norských fondů) - informace 
(Mgr. Martin Koňařík, vedoucí oddělení bezpečnostních hrozeb  
a krizového řízení OBP MV) 

9. 13:15 – 14:45 Společná diskuse na výše uvedená témata, příp. další specifická témata 
(všichni účastníci workshopu)  

 
10. 

 
14:45 – 14:55 

Shrnutí závěrů workshopu 
(plk. Ing. Michal Bureš, vedoucí OKSK PP ČR/pplk. Mgr. Jana Šimková, 
ŘFMS PP ČR) 

 
11. 

 
14:55 – 15:00 

Ukončení workshopu (včetně informace o formě distribuce jeho výstupů)  
(plk. Ing. Michal Bureš, vedoucí OKSK PP ČR/pplk. Mgr. Jana Šimková, 
ŘFMS PP ČR) 
 

 

 


