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Mgr. Martin Smejkal 
 
„Bezpečnostní politika“ vyšších územně samosprávných celků v České republice  
ve srovnání 

 
Anotace 
 
Příspěvek pojednává o krajské „bezpečnostní politice“ v České republice. Tématem je pojem 
bezpečnostní politika tak, jak je chápána vyššími územně samosprávnými celky, tedy kraji. 
Převážná část se věnuje srovnání pojetí bezpečnosti jednotlivými kraji, jak se vyskytuje 
v programových prohlášeních krajských rad a dalších dokumentech týkajících se bezpečnosti. 
Text zahrnuje poznatky ze všech krajů České republiky. Zahrnuto je i hlavní město Praha. 
 
Klíčová slova 
 
Bezpečnost, bezpečnostní politika, vyšší územně samosprávný celek, kraj, programové 
prohlášení, rada kraje, zákonodárná iniciativa.  
 
Summary 
 
Paper deals with the regional "security policy" in the Czech Republic. It concentrates on the 
concept of security policy as seen by higher territorial self-governing units, regions. The bulk 
of the text is devoted to the security/safety concepts in individual regions, as occurs in the 
program statements of the regional councils and other relevant documents. The text 
includes the findings from all regions of the Czech Republic, including the Capital City of 
Prague.  
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Úvod 
 
Text se zabývá problematikou bezpečnosti resp. bezpečnostní politikou a s tím spojenou 
činností orgánů vyšších územně samosprávných celků, tedy krajů (dále v textu bude 
využíváno jednoslovné označení „kraj“ a je tím myšlen vyšší územně samosprávný celek). 
 
Součástí reformy veřejné správy v České republice (ČR), byl i proces reformy územní 
samosprávy, v případě krajů konkrétně v rozmezí let 1997 až 2000. V ČR byl zvolen spojený 
model veřejné správy, kde je delegována řada pravomocí státu na samosprávní orgány krajů, 
obcí s rozšířenou působností a obcí. K vyzdvižení důležitosti krajského členění došlo v roce 
2000, kdy byla zvolena první krajská zastupitelstva.  
 
Do textu byla zahrnuta i Praha, která sice není krajem, podle zákona o krajích, ale ve většině 
prací s krajskou tématikou je uváděna. Praha je též členem Asociace krajů ČR. V oblasti 
bezpečnosti je možno také nalézt příklad, kdy Praha je postavena na úroveň kraje a to, kdy 
krizový zákon dává na stejnou úroveň hejtmana a primátora hl. m. Prahy v souvislosti 
s možností vyhlášení „stavu nebezpečí“ (§ 3 zákona č. 240/2000 Sb.).  
 
Pokud se jedná o zdroje dat potřebných pro tuto práci, bylo využito především údajů 
dostupných na internetových stránkách krajů. Práce čerpá také z materiálů poskytnutých 
jednotlivými kraji, většinou oddělením krizového řízení, bezpečnosti, apod. Další údaje byly 
doplněny ad hoc dotazováním krajských úřadů formou žádostí o poskytnutí informací 
podaná elektronickou cestou u elektronických podatelen krajských úřadů, nebo žádostí  
o poskytnutí informací na konkrétního pracovníka krajského úřadu. Průběh odpovědí ať již 
rozsahem nebo rychlostí z jednotlivých krajských úřadů se výrazně lišil. 
 
1 Bezpečností politika 
 
Jedná se o jeden z klíčových pojmů bezpečnostní terminologie. V obecné rovině 
bezpečnostní politika ohraničuje oblast veškerých bezpečnostních aktivit daného subjektu. 
V této práci jde o veškeré bezpečnostní aktivity vyšších územně samosprávných celků – 
krajů. 
 
1.1  Pojetí „bezpečnosti“ 
 
„Slova „bezpečnost“ a „bezpečí“ vznikla z výrazu „bez péče“ neboli bez starosti, bez potíží.“1 
Bezpečnost je pomíjivý a těžko měřitelný pojem. Bezpečnost je možno pojmout na základě 
zákonů ČR, podle popisu v materiálech týkajících se bezpečnosti anebo podle činnosti 
státních a samosprávných orgánů a institucí v oblasti bezpečnosti. Podle Terminologického 
slovníku je bezpečnost „stav, kdy jsou na efektivní míru omezeny hrozby pro objekt a jeho 
zájmy a tento objekt je k omezení stávajících i potencionálních hrozeb efektivně vybaven 
a ochoten při něm spolupracovat.“2 

                                                 
1
 DANICS, Štefan. Bezpečnostní politika ve veřejné správě. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 

2007. s. 17. 
2
 Ministerstvo vnitra České republiky. Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu. 

Praha : MVČR, 2009. s. 5. 
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„Bezpečnostní strategie ČR chápe pojem bezpečnost jako žádoucí stav, kdy jsou na nejnižší 
míru snížena rizika pro ČR plynoucí z hrozeb vůči: obyvatelstvu, svrchovanosti a územní 
celistvosti, demokratickému zřízení a principům právního státu, vnitřnímu pořádku, majetku, 
životnímu prostředí, plnění mezinárodních bezpečnostních závazků a dalším definovaným 
zájmům.“3 
 
1.2 Bezpečnostní politika 
 
Bezpečnostní politika je souhrn opatření za účelem prevence před hrozbami a z nich 
vyplývajících rizik s cílem zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti, obrany státu a ochrany 
občanů. 
  
„Bezpečnostní politika především vychází z analýzy a hodnocení bezpečnostních ohrožení  
a z nich vyplývajících rizik a jejich predikce a je závislá na lidských, finančních, materiálních aj. 
zdrojích.“4 
 
Bezpečnostní politika kraje by měla vycházet z Bezpečnostní politiky ČR a z legislativního 
rámce zajišťujícího oblast bezpečnosti. Hlavním tvůrcem bezpečnostní politiky je stát  
a bezpečnostní politika kraje nemůže být s bezpečnostní politikou státu v rozporu. 
 
Bezpečnostní politika státu je „společenská činnost, jejíž základ tvoří souhrn základních 
státních zájmů a cílů, jakož i hlavních nástrojů k jejich dosažení, směřující k zabezpečení 
státní svrchovanosti a územní celistvosti státu a jeho demokratických základů, činnosti 
demokratických institucí, ekonomického a sociálního rozvoje státu, ochrany zdraví a života 
občanů, majetku, kulturních statků, životního prostředí a plnění mezinárodních 
bezpečnostních závazků. 
 
Bezpečnostní politiku státu tvoří pět základních komponentů: 
 

 zahraniční politika v oblasti bezpečnosti státu, 
 obranná politika, 
 politika v oblasti vnitřní bezpečnosti, 
 hospodářská politika v oblasti bezpečnosti státu, 
 politika veřejné informovanosti v oblasti bezpečnosti státu.“5 

 

                                                 
3
 Vláda České republiky. Bezpečnostní strategie České republiky. Praha : 2003. s. 4. 

4
 Krajský úřad Středočeského kraje. Bezpečnostní politika Středočeského kraje. Praha : KÚ Středočeského kraje, 2002. s. 4. 

5
 Ministerstvo vnitra České republiky. Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu. 

Praha : MVČR, 2009. s. 5. 
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2 Vyšší územně samosprávné celky 
 
Po roce 1989 došlo ke změnám ve veřejné správě. Na místní úrovni došlo k obnovení 
samosprávy a okresní národní výbory nahradily okresní úřady, tedy orgány státní správy. 
Krajské národní výbory byly zrušeny na konci roku 1990 bez náhrady. Jejich kompetence 
přešly na ústřední správní úřady a na nově ustavené okresní úřady. 
 
Vyšší územně samosprávné celky byly teritoriálně vymezeny ústavním zákonem č. 347/1997 
Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a ustanovené jako politické a správní 
jednotky zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).  
 
Nové samosprávné kraje ovšem nezrušily kraje z roku 1960. V současné době vedle těchto 
krajů – vyšších územních samosprávných celků – stále existují i „staré“ kraje, které vznikly 
podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Takzvané „staré“ kraje jsou územními 
obvody dekoncentrovaných pracovišť některých ústředních správních orgánů a orgánů státní 
správy s lokální působností. Podle „starých“ krajů jsou členěny obvody například krajských 
soudů, krajských státních zastupitelství, územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské inspekce. 
 
Kraje vznikly k 1. lednu 2000. V říjnu roku 2000 se konaly první volby do krajských 
zastupitelstev.   
 
Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Je veřejnoprávní 
korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za 
podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích 
svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 
 
Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje. Dalšími orgány kraje jsou rada kraje, 
hejtman kraje a krajský úřad. 
 
Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 
 
 „Zákon o krajích stanoví působnosti krajů – rozlišuje jejich působnost samostatnou 
(vyjadřující samosprávné postavení krajů) a přenesenou (vyjadřující roli krajů při výkonu 
státní správy).“6 
 
Určitou nevýhodou je „že kraje jsou příliš malé z hlediska jednotek pro poskytování pomoci  
z fondů Evropské unie.“7 
 
2.1 Kraj a jeho kompetence 
 
Obecná působnost orgánů kraje je dána zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 
Kraje vykonávají samosprávu a státní správu v přenesené působnosti. „Samospráva obecně 

                                                 
6
 RYŠAVÝ, Dan. Regionální politické elity – zrod, charakter a důsledky. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. 2007, 

Vol. 43, No. 5. s.  995. 
7
 Ministerstvo vnitra České republiky. Veřejná správa v České republice. Praha : MV ČR, 2005. s. 8. 
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zahrnuje záležitosti spjaté s rozvojem územního celku, jeho funkčnosti. Státní správa 
v přenesené působnosti je dotována státem a zahrnuje vesměs opatření, která souvisí 
s mandatorními výdaji státního rozpočtu. Současně na území vyšších územně samosprávných 
celků působí státní správa, nezávislá na samosprávě, ve formě institucí řízených a zřízených 
jednotlivými sektory například: Policie ČR podléhá ministru vnitra, úřady práce jsou institucí 
ministerstva práce a sociálních věcí apod.“8 
 
Kraj spravuje své záležitosti samostatně. V oblasti samostatné působnosti není kraj podřízen 
vládním orgánům. Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen při 
porušení ústavnosti a zákonnosti, a to jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah 
samostatné působnosti může být omezen pouze zákonem. 
 
Pokud je zákonem kraji svěřen výkon státní správy, vykonávají ji orgány kraje jako svou 
přenesenou působnost. Kraj je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti ve svém 
správním obvodu. V oblasti přenesené působnosti jsou orgány kraje podřízeny příslušným 
ministerstvům. 
 
„Do samostatné působnosti podle zákona o krajích patří: 
 

 hospodaření kraje; 
 rozpočet a závěrečný účet kraje; 
 peněžní fondy kraje; 
 právnické osoby kraje a organizační složky kraje a účast kraje v právnických osobách; 
 osobní a věcné výdaje na činnost krajského úřadu a zvláštních orgánů kraje, 

organizace, řízení, personální a materiální zabezpečení krajského úřadu; 
 vydávání obecně závazných vyhlášek; 
 zákonodárná iniciativa vůči Poslanecké sněmovně; 
 aktivní legitimace k podání ústavní samosprávné stížnosti a návrhu na zrušení 

podzákonného právního předpisu Ústavním soudem z důvodu nezákonnosti či 
neústavnosti; 

 program rozvoje kraje; 
 územně plánovací dokumentace pro území kraje a vyhlašování její závazné části 

obecně závaznou vyhláškou; 
 spolupráce s jinými kraji, účast v regionech soudržnosti; 
 dopravní obslužnost na území kraje; 
 koncepce rozvoje cestovního ruchu; 
 ukládání pokut v samostatné působnosti atd.“ 9 

 

                                                 
8
 Moravskoslezský kraj. [online]  

9
 Ministerstvo vnitra České republiky. Veřejná správa v České republice. Praha : MV ČR, 2005. s. 32, 33. 
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Na základě zvláštních zákonů patří dále do samostatné působnosti kraje například: 
 

 Střední školství, odborná učiliště, speciální základní školy; 
 Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi; 
 Zajišťování přípravy na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních 

prací a podílení se na ochraně obyvatelstva; 
 Krajská zařízení a ústavy sociální péče, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení 

pro výkon pěstounské péče; 
 Zřizování zařízení zdravotnické péče, záchranné služby, protialkoholního zařízení; 
 Koncepce odpadového hospodářství kraje; 
 Účastnictví při řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracovávání strategie 

ochrany přírody, ochrana ovzduší.  
 
„Kraj může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby  
a organizační složky kraje, pokud zákon nestanoví jinak.“10 
 
2.2 Orgány kraje 
 
Orgány kraje jsou zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje, krajský úřad a zvláštní 
orgány kraje.  
 
Zastupitelstvo ze svých řad volí hejtmana a náměstka nebo náměstky hejtmana. 
 
 „Hejtman zastupuje kraj navenek, náměstek hejtmana zastupuje hejtmana v době jeho 
nepřítomnosti a oba jsou odpovědni za výkon své funkce zastupitelstvu. Výkonným orgánem 
kraje je rada, kterou tvoří hejtman, náměstek hejtmana (náměstci hejtmana) a další osoby 
zvolené z řad členů zastupitelstva.“11 
 
„Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech 
přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.“12 
 
Zastupitelstvu je vyhrazeno mimo jiné oprávnění: 
 

 Předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně; 
 Předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, má-li za to, že 

jsou v rozporu se zákonem; 
 Vydávat obecně závazné vyhlášky kraje; 
 Koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje územního 

obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich 
plnění; 

 Stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje; 
 Rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci; 
 Schvalovat rozpočet kraje a schvalovat závěrečný účet kraje; 

                                                 
10

 SCHELLE, Karel et al. Dějiny české veřejné správy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. s. 240. 
11

 Ministerstvo vnitra České republiky. Veřejná správa v České republice. Praha : MV ČR, 2005. s. 32. 
12

 SCHELLE, Karel et al. Dějiny české veřejné správy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. s. 241,242. 
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 Zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; 
 Volit a odvolávat hejtmana, náměstka (náměstky) hejtmana a další členy rady z řad 

svých členů a odvolávat je z funkce; 
 Zřizovat a zrušovat výbory, volit a odvolávat jejich předsedy a členy. 

 
„Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska  
a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. Výbory plní úkoly, kterými je pověří 
zastupitelstvo. Ze své činnosti výbory odpovídají zastupitelstvu.“13 
 
„Výkonným orgánem kraje v oblasti samosprávné působnosti je rada. Při výkonu své 
působnosti odpovídá zastupitelstvu. Radu tvoří hejtman, náměstek hejtmana (náměstci 
hejtmana) a další členové rady. Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva 
a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.“ 14 
 
Rada zabezpečuje rozhodování v záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, 
pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo si je zastupitelstvo nevyhradilo. Rada mimo jiné: 
 

 Zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření 
v rozsahu svěřeném zastupitelstvem; 

 Určuje počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, do zvláštních 
orgánů kraje a do organizačních složek a objem prostředků na platy těchto 
zaměstnanců; 

 Zřizuje a ruší podle potřeby komise rady, jmenuje a odvolává z funkce jejich 
předsedy a členy; 

 Ukládá krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti a kontroluje jejich 
plnění; 

 Přezkoumává opatření přijatých krajským úřadem v samostatné působnosti; 
 Vykonává zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, 

organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na 
kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů  
a stanovení jejich platu a odměn; 

 Vydává nařízení kraje; 
 Plní úkoly stanovené zvláštními právním předpisem. 

 
Hejtman a náměstek hejtmana odpovídají za výkon své funkce zastupitelstvu. Rada může 
ukládat úkoly hejtmanovi jen v rozsahu své působnosti.  
 
Hejtman mimo jiné: 
 

 Podepisuje právní předpisy kraje; 
 Po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu 

v souladu se zvláštním zákonem; 
 Na základě zmocnění v zákoně zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní 

orgány; 

                                                 
13

 SCHELLE, Karel et al. Dějiny české veřejné správy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. s. 245. 
14

 SCHELLE, Karel et al. Dějiny české veřejné správy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. s. 242. 
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 Odpovídá za informování občanů o činnosti kraje; 
 Vykonává další úkoly v samostatné nebo přenesené působnosti, pokud jsou mu 

svěřeny zastupitelstvem, radou nebo tak stanoví zákon. 
 
Dalším orgánem kraje je krajský úřad, který plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu 
zastupitelstvem a radou. Krajský úřad napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále plní úkoly 
v přenesené působnosti, které nejsou svěřeny zastupitelstvu, radě nebo zvláštnímu orgánu. 
V čele krajského úřadu stojí ředitel. Krajský úřad se člení na odbory a oddělení. 
 
„Krajský úřad zejména: 
 

 přezkoumává rozhodnutí vydané orgány obcí v řízení podle zvláštních zákonů, pokud 
není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví 
jinak, 

 ukládá sankce podle zákona, 
 poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím, 
 zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního 

s informačním systémem veřejné správy, 
 provádí podle zvláštního právního předpisu kontrolu výkonu přenesené působnosti 

obcí, 
 vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.“15 

 
3. Bezpečnostní politika v rámci krajů 
 
Kraje jsou součástí veřejné správy, která představuje výrazný prvek pro řešení otázek 
bezpečnosti státu. „Při řešení krizové situace orgány státní správy a samosprávy musí 
reagovat adekvátním způsobem. Proto jsou na úrovni veřejné správy zřizovány zvláštní 
orgány v podobě bezpečnostních rad a krizových štábů.“16 
 
„Přenesenou působnost státní správy v oblasti krizového řízení na krajském úřadu vykonávají 
ty odbory nebo oddělení, které jsou většinou pověřeny jejím řešením také pro potřeby krajů 
(samostatná působnost)…“17 Jejich organizace je zcela v působnosti samosprávných orgánů 
příslušného kraje, kde ze zákona vyplívající jednoznačné povinnosti si jednotlivé správní 
orgány zajišťují podle svých možností a potřeb. Oddělení nebo odbory zabývající se 
bezpečností jsou na krajských úřadech pod různými názvy nejčastěji jako odbor či oddělení 
krizového řízení, někde jako oddělení Integrovaného záchranného systému a obrany, 
oddělení krizového řízení a bezpečnosti anebo oddělení pro zvláštní úkoly. 
 
Územní samosprávné orgány řeší problematiku podle příslušných krizových zákonů 
samostatně. Zřizují bezpečnostní rady a krizové štáby, které jsou nejdůležitějšími orgány pro 
řešení krizové situace. Plní také úkoly v oblasti obrany. 
 

                                                 
15

 SCHELLE, Karel et al. Dějiny české veřejné správy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. s. 244,245. 
16

 URBAN, Rudolf; BAKOŠ, Eduard. Veřejná správa a její fungování v krizových situacích. Brno : Univerzita obrany, 2009. s. 6. 
17

 URBAN, Rudolf; BAKOŠ, Eduard. Veřejná správa a její fungování v krizových situacích. Brno : Univerzita obrany, 2009. s. 9. 
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Odbory či oddělení působící v bezpečnostní oblasti se zabývají převážně: 
 

 Havarijním a krizovým řízením a plánováním; 
 Požární ochranou; 
 Integrovaným záchranným systémem; 
 Vnitřní bezpečností; 
 Vnější bezpečnostní a obranou; 
 Hospodářskými opatřeními pro krizové stavy; 
 Ochranou utajovaných informací; 
 Zpracováváním směrnic úřadu; 
 Metodickou činností vůči obcím; 
 Vzděláváním v oblasti bezpečnosti a krizového řízení; 
 Informováním veřejnosti a občanských sdružení; 
 Financováním daných oblastí aj. 

 
Každý kraj má zpracovány materiály uložené právními předpisy, například Koncepce požární 
ochrany, Bezpečnostní politika informačního systému. Navíc mají kraje zpracovány další 
materiály (koncepce, strategie, studie, analýzy). V oblasti bezpečnosti mají kraje zpracovány 
Koncepce prevence kriminality, Protidrogovou politiku, Koncepce protipovodňové ochrany  
(v některých krajích pod jiným názvem). Kraj Vysočina má zpracovanou Koncepci bezpečnosti 
silničního provozu. Jihočeský kraj a kraj Vysočina mají též Koncepci volnočasových aktivit, 
které jsou provázány s prevencí kriminality a protidrogovou prevencí. Plzeňský kraj a hl. m. 
Praha mají uzavřenu koordinační dohodu s Policií ČR.   
 
3.1 Postavení bezpečnostních otázek v rámci politik krajů 
 
Pro zjištění postavení bezpečnosti v rámci priorit krajů jsou využity programová prohlášení 
krajských rad. V některých případech je využito dokumentů s jiným názvem, ale v zásadě 
podobného obsahu. V Jihočeském kraji jde o koaliční smlouvu, v Pardubickém kraji 
o programové cíle koalice, v Plzeňském kraji o krajský volební program České strany 
sociálnědemokratické (dále jen „ČSSD“). Pouze Ústecký kraj nemá žádný podobný 
dokument. 
 
Poslední volby do zastupitelstev krajů v roce 2008 byly značně ovlivněny kampaní ČSSD proti 
zavedení poplatků ve zdravotnictví. Tímto se, skoro ve všech krajích, stalo prioritou číslo 
jedna zdravotnictví.  
 
Již v úvodu či preambuli prohlášeních či smluv lze nalézt zmínky o bezpečnosti jako je tomu 
v krajích Jihomoravském, Libereckém, Zlínském a hl. m. Praze, kde lze nalézt zmínky o boji 
proti kriminalitě, bezpečnosti na silnicích, bezpečnosti občanů, protipovodňových opatření, 
rozvoji a podpoře Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a Sborů 
dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“). 
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V programových prohlášeních krajských rad a rady hl. m. Prahy lze bezpečnost nalézt jako 
zvláštní kapitolu, tak jako jeden z bodů v jiných kapitolách. Nejčastěji se bezpečnost objevuje 
v těchto oblastech (seřazeno podle četnosti výskytu): 
 

 Bezpečnost dopravy – někde navíc rozšířeno o dopravní výchovu dětí, bezpečné 
přejezdy, bezpečnost chodců a cyklistů; z oblasti bezpečnosti nejčastěji zmiňováno 
v programových prohlášeních v kapitole Doprava nebo Kritická infrastruktura, 
v Praze též v kapitole Zdravé a čisté město; 

 Protipovodňová opatření – v některých programových prohlášeních ještě rozšířeno  
o ochranu proti kontaminaci půdy a ekologické zátěže; nejčastěji uváděno v kapitole 
Životní prostředí a zemědělství, někde se vyskytuje i v kapitole Bezpečnost nebo 
Krizové řízení, v Praze v kapitole Vodní hospodářství; 

 Bezpečnost – pod tímto názvem kapitoly se vyskytují v programových prohlášeních 
tyto body: bezpečnost a informovanost občanů, rozvoj a podpora IZS, SDH, 
Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), spolupráce 
s Policií ČR, Armádou ČR, Zdravotní záchrannou službou, protidrogová prevence, 
snížení kriminality, fungující krizový systém, protipovodňová ochrana, zvýšení počtu 
strážníků a policistů; v Praze rozšíření kamerového systému a zlepšení vybavení 
městské policie, ve Středočeském kraji „NE!“ radaru v Brdech;  

 Sociální věci – v takto pojmenovaných kapitolách lze nalézt také body z oblasti 
bezpečnosti jako je prevence kriminality, protidrogová politika, ochrana ohrožených 
dětí nebo bezpečné prostředí; 

 Protidrogová prevence – též v kapitolách Školství, Sport, Podpora občanských 
sdružení nebo Kultura a památková péče;  

 Regionální rozvoj – v těchto kapitolách lze nalézt: budování varovného systému, 
podpora IZS a SDH; 

 Krizové řízení – v těchto kapitolách lze nalézt: podpora SDH a IZS, využívání krizových 
fondů, povodně, zdokonalení pracoviště krizového řízení, osvěta obyvatel, 
modernizace HZS kraje. 

 
Ojediněle se v programových prohlášeních objevuje také: 
 

 Bezpečnost zdravotní péče – kapitola Zdravotnictví v programovém prohlášení rady 
Karlovarského kraje; 

 Ochrana energetických zdrojů – kapitola Regionální investiční politika kraje 
v programovém prohlášení po volbách v roce 2004 v Pardubickém kraji; 

 Globální hrozby – zmínka v krajském volebním programu ČSSD v Plzeňském kraji. 
 
Koaliční smlouva v Jihočeském kraji platná pro volební období 2008 až 2012 bezpečnost 
vůbec neobsahuje. 
 
Bezpečnost v programovém prohlášení rady kraje Vysočina není samostatně, ale lze ji nalézt 
v některých bodech dalších kapitol, jako je likvidace ekologických zátěží, ochrana pitné vody, 
zachování služeben Policie ČR nebo podpora IZS. 
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3.2 Oblast bezpečnosti v jednotlivých krajích 
 
3.2.1 Jihočeský kraj  
 
Koaliční smlouva pro volební období 2008 – 2012 kapitolu ani jinou zmínku o bezpečnosti 
neobsahuje. Na prvním místě je uvedena zdravotní péče, které je věnován největší prostor 
v koaliční smlouvě. Následuje část věnovaná sociální péči a sociální službě. 
 
Zmínku o bezpečnosti naopak lze nalézt v programovém prohlášení Rady Jihočeského kraje 
na léta 2004 – 2008. V úvodní části je zmínka o povodních z roku 2002: „Rada s uspokojením 
konstatuje, že v minulém volebním období byla zdárně ukončena náprava škod, které 
občanům kraje způsobily povodně v roce 2002 a obnova území po nich.“18 
 
V kapitole Rozvoj kraje je uveden bod: „Budování jednotného varovného systému kraje 
podle schválené koncepce a podpora SDH obcí.“19  
 
V kapitole Doprava, silniční hospodářství a dopravní obslužnost je uvedeno: „Jihočeský kraj 
jako majitel a správce silnic 2. a 3. třídy vidí hlavní prostředek rozvoje podnikaní, tvorby  
a udržení pracovních míst a spokojeného života občanů v zajištění rychlé, plynulé a bezpečné 
dopravy.“20 
 
Jihočeský kraj dokument s názvem Bezpečnostní politika ani jiný obdobný dokument nemá. 
V oblasti bezpečnosti žádnou iniciativu nevyvíjí. Pouze v rámci procesu novelizace krizového 
zákona byla velká snaha ze strany Jihočeského kraje o změny v navrhované novele, s jejímž 
zněním resp. postavením orgánů kraje a obcí s rozšířenou pravomocí, kraj nesouhlasil. 
 
3.2.2 Jihomoravský kraj 
 
Hned v úvodu Programového prohlášení Rady Jihomoravského kraje ve volebním období 
2008 až 2012 lze nalézt slovo bezpečí: „Svoji každodenní práci a úsilí zaměří na utváření 
plnohodnotného a prosperujícího Jihomoravského kraje jako společného domova všech jeho 
občanů i jako místa, v němž mohou najít životní perspektivu a bezpečí pro sebe i své 
děti,…“21 
 
Mezi klíčovými kompetencemi v kapitole programové cíle, není bezpečnost uvedena. Při 
vyjmenování jednotlivých oblastí problémů, které bude Rada Jihomoravského kraje 
přednostně řešit je bezpečnost uvedena na druhém místě. V programovém prohlášení 
v oblasti bezpečnosti je uvedeno: 
 
„Zpracujeme bezpečnostní audit Jihomoravského kraje a stanovíme Bezpečnostní politiku 
Jihomoravského kraje. 
 

                                                 
18

 Jihočeský kraj. Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 – 2008. [online]  
19

 Tamtéž.  
20

 Tamtéž. 
21

 Jihomoravský kraj. Programového prohlášení Rady Jihomoravského kraje ve volebním období 2008 - 2012. [online]  
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Jednotlivé rozvojové aktivity Jihomoravského kraje a dlouhodobé záměry budeme posuzovat 
s ohledem na dopady a přínosy v oblasti bezpečnosti. 
 
Budeme podporovat preventivní programy v boji proti kriminalitě a negativním sociálním 
jevům s důrazem na mládež. 
 
V oblasti silniční dopravy budeme aktivně spolupracovat s Policií ČR a budeme podporovat 
aktivity vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích, zejména při výchově mládeže. 
 
Budeme dále rozvíjet schopnosti Jihomoravského kraje bránit se živelným pohromám 
s důrazem na realizaci protipovodňových opatření. 
 
Budeme podporovat rozvoj Integrovaného záchranného systému v kontextu dlouhodobých 
bezpečnostních záměrů Jihomoravského kraje s cílem optimálního zapojení jak základních, 
tak ostatních složek Integrovaného záchranného systému.“22 
 
V kapitole věnujícímu se Rozvoji dopravy a cestovního ruchu je také zmíněna bezpečnost a to 
jako cíl zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích a odstranění nejexponovanějších 
nebezpečných míst na silnicích. 
 
Dále oblast bezpečnosti se objevuje i v dalších kapitolách: 
 

 Životní prostředí – podpora staveb protipovodňové ochrany s důrazem na ochranu 
sídel; 

 Rozvoj sociální péče – rozvinutí projektů prevence kriminality se zaměřením na 
bezpečnost seniorů a dětí. 

 
Jihomoravský kraj nemá v oblasti bezpečnostní politiky zpracován žádný oficiální dokument 
pouze v programovém prohlášení krajské rady je uvedeno, že stanoví Bezpečnostní politiku 
Jihomoravského kraje. 
 
3.2.3 Karlovarský kraj 
 
V programovém prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2008 až 2012 v kapitole 
Zdravotnictví stojí: „kvalitní, bezpečná a srovnatelně dostupná zdravotní péče pro všechny 
obyvatele kraje…“23. 
 
Kapitola Doprava se zmiňuje o zpracování krajské strategie bezpečnosti silničního provozu. 
Kapitola věnující se oblasti Prevence kriminality a bezpečnosti obsahuje tyto body: 
 

 Předcházet páchání trestné činnosti, omezovat příležitosti k páchání trestné činnosti, 
posilovat pocit bezpečí občanů; 

 Využívat dostupných prostředků ke snížení kriminality a zlepšení bezpečnostní 
situace v kraji; 

                                                 
22

 Tamtéž. 
23

 Karlovarský kraj. Programového prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2008 – 2012. [online] 



Ochrana & Bezpečnost – 2012, ročník I., č. 1 (jaro) 
Mgr. Martin Smejkal: „Bezpečnostní politika“ vyšších územně samosprávných celků v České republice 

ve srovnání (2012_A_01), ISSN 1805-5656 
 

 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

13 

 Udržet stávající služby v oblasti prevence kriminality, podporovat vznik nových 
potřebných služeb v oblasti prevence kriminality; 

 Podporovat fungující systém preventivní politiky v rámci kraje, prohloubit spolupráci 
všech subjektů zainteresovaných v oblasti prevence kriminality včetně vzájemného 
předávání koncepčních materiálů a podpoření projektů, na jejichž realizaci se podílí 
více subjektů; 

 Podporovat sociální prevenci se zaměřením na doplnění chybějících služeb v síti 
aktivit prevence kriminality – zejména probační programy pro mládež i dospělé, 
programy realizované ve středisku výchovné péče, programy sanace rodiny, krizová 
a výchovná zařízení, projekty na zvyšování právního vědomí proti šikaně; 

 Podporovat informování občanů za účelem zprostředkování informací  
o nebezpečných ohroženích různými formami trestné činnosti a o možnostech 
ochrany před ní; 

 Zmapovat aktuální problémy v oblasti prevence kriminality v Karlovarském kraji  
– pocit bezpečí občanů, mapovat potřeby dětí a mladistvých v oblasti volnočasových 
aktivit; 

 Zavedení systému včasné intervence; 
 Využití tohoto systému při hledání ztracených dětí; 
 Rozvíjení prvků civilní ochrany a IZS, havarijních plánů jako jeho součásti.24 

 
Karlovarský kraj nemá v oblasti bezpečnostní politiky zpracován žádný oficiální dokument  
a orgány kraje nevyvíjí žádnou zákonodárnou iniciativu v oblasti bezpečnosti. 
 
3.2.4 Královéhradecký kraj 
 
V programovém prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008 – 2012 
se bezpečnost objevuje v části věnované oblasti dopravy a silničního hospodářství, kde 
v jednom z bodů je uvedeno: „budeme podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení bezpečnosti 
na silnicích, zejména při výchově mládeže.“25 
 
V oblasti životní prostředí a zemědělství, je pod bodem bezpečnost před povodněmi zmínka 
o zvyšování opatření k ochraně obyvatel kraje před následky povodní. Dále je uvedeno že, 
tyto kroky budou navazovat na zvyšování retenční schopnosti krajiny. 
 
Oblast sociální obsahuje bod prevence kriminality a protidrogová politika: „budeme 
podporovat aktivní a celostní přístup k prevenci kriminality v kraji a podporovat ochranu 
obyvatel před nežádoucími jevy způsobenými zneužíváním drog, např. formou programů 
snižování rizik.“26 
 
Královéhradecký kraj nemá vypracovaný dokument o bezpečnostní politice nebo jiný 
podobného zaměření. 
 

                                                 
24

 Tamtéž. 
25

 Královéhradecký kraj. Programového prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008 – 2012. [online] 
26

 Tamtéž.  
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3.2.5 Liberecký kraj 
 
V programovém prohlášení je zmínka o bezpečnostní politice: „Vypracujeme Bezpečnostní 
politiku Libereckého kraje, která bude řešit oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti, 
dopravní bezpečnosti, prevence kriminality, protidrogovou a ostatní prevenci, krizovou 
infrastrukturu a definuje hlavní cíle na následující období.“27 
 
Dále v prohlášení je uvedena podpora IZS a jeho složek v Libereckém kraji (dále v citované 
pasáži jen LK). 
 
Oddíl věnující se oblasti dopravy obsahuje bod „Doprava a její bezpečnost: 
 

 zasadíme se o odstranění bodových závad, které jsou příčinou dopravních nehod 
v kraji, 

 podpoříme rozšíření dopravní výchovy dětí od nejútlejšího věku, 
 podpoříme údržbu dopravních hřišť, 
 budeme podporovat humanizaci komunikací.“28 
 Oddíl s názvem Resort sociálních věcí a menšin obsahuje bod: „Bezpečnost: 
 budeme i nadále spolupracovat s vedením Policie ČR, 
 budeme podporovat a rozvíjet práci protidrogové komise při LK, 
 prevence je nedílnou součástí boje proti sociálně-patologickým jevům ve společnosti. 

LK musí mít program prevence pro všechny věkové skupiny občanů, v oblasti prevence 
budeme spolupracovat s NNO, 

 zavedeme cenu Libereckého kraje za příkladné činy občana v oblasti bezpečnosti.“29 
 
Liberecký kraj co se týká řešení problematiky bezpečnosti a dalších souvisejících věcí jako je 
např. drogová prevence, problematika menšin a cizinců, tuto oblast zajišťuje odbor 
sociálních věcí. Na oddělení krizového řízení v nedávné době přešla agenda prevence 
kriminality.  
 
Co se týká, zákonodárné iniciativy v oblasti bezpečnosti se kraj zapojuje běžným způsobem 
v rámci svěřených oblastí působnosti a to především při přípravě novelizací  
a v připomínkových řízeních u zákonů a jiných právních norem. 
 
3.2.6 Moravskoslezský kraj 
 
V programové prohlášení Rady Moravskoslezského kraje v kapitole věnující se oblasti 
životního prostředí a cestovního ruchu je mezi klíčovými kroky uveden bod „realizace 
koncepce protipovodňové ochrany sídel a zemědělské půdy.“30 
 

                                                 
27

 Liberecký kraj. Programového prohlášení Rady Libereckého kraje. [online]  
28

 Tamtéž. 
29

 Tamtéž. 
30

 Moravskoslezský kraj. Programového prohlášení Rady Moravskoslezského kraje na volební období 2008 – 2012. [online] 
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V kapitole věnující se oblasti bezpečnosti a veřejné správy je uveden cíl: „Zvýšit bezpečnost 
obyvatel, citelně zlepšit ochranu jejich životů, zdraví i majetku. Zkvalitnit výkon veřejné 
správy. K naplnění těchto záměrů: 
 

 Budeme systematicky, aktivně a koncepčně spolupracovat s Policií České republiky 
a s městskými a obecními policiemi.  

 V souladu s nově schválenou Strategií prevence kriminality na léta 2008 až 2011 bude 
kraj vyhlašovat nový dotační program zaměřený zejména na menší obce. Podpora 
bude směřovat zejména k vybudování a rozšiřování kamerových systémů, 
rekonstrukcím či budování víceúčelových sportovních hřišť, jejich vybavení 
či osvětlení, a oplocení rizikových míst.  

 Budeme pokračovat v pomoci při vybavování profesionálních i dobrovolných 
jednotek hasičů v kraji moderní a výkonnou technikou. Dokončíme výstavbu 
Integrovaného bezpečnostního centra. S plnou podporou mohou počítat všechny 
složky Integrovaného záchranného systému.“31 
 

Moravskoslezský kraj nemá zpracován žádný dokument v oblasti bezpečnostní politiky. 
V roce 2002 byl učiněn pokus o vytvoření podobného dokumentu, ale časem se přestalo na 
něm pracovat. 
 
Moravskoslezský kraj vydal také brožuru Bezpečný region Integrované bezpečnostní centrum 
Moravskoslezského kraje. Tato brožura informuje o vzniku a činnosti Integrovaného 
bezpečnostního centra v Ostravě. 
 
3.2.7 Olomoucký kraj 
 
Bezpečnost se v programovém prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2008 – 2012 
objevuje nejdříve v kapitole Doprava a dopravní obslužnost, kde v jednom z bodů se uvádí 
„naplňovat program realizace opatření pro zklidnění dopravy v průtazích obcemi s cílem 
zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů, spolu se Správou železniční dopravní cesty a Policií ČR 
realizovat opatření pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.“32 
 
Kapitola Sociální péče a rodina obsahuje úkol zajištění bezpečného prostředí pro děti 
ohrožené týráním, sexuálním zneužíváním, zanedbáváním péče o ně a děti, na nichž byl 
spáchán trestný čin.  
 
V kapitole Životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova je jednou z priorit urychlení 
výstavby účinných technických i realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření ke 
snižování rizika povodní. 
 
V kapitole Bezpečnost, ochrana zdraví a majetku občanů se píše: „Na zajištění bezpečného 
života občanů, ochranu jejich zdraví a majetku klademe velký důraz a při jejím naplňování 
budeme úzce spolupracovat se všemi zainteresovanými složkami včetně Armády ČR, Policie 
ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, zdravotnické záchranné služby, sborů dobrovolných 

                                                 
31

 Tamtéž. 
32

 Olomoucký kraj. Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2008 – 2012. [online] 
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hasičů jednotlivých obcí, ale i s dalšími nestátními a neziskovými organizacemi a institucemi, 
jako jsou například Český červený kříž, psychologické krizové služby, záchranné kynologické 
brigády a sdružení záchranných služeb.“33 
 
V této oblasti jsou uvedeny priority: 
 

 Dobudování prvků ochrany obyvatelstva, zkvalitnit systémy varování obyvatelstva  
a zdokonalit funkčnost IZS; 

 Zkvalitnění koordinace IZS, zvýšit finanční podporu jeho základních složek, posílit jeho 
akceschopnost; 

 Podpora výstavby Integrovaného centra tísňového volání Olomouckého kraje, 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí; 

 Efektivní zapojení neziskových organizací a dobrovolných občanských sdružení při 
řešení mimořádných událostí a krizových situací; 

 Ve spolupráci s Policií ČR zpracovávat podklady a účinně napomáhat zajištění 
veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti občanů; podpora vzniku Krajského 
ředitelství Policie ČR; 

 Po Armádě ČR požadovat, aby stabilizovala profesionální záchrannou rotu ženijního 
praporu předurčenou k úzké spolupráci v rámci IZS, zachovala Velitelství společných 
sil v Olomouci; 

 Podpora spolufinancování projektů Programu prevence kriminality a podpora 
činnosti protidrogových koordinátorů; 

 Prosazení realizace preventivních opatření před povodněmi v ohrožených oblastech 
kraje. 

 
Olomoucký kraj dokument s názvem Bezpečnostní politika ani žádný jiný podobného obsahu 
vypracován nemá. 
 
3.2.8 Pardubický kraj 
 
Z oblasti bezpečnosti jsou mezi programovými cíly koalice v Pardubickém kraji pro toto 
volební období uvedena pouze protipovodňová opatření v oblasti Životního prostředí. Jde  
o pokračování realizace koncepce protipovodňové ochrany sídel a dokončení upřesňování  
a vyhlašování záplavových území a aktivních záplavových zón. 
 
Mezi cíly Rady Pardubického kraje v programovém prohlášení na období let 2005 – 2008 
bylo Krizové řízení s těmito body: 
 

 Podpora činnosti složek IZS v kraji;  
 Významně podporovat jednotky SDH obcí v kraji;  
 Trvale vytvářet krizový fond k řešení mimořádných situací.34 

 
V oblasti Regionální politika a územní rozvoj bylo jedním z bodů přijmutí akčního plánu 
energetiky kraje včetně ochrany energetických zdrojů v krizových situacích. 

                                                 
33

 Tamtéž. 
34

 Pardubický kraj. Programového prohlášení Rady Pardubického kraje na období 2005 – 2008. [online]  
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V oblasti Doprava byl zmíněn bod „zvyšovat bezpečnost silničního provozu formou podpory 
dopravní výchovy dětí, dopravními opatřeními, např. zlepšováním stavbě technického stavu 
silnic, výstavbou okružních křižovatek, zlepšením dopravního značení, technickým 
zabezpečením nechráněných železničních přejezdů.“35 
 
V oblasti Vodní a lesní hospodářství byla zmíněna podpora realizace protipovodňových 
opatření v kraji. 
 
Pardubický kraj žádný speciální dokument pro oblast bezpečnosti vypracován nemá.  
 
3.2.9 Plzeňský kraj 
 
V krajském volebním programu ČSSD pro Plzeňský kraj lze nalézt v úvodu část věnovanou 
globální bezpečnosti. „ČSSD vychází z toho, že bezpečnost ČR závisí na globální bezpečnosti 
a proto musíme být připraveni podílet se ve spolupráci s mezinárodním společenstvím na 
řešení konfliktů a krizových situací. Hlavní důraz klademe na prevenci konfliktů a krizových 
situací, především hospodářskou, rozvojovou, obchodní a humanitární politikou. ČSSD se 
staví za řešení konfliktů a krizí mírovými prostředky a odmítá preventivní války.“36 
 
V části věnované dopravě je zmínka o bezpečnosti dopravy s cílem řešit situaci 
v problémových oblastech kraje. 
 
V části Krizové řízení je zmínka o povodních, o zákonu o IZS, zákonu o krizovém řízení. Tato 
část mimo jiné obsahuje: „na úrovni kraje je nutné: 
 

 Vypracovat funkční plány krizového řízení kraje a obcí III. stupně, včetně typových 
plánů. 

 Zdokonalit funkční pracoviště krizového řízení kraje. 
 Věnovat vyšší pozornost výběru a přípravě krizového managementu, zvláště v obcích 

III. stupně. 
 Pokračovat v modernizaci HZS kraje. 
 Věnovat vyšší pozornost osvětě obyvatel kraje.“37 

 
Plzeňský kraj v oblasti bezpečnosti má zřízeny internetové stránky www.bezpecnykraj.cz. Na 
těchto stránkách lze mimo jiné naleznout např. Deklaraci o spolupráci Plzeňského kraje  
a Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. 
 
„Projekt Bezpečný kraj nabízí možnost obrátit se na konkrétní osoby, které se bezpečnosti ve 
Vašem bezprostředním okolí věnují a podělit se s nimi o Vaše poznatky, náměty a informace 
nebo jim položit konkrétní otázky. Možnost informovat zodpovědné instituce a organizace  

                                                 
35

 Tamtéž. 
36

 KVV ČSSD Plzeňského kraje. Krajský program ČSSD Plzeňský kraj. [online]  
37

 Tamtéž. 
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o tom, co Vás v oblasti veřejného pořádku nejvíce tíží či zajímá a tím směřovat budoucí vývoj 
v této oblasti.“38  
Projekt „Plzeňský kraj – bezpečný kraj“, byl oficielně odstartován uzavřením Deklarace  
o vzájemné koordinaci a spolupráci v oblasti bezpečnosti mezi Plzeňským krajem a Krajským 
ředitelstvím policie Plzeňského kraje 28. ledna 2010. Občané tímto získali možnost řešit 
problémy, podněty a přání. Zejména jde o komunikaci prostřednictvím webového portálu 
nebo infoschránek a tím je umožněno občanům obracet se na „svého“ policistu, strážníka  
a zastupitele. 
 
V rámci projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj je občanům k dispozici na internetu: 
 

 Poradna;  
 Pátrání po osobách; 
 Dítě v ohrožení – pátrání po pohřešovaných dětech;  
 Ztráty a nálezy – zvířata, nalezené věci (doklady, klíče apod.); 
 Dopravní informace o dopravní situaci v ČR.  

 
Na webovém portálu jsou odkazy a další dokumenty a analýzy. Například dokumenty jako 
jsou: Koncepce boje proti organizovanému zločinu, Metodika činnosti asistentů při jednání 
s policií a dalšími úřady, Akční plán k plnění strategie pro práci Policie České republiky ve 
vztahu k menšinám pro období let 2010 – 2011, Strategie boje proti extremismu. 
 
Dále jsou k dispozici například: Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni, Koncepce 
prevence kriminality města Plzně na léta 2009 – 2011, Koncepce prevence kriminality  
a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 – 2011. 
 
3.2.10 Středočeský kraj 
 
V programovém prohlášení pro období 2008 – 2012 lze nalézt kapitolu s názvem Bezpečnost 
občanů v kraji. Tato kapitola obsahuje body: 
 

 „Zvýšíme osobní a majetkovou bezpečnost občanů rozvojem integrovaného 
záchranného systému (včetně civilní ochrany, dobrovolných hasičů a hasičských 
záchranných sborů). 

 Zajistíme účinnou pomoc při haváriích a živelních pohromách. 
 Velmi důležitá je problematika výstavby radaru USA v Brdech. Říkáme je jasné: NE! 

Podle vývoje projednávání v Parlamentu ČR zvážíme uspořádání krajského referenda. 
 Formou smlouvy mezi krajem a policií podpoříme programy prevence kriminality. 

Naplnění tohoto cíle se neobejde bez finanční a materiální podpory kraje, kterou již 
dnes legislativa umožňuje.  

 Budeme trvat na tom, aby vláda zajistila dostatečný počet policistů na základě 
přidělených tabulkových míst a posílení sítě obvodních oddělení Policie ČR 
v problémových oblastech.“39  

 

                                                 
38

 Plzeňský kraj. Plzeňský kraj – bezpečný kraj. [online] 
39

 Středočeský kraj. Programového prohlášení Rady Středočeského kraje pro období 2008 – 2012. [online] 
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Kapitola pod názvem Investice do dopravní infrastruktury a veřejná doprava obsahuje mimo 
jiné, že bude zajištěna bezpečnost silniční dopravy novými obchvaty, chráněnými přechody  
a dalšími opatřeními. 
Středočeský kraj, jako jediný, má vypracován dokument Bezpečnostní politika kraje 
schválený Bezpečnostní radou kraje v roce 2002. Z tohoto důvodu její znění vychází 
z platných předpisů v dané době. V současné době má kraj vypracovaný návrh znění 
bezpečnostní strategie kraje a návrh na její implementaci, ale tento návrh zatím není 
schválen.  
 
Bezpečnostní politika Středočeského kraje obsahuje části: 
 

 Úvod; 
 Bezpečnostní prostředí (krizové řízení, integrovaný záchranný systém a obranné 

plánování; vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek; prevence kriminality, protidrogová 
politika, boj proti korupci; požární ochrana; bezpečnostní politika informačního 
systému, ochrana utajovaných skutečností; fyzická, objektová a technická bezpečnost 
krajského úřadu, ochrana osobních údajů; bezpečnost a ochrana zdraví při práci); 

 Úkoly bezpečnostní politiky Středočeského kraje v letech 2002 - 2004, které jsou 
rozděleny do stejných skupin jako v předcházející kapitole; 

 Závěr. 
 
Pokud jde o legislativní iniciativy, kraj vyvíjí legislativní iniciativu s cílem zajištění větší 
ochrany zdravotnického personálu. Návrh Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se 
mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
 
Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 12. dubna 2010 uložilo radě předložit na další 
zasedání zákonodárnou iniciativu kraje a to v oblasti: 
 

 zajištění financování hasičů zapojením příspěvků pojišťoven; 
 zajištění větší právní ochrany složek IZS těm složkám, kterým dosud ze zákona 

nevyplývá, tedy zdravotnickému personálu a hasičům – navrhnout změny ke zvýšení 
jejich ochrany novelizací Zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, konkrétně §127. 
 

3.2.11 Ústecký kraj 
 
Ústecký kraj v tomto volebním období nemá vypracované žádné programové prohlášení a 
není mi k dispozici žádné programové prohlášení z předešlého období. Náplň práce volených 
zástupců Ústeckého kraje neurčovalo v prvním a ani v druhém volebním období, konkrétní 
programové prohlášení. Hlavní cíle byly určeny krajským zastupitelstvem jako dlouhodobé 
rozvojové priority Ústeckého kraje.  
 
Ústecký kraj nemá k dispozici žádný dokument týkající se Bezpečnostní politiky kraje. Na 
internetových stránkách je možno pouze získat ty informace, které jsou níže uvedeny. 
 
Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje z 23. června 2010 
obsahuje prioritní osu III. Zdravá sopečnost, kde jsou uvedeny mimo jiné tyto cíle:  
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 Zdokonalení systému reakce Ústeckého kraje na zdravotní a bezpečnostní rizika;  
 Snížení výskytu rizikového chování v populaci a snížit kriminalitu na území Ústeckého 

kraje. 
 
Ústecký kraj zavedl jako první Portál krizového řízení v červenci 2008. Tento portál jen určen 
nejen odborné veřejnosti, ale také všem občanům kraje. Portál slouží jako nástroj prevence  
a přípravy na případnou krizovou situaci. 
 
Na portálu je také téma s názvem „Co dělat při ohrožení“, která nabízí důležité informace, 
jak se pozná varovný signál, jak si počínat, když zazní, postup při evakuaci, jak vytvořit 
improvizovaný úkryt, jaké prostředky použít k improvizované ochraně. Obsahuje také odkazy 
na stránky jiných organizací, jako je předpověď počasí, hlásná a povodňová služba aj. 
 
Ústecký kraj chystá projekt na téma přeshraniční spolupráce se Saskem v oblasti krizového 
managementu, který by vedl k vytvoření takového portálu i pro sousední Sasko a jejich 
určitému propojení. 
 
3.2.12 Kraj Vysočina 
 
V programovém prohlášení Rady kraje slovo bezpečnost se nevyskytuje. Je zde ale několik 
bodů, které lze zařadit do okruhu bezpečnostní politiky. Jsou to aktivity zaměřené na 
likvidaci starých ekologických zátěží, ochranu zdrojů pitné vody, realizace opatření k udržení 
vody v krajině nebo zachování policejních služeben v menších městech, zřízení krajské 
policejní správy a podpora činnosti všech složek IZS. 
 
Kraj Vysočina nemá vypracován dokument s názvem Bezpečnostní politika, ale v oblasti 
bezpečnosti je velice činný. Na internetových stránkách kraje lze nalézt „Statistický portál 
bezpečnosti“, kde jsou tyto vypracované koncepční materiály: 
 

 Koncepce prevence kriminality; 
 Program prevence kriminality; 
 Koncepce bezpečnosti silničního provozu. 

 
V oblasti krizového řízení a IZS je k dispozici portál „Vysočina bezpečný region“. 
 
Samostatnou zákonodárnou iniciativu v oblasti bezpečnosti kraj Vysočina nevyvíjí. V rámci 
novely zákona č. 240/2000 Sb. se kraj Vysočina podílel v rámci připomínkového řízení na 
navrhovaném znění. 
 
Kraj Vysočina vydal brožuru „Vysočina bezpečný region“, která představuje kraj Vysočina jako 
bezpečný region s organizovaným bezpečnostním a záchranným systémem sloužícím.  
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Brožura si dává za cíl „seznámit jak obyvatele kraje, tak i jeho návštěvníky se zajištěním jejich 
bezpečnosti a s formami péče kraje při organizaci bezpečnostních a záchranných složek 
spadajících do Integrovaného záchranného systému.“40 
 
Z brožury se čtenář dozví, co je IZS, koho, kdy a jak je možné přivolat na pomoc, jak fungují 
jednotlivé složky IZS a jaká je náplň jejich činnosti. 
Další informace o IZS a krizovém řízení kraje Vysočina lze nalézt na webových stránkách kraje 
Vysočina pod tématem Bezpečnost a mimořádné situace nebo Řešení mimořádných situací. 
Téma Bezpečnost a mimořádné situace obsahuje: 
 

 Extremismus – nebezpečný fenomén dnešní doby, 
 Pro případ ohrožení – příručka pro obyvatele, 
 Projekt kamerového systému na dálnici D1, 
 Příručku pro ochranu obyvatelstva v případě radiační havárie Jaderné elektrárny 

Dukovany, 
 Metodická pomoc obcím v oblasti požární ochrany, 
 Preventivní výchovná činnost na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

 
3.2.13 Zlínský kraj 
 
Již v preambuli programového prohlášení je zmiňována bezpečnost. „Svoji každodenní práci 
a úsilí zaměří na utváření plnohodnotného a prosperujícího kraje jako společného domova 
všech jeho občanů i jako místa, v němž mohou najít životní perspektivu a bezpečí pro sebe  
i své děti,…“41 
 
Mezi programovými cíly lze nalézt bezpečnost v článku III. Rozvoj infrastruktury kraje, kde 
jedním z bodů je podporovat projekty zvyšující bezpečnost silničního provozu. 
 
V článku VII. Oblast zemědělství a životního prostředí je jedním z bodů „urychlení 
dobudování účinných protipovodňových opatření obzvláště v povodí řeky Moravy.“42 
 
V článku X. Podpora občanských sdružení a spolků se píše: „Rada Zlínského kraje s vědomím, 
že občanská sdružení a spolky, jejichž členy spojují společné zájmy, rovněž přispívají k rozvoji 
kraje a dobrému klimatu ve společnosti, bude podporovat zvláště ty, které vyvíjejí svou 
činnost v oblasti sociální péče, péče o zdravotně znevýhodněné spoluobčany, protidrogové 
prevence, a prevence sociálně-patologických jevů. V neposlední řadě rada hodlá podporovat 
sdružení hasičů, červeného kříže, humanitární pomoci a ta, která se orientují na volnočasové 
aktivity pro mládež.“43 
 
Krajský úřad Zlínského kraje má zpracovánu bezpečnostní dokumentaci pod názvem 
„Bezpečnostní řád Krajského úřadu Zlínského kraje“. Tato dokumentace se výhradně týká 
vnitřní bezpečnosti úřadu. 

                                                 
40

 Kraj Vysočina. Vysočina – bezpečný region. Jihlava : Vysočina, 2008. s. 3. 
41

 Zlínský kraj. Programového prohlášení Rady Zlínského kraje pro volební období 2008 – 2012. [online] 
42

 Tamtéž. 
43

 Tamtéž. 
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Základem Bezpečnostního řádu je Metodický pokyn schválený Radou Zlínského kraje pod 
názvem Systémová politika bezpečnosti Krajského úřadu Zlínského kraje.  
 
Cílem tohoto dokumentu je „stanovit soubor řídících, organizačních, technických, 
personálních a právních opatření, které ve svých důsledcích předcházejí, dokumentují  
a postihují negativní jevy v činnosti či provozu úřadu, souvisejících s jeho bezpečností. 
Soubor těchto opatření musí chránit oprávněné zájmy úřadu, zaměstnanců, členů 
Zastupitelstva Zlínského kraje a všech klientů úřadu při respektování platných zákonných 
předpisů České republiky, vnitřních norem úřadu a etických pravidel.“44 
 
Dále obsahuje soupis bezpečnostní dokumentace Krajského úřadu Zlínského kraje. 
 
3.2.14 Hlavní město Praha 
 
Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) zatím nemá programové prohlášení pro toto volební 
období, které začalo po komunálních volbách na podzim roku 2010. 
 
V programovém prohlášení Rady Hlavního města Prahy pro volební období 2006 – 2010 se 
nachází zmínka o bezpečnosti v Preambuli: „Rada bud sledovat naplnění hlavního cíle  
a základní strategické vize rozvoje města:… Města bezpečného, přívětivého, města 
sebevědomých a zodpovědných občanů se zájmem o budoucnost své metropole a s ochotou 
podílet se na správě věcí veřejných.“45 
 
V druhé kapitole Moderní veřejná správa: „Zavede do praxe moderní informační systém 
krizového řízení HMP pro řešení mimořádných krizových a havarijních situací“.46 
V třetí kapitole Bezpečné město: „Bezpečnost města i jeho obyvatel a návštěvníků je jednou 
ze základních priorit Rady. Rada bude usilovat o to, aby byla Praha pro své obyvatele 
bezpečným místem… 
 
Rada si klade za cíl vytvořit podmínky pro snížení kriminality a zvýšení objasněnosti trestných 
činů výrazným navýšením počtu strážníků v pražských ulicích, investicemi do kamerového 
systému města a legislativními změnami směřujícími k vytvoření metropolitní policie. … 
Praha musí být také městem s perfektně fungujícím krizovým systémem řízení pro případ 
mimořádných událostí i s funkční protipovodňovou ochranou.“47 
 

                                                 
44

 Zlínský kraj. Systémová politika bezpečnosti Krajského úřadu Zlínského kraje. [online] 
45

 Hlavní město Praha. Praha město pro život. Programového prohlášení Rady Hlavního města Prahy pro volební období 
2006 – 2010. Praha, 2007. s. 11. 

46
 Tamtéž, s. 14. 

47
 Tamtéž, s. 18. 
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Kapitola Bezpečné město zahrnuje čtyři hlavní oblasti: 
 

 Bezpečnost a veřejný pořádek; 
 Krizový systém řízení a řešení mimořádných událostí; 
 Prevence kriminality; 
 Legislativní návrhy. 

 
V Kapitole IV. Moderní a šetrná dopravní infrastruktura, oddíl 3 Regulace dopravy a doprava 
v klidu je jedním z bodu: „Rada bude i nadále pokračovat v zavádění opatření ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu, vyčleňování samostatných tramvajových pásů  
i samostatných jízdních pruhů pro MHD.“48 
 
V kapitole V. Zdravé a čisté město je uvedeno také, že cílem je čistší město s bezpečnými 
komunikacemi. 
Na internetových stránkách hl. m. Prahy lze nalézt téma Bezpečné město. „Praha chce pro 
své obyvatele i návštěvníky města zajistit bezpečné prostředí pro každodenní život i během 
mimořádných událostí. Chce úspěšně řešit krizové situace při přírodních, dopravních 
i průmyslových katastrofách.“49 
 
Zde také lze nalézt, že Praha chce snižovat úroveň kriminality, zkvalitnit výkon služby 
strážníků a policistů, prosazovat účinný systém prevence, realizovat a udržovat 
protipovodňová opatření. Dále jsou zde témata, jako je protidrogová politika, prevence 
kriminality, informování občanů o aktivním způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti, sociální 
prevence, kde jsou projekty zaměřené na rizikové skupiny možných obětí trestních činů (děti, 
mládež, senioři, tělesně postižení občané). 
 
Téma Bezpečnostní systém Prahy, představuje ochranu obyvatel při mimořádných 
událostech a krizových situacích a řešení jejich negativních dopadů. Dále seznamuje se 
složkami bezpečnostního systému Prahy. 
 
Z oblasti legislativy Praha připravila návrhy na řešení problematiky prostituce a problematiky 
bezdomovectví a chování nepřizpůsobivých občanů. Dále se Praha podílela na přípravě 
trestního zákoníku, který vstoupil v platnost 1. 1. 2010.  
 
Hl. m. Praha má uzavřenu Koordinační dohodu mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím hl. m. 
Prahy a Hl. m. Prahou. 

                                                 
48

 Tamtéž, s. 24. 
49

 Hlavní město Praha. [online]  
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4. Iniciativy krajů v bezpečnostní oblasti  
 
4.1 Vyhlašování krizových stavů 
 
Zmocnění k vyhlášení krizového stavu, konkrétně stav nebezpečí pro kraj a hl. m. Prahu lze 
nalézt v krizovém zákoně č. 240/2000 Sb. Zákon praví, že stav nebezpečí pro území kraje 
nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje a v Praze primátor hlavního města Prahy.  
 
Tabulka č. 1: Vyhlašování stavů nebezpečí kraji a hl. m. Prahou. 

Jihočeský kraj 12. 8. 2002, 30. 3. 2006, 28. 6. 2009 3 

Jihomoravský kraj 
17. 7. 2002, 1. 9. 2004, 30. 3. 2006,  
2. 6. 2010 

4 

Karlovarský kraj  0 

Kraj Vysočina 17. 7. 2002, 20. 6. 2005 2 

Královéhradecký kraj 24. 4. 2006 1 

Liberecký kraj 7. 8. 2010 1 

Moravskoslezský kraj 25. 6. 2009, 18. 5. 2010 2 

Olomoucký kraj 
9. 6. 2004, 31. 3. 2006, 27. 6. 2009,  
17. 5. 2010 

4 

Pardubický kraj 1. 4. 2006 1 

Plzeňský kraj 28. 5. 2006 1 

Praha 1. 9. 2002 1 

Středočeský kraj 1. 4. 2006 1 

Ústecký kraj 
13. 8. 2002, 1. 4. 2006, 6. 7. 2009,  
7. 8. 2010 

4 

Zlínský kraj 29. 3. 2006, 29. 3. 2006, 18. 5. 2010 3 

 
Nejde přitom pouze o vyhlašování stavu nebezpečí jen z důvodu povodní, i když z převážené 
většiny tomu tak je. Jinými důvody pro vyhlášení stavu nebezpečí byly sesuv skalního masivu 
1. září 2004 v Jihomoravském kraji, porucha vodního díla Mostiště v kraji Vysočina 20. června 
2005, sesuv skalního masivu na silnici č. I/35 v Pardubickém kraji 1. dubna 2006 (současně se 
týkal, ale i povodňové situace) a nález skladu nebezpečných látek v Královéhradeckém kraji 
24. dubna 2006. 
 
4.2 Zákonodárné iniciativy 
 
Jde o využití práva zastupitelstva kraje a hl. m. Prahy předkládat návrhy zákonů Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky stanovené zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích  
a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
 
V oblasti legislativní iniciativy se kraje většinou vyjadřují v připomínkovém řízení k návrhům 
právních předpisů. Např. připomínky k návrhu Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO-365/IZS-
2004, novelizaci krizového zákona, atd. 
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Většina krajů svého práva k předkládání návrhů v oblasti bezpečnosti nevyužívá. Výjimkou 
jsou Středočeský kraj a hl. m. Praha. Středočeský kraj vyvíjí legislativní iniciativu s cílem 
zajistit větší ochranu zdravotnického personálu. Konkrétně jde o návrh Středočeského kraje 
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
 
Praha z oblasti legislativy připravila návrhy na řešení problematiky prostituce a problematiky 
bezdomovectví a chování nepřizpůsobivých občanů. V souvislosti s návrhem zákona  
o regulaci prostituce připravila Praha i návrh zákona, kterým se mění další zákony – trestní 
zákoník, zákon o správních poplatcích, zákon o místních poplatcích, zákon o veřejném 
zdravotním pojištění a živnostenský zákon. Připomínkové řízení návrhu zákona o regulaci 
prostituce proběhlo v roce 2008. Nyní je upravený návrh zákona spolu se změnovými zákony 
připraven pro jednání v Radě HMP. 
 
Moravskoslezský kraj využil možnosti zákonodárné iniciativy v otázce řešení smogu. Ústecký 
kraj připravuje návrh legislativní změny týkající se extremismu, jejímž záměrem je eliminace 
extremismu.  

 
Závěr  
 
V různých dokumentech vydaných kraji nebo na internetových stránkách jednotlivých krajů 
lze nalézt důvody, které vedou jednotlivé kraje k zabývání se bezpečností. U několika krajů je 
v různých dokumentech věnující se bezpečnosti možné nalézt odkaz na povodně v minulých 
letech, zvláště 2002.   
 
Ve většině dokumentů kraje Vysočina věnující se bezpečnosti je možné nalézt zmínku  
o Jaderné elektrárně Dukovany. To je možné i v jedné příručce Jihomoravského kraje. 
V případě Jihočeského kraje je možné nalézt na jeho internetových stránkách odkaz na 
Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín, kde je k dispozici Příručka pro ochranu 
obyvatelstva. 
 
Moravskoslezský kraj ve své příručce se zmiňuje o velkém počtu průmyslových podniků, 
horských oblastech a rozsáhlých lesních porostech, kde může docházet k rozsáhlým lesním 
požárům, povodním a v případě průmyslu k závažným haváriím.  
 
Portál krizového řízení Ústeckého kraje se zmiňuje o rizicích, které mohou nastat na území 
kraje, jako je velká voda, sesuvy půdy, různé chemické závody. Tématem číslo jedna pro 
volební rok 2008 byly zdravotnické poplatky, které způsobily, že v programových 
prohlášeních krajských rad se v úvodu vyskytovala zdravotní péče. Výjimkou je Praha, kde se 
volí stejně jako v komunálních volbách.   
 
V některých krajských programových prohlášeních je bezpečnost zmiňovaná již v úvodu, 
jinde v prohlášení úplně chybí. Nebylo vysledováno, že by se znatelně lišil přístup k oblasti 
bezpečnosti podle stranické příslušnosti nebo docházelo k výrazným změnám v důsledku 
voleb.  
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Orgány krajů i hlavního města jsou odpovědné za řešení krizových a mimořádných situací 
v rámci svých území, případně za provedení stanovených opatření v podmínkách kraje. 
Krajský hejtman a primátor hl. m. Prahy může vyhlásit stav nebezpečí pro území kraje (hl. m. 
Prahy) nebo pro část území, což je v praxi využíváno. 
 
Některé kraje mají speciální internetové portály věnující se bezpečnosti či krizovému řízení 
(Plzeňský kraj – „Plzeňský kraj – bezpečný kraj“, Liberecký kraj – „Povodňový portál“, Ústecký 
kraj – „Portál krizového řízení“, Vysočina – „Statistický portál bezpečnosti“). Na internetových 
stránkách Jihočeského, Královéhradeckého, Karlovarského, Olomouckého, Pardubického, 
Středočeského, Zlínského kraj a hl. m. Prahy lze nalézt na úvodní straně mezi tématy krizové 
řízení. 
 
Kraje také poskytují celou řadu brožur věnující se ochraně obyvatelstva a bezpečnosti na 
území kraje. 
 
Dnes se už i v bezpečnostní oblasti objevuje pojetí občanů jako klientů úřadu, např.  
v Bezpečnostní politice Zlínského kraje. Některé úřady již dnes chápou, že občan tu není pro 
úřad, ale úřad je zde pro občana. V poslední době došlo ze strany krajů ke zlepšení úrovně 
informovanosti a připravenosti občanů v oblasti bezpečnosti. 
 
Závěrem je nutno říci, že cíl této práce popsat a srovnat problematiku bezpečnosti v pojetí, 
jak je chápána a vymezena vyššími územně samosprávnými celky byl naplněn, i když zde není 
vše zcela zaznamenáno. Obsah je limitován možným rozsahem práce a do výsledků této 
práce se promítl okruh dat, která se podařilo získat a která byla použita. Tyto data jsou co do 
obsahu, rozsahu a časového záběru omezena. Je zde snaha, aby zde bylo uvedeno to 
nejpodstatnější. 
 
Kraje nelze porovnávat zcela stejně proto, že krajská samospráva není jediným  
a pravděpodobně ani rozhodujícím činitelem, který situaci a vývoj kraje ovlivňuje. Politika 
kraje je kromě objektivních podmínek, jako je geografická poloha, velikost, přírodní zdroje, 
dosavadní vývoj, demografické složení apod., ovlivněn také aktivitou mnoha dalších aktérů  
– vlády, poboček ústředních orgánů, obecní samosprávy, podnikatelských subjektů, 
kulturních institucí, škol, občanských organizací aj. Role krajské samosprávy je v některých 
oblastech např. protidrogová politika spíše nepřímá – spočívá ve vytváření podmínek pro 
činnost jiných subjektů, které danou činnost přímo vykonávají. 
 
Koncepce bezpečnostní politiky krajů by měla vycházet z Bezpečnostní politiky České 
republiky a legislativního rámce zajišťujícího danou oblast. Dále by bezpečnostní politika 
kraje měla vycházet z analýzy a hodnocení bezpečnostních ohrožení a z nich vyplývajících 
rizik pro určité území. Je také nutné průběžně přezkoumávat platnosti tezí, úkolů obsažených 
v bezpečnostní politice kraje a připravovat návrhy na jejich úpravu podle vývoje společnosti, 
techniky a životního prostředí. 
 
Bezpečnost kraje je závislá na lidských, finančních, materiálních a jiných zdrojích. Dosažení 
výsledků v oblasti bezpečnosti není možné bez spolupráce kraje s Policií ČR, HZS, ZZS, SDH  
a dalšími organizacemi. 


