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Zabezpečte své domovy!
Chraňte majetek svůj i svých sousedům… K eliminaci majetkové trestné činnosti
připomínáme informace preventivního rázu, díky kterým můžete předejít nechtěnému a
nezákonnému vniknutí do Vašeho obydlí.
A jak tedy zodpovědně přistupovat k základním organizačním opatřením, která nevyžadují
žádné finanční náklady?
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Pokud odcházíte z domu, a nemusí se nutně jednat o dlouhodobou záležitost, ujistěte
se, že jsou všechna okna uzavřena a uzamkněte všechny vstupní dveře. Klíče
neschovávejte do květináče nebo pod rohožku. Doporučujeme uzamykání dveří nebo
mít tyto opatřeny tzv. koulí, i když se doma nacházíte. Policie České republiky řešila
případy, kdy pachatel odcizil věci z domu i v přítomnosti obyvatel.
V okolí domu nenechávejte žádné pohozené předměty, které by mohl pachatel použít
k nezákonnému vniknutí do obydlí (žebřík, nářadí aj.). Nevytvářejte pachatelům
podmínky k vloupání.
Významné může být i kvalitní osvětlení před objektem, což může v některých
případech potencionálního pachatele odradit. Hustý porost před vstupními dveřmi
nebo v blízkosti zdí, umožní pachateli pracovat skrytě.
Před cizími lidmi se zbytečně nechlubte, jak moc cenné věci vlastníte. Pakliže
vlastníte cenné věci, zvažte možnost zabudovaného trezoru nebo si cennosti uložte
do bankovního sejfu. Pořiďte fotografie cenností a poznamenejte si sériová čísla.
Pokud se přece jen stane, že Vám pachatel vnikne do rodinného domu, ihned volejte
linku 158. Určitě není rozumné do domu vstupovat, pachatel se může nacházet stále
v objektu. Rovněž můžete znehodnotit důležité stopy, které jsou nezbytné při
následném vyšetřování.
Při Vaší déletrvající nepřítomnosti (aktuálně např. jarní prázdninový pobyt ve Vašich
rekreačních objektech) požádejte rodinného příslušníka nebo souseda, kterému
důvěřujete, aby občas vybral poštovní schránku, pozaléval květiny, vytáhl rolety nebo
žaluzie. Nabudíte dojem, že byt není opuštěný. Dnes si lze již opatřit cenově
dostupné digitální spínací hodiny, které v nastavených intervalech rozsvítí světla,
televizi, rádio apod. O svém odjezdu se zbytečně nikomu nesvěřujte a už vůbec ne
na sociálních sítích. Pachatelé jsou čím dál více sofistikovanější a z fotografií
umístěných na internetu, získají informace o cennostech, které v domě nebo bytě
máte a samozřejmě i orientace v prostoru jim mnohé usnadní.
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Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti výše uvedeného charakteru je
projekt Policie České republiky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem:
ZABEZPEČTE SE! CHRAŇTE MAJETEK SOBĚ I SVÝM SOUSEDŮM. Zde mohou občané
využít mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se!“
Detailnější informace: https://www.stopvloupani.cz/, neboť existují i další eventuality. Dále
též viz https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx.
Videospoty k popsanému tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=9zrKBfu_-3I
https://www.youtube.com/watch?v=o5TFljItx68
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