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www.afizcz.cz ; e-mail: info@afizcz.cz
tel.: 773 011 171 nebo 776 543 294

NABÍDKA ŠKOLENÍ NOVÉ TECHNOLOGIE V OBLASTI
PREVENCE KRIMINALITY
FORENZNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ
URČENÁ PRO MANAŽERY PREVENCE KRIMINALITY A
STRÁŽNÍKY MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH POLICIÍ
V posledních třech letech se městské/obecní policie začaly věnovat nové službě směřující k preventivní
ochraně majetku, kterým je forenzní identifikační značení tzv. syntetickou DNA.
Identifikačnímu značení se aktivně věnují městské policie v:
Ostravě, Opavě, Karviné, Orlové, Frýdku-Místku, Příboru, Hlučíně, Jeseníku, České Těšíně, Kroměříži,
Krnově, Vítkově, Bílovci, Novém Jičíně, Plzni, Domažlicích a Rumburku.
Smyslem identifikačního značení je v rámci situační prevence předejít krádežím majetku městského,
obecního i soukromého a v případě krádeže a nalezení tohoto majetku pak spolehlivě identifikovat
původního majitele.
Tuto činnost lze spolehlivě vykonávat ale jedině tehdy, pokud bude plošně rozšířena.

Obsah školení:










Seznámení s technologií forenzního identifikačního značení - co to je syntetická DNA
Možnosti využití
Způsoby aplikace a použití značící technologie
Administrativa a legislativa spojená s označením majetku
Identifikační prostředky a způsoby identifikace
Dodavatelé v zahraničí i v ČR
Registrace a evidence označeného majetku
Lokální databáze – práce s lokáním SW, přístupy, spravování
Národní databáze – propojení s lokálním SW, přístupy, spravování, IT podpora, zabezpečení, přenos dat,
vyhledávání, identifikace
 Praktické ukázky
 Možnosti financování
Lektorský tým:
Bc. Jaromír Kolářík – strážník MP Ostrava, garant forenzního identifikačního značení v ČR, 4 roky praxe
v oblasti využití forenzního identifikačního značení, 6 let praxe v oblasti prevence kriminality, hlavní
konzultant při tvorbě „Lokálního registru fiz pro MP“ a „Národního registru REFIZ“.
Lukáš Vaňas – zakladatel forenzního identifikačního značení za pomoci syntetické DNA v ČR .
Ladislav Filip – software developer - 15 let profesionální praxe, hlavní tvůrce „Lokálního registru fiz pro
MP“ a „Národního registru REFIZ“.
Termín školení:
Místo školení:
Rozsah školení:
Cena:

dle konkrétních požadavků objednatele.
ve Vašem městě/obci nebo v sídle AFIZ z.s.
5-6 hodin (v návaznosti na délku diskuse)
6 000,- Kč (organizátor není plátce DPH). Cena je za výše uvedený rozsah
školení bez rozdílu počtu účastníků.

Těšíme se na Vaši účast a následnou spolupráci v oblasti preventivní ochrany majetku!

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA ŠKOLENÍ
Městská / obecní policie: …………………………………………………………………….
Adresa: ……………………………………………………………………………………….
Kontaktní osoba: ……………………………………………………………………………..
Kontaktní telefon a e-mail:……………………………………………………………………
Mám zájem o školení realizované v našem městě (na služebně MP nebo MÚ):
Mám zájem v sídle AFIZ z.s.:

□ ANO □

□ ANO □ NE

NE

Navržené datum konání školení: (uveďte prosím 2-3 možná data): ………………………………..
Počet účastníků: …………………………………………………………………………………….

………………………….
Podpis odpovědné osoby

Fakturační údaje
Název: ………………………………………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………………………………………
IČ/DIČ: …………………………..

Pořadatel:
Asociace forenzního identifikačního značení, z.s.
Novodvorská 1062/12,142 00 Praha 4
IČ: 03787851
www.afizcz.cz ; e-mail: info@afizcz.cz
Přihlášku na školení odešlete nejlépe elektronicky na výše uvedený kontakt.

