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Mgr. Jaroslava Nováková 
 
Prefektura Paříž: Klíčový aktér při zajišťování bezpečnosti v nejlidnatější aglomeraci 
Francie 

 
Anotace 
 
Prefektura označuje územní jednotku administrativní správy, která je řízená prefektem 
(samotné slovo pochází z latinského praefectus, čili představený). Ve Francii jsou prefektury 
jednotkou státní správy, a to nejen v departementech1, ale rovněž od šedesátých let 
dvacátého století ve větších regionech, tvořených několika departementy. Cílem příspěvku je 
poukázat na činnost policejního prefekta i činnost jím řízených/vedených složek či útvarů. 
 
Klíčová slova 
 
Prefektura, policejní práce, organizační struktura policie. 
 
Annotation 
 
Prefecture can be understood as the territorial unit of administration which is controlled by 
the prefect (the word of the Latin origin – praefectus which means introduced). In France, 
the prefecture describes the administrative unit, not only on the level of the departments, 
but, from the sixties of the twentieth century, also as a larger region, consisting of several 
departments. The aim of this article is to highlight the activity of the police prefect and the 
activity of components or units managed/maintained by him. 
 
Keywords 
 
Prefecture, police work, structure of police organisation. 

 

                                                 
1
 Viz. obrázek č. 1 Les départements en France. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prefekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A9_departementy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Regiony_Francie
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Úvod 
 
Ve Francii vykonávají policejní činnost dvě složky, a to Národní policie (la Police nationale)  
a Četnictvo (la Gendarmerie nationale). 
 
Všeobecně je možné konstatovat, že Národní policie nese odpovědnost za výkon policejní 
práce ve městech a větších obcích, Četnictvo mimo tyto větší obce. Roku 1941 byla 
působnost mezi Národní policií a Četnictvem rozdělena tak, že města s více než 10 000 
obyvateli spravovaly policejní síly a zbytek země Četnictvo. 
 
Snaha o striktní naplnění takového pravidla přinesla záhy určité problémy, zejména  
s ohledem na přerůstání některých větších měst do katastrálních území v jejich 
bezprostředním okolí. Proces „redistribuce“, který se odehrál mezi lety 2003 až 2005, vyústil 
ve stav, kdy Národní policie působí ve větších aglomeracích (města včetně předměstí), 
přičemž venkovské a příměstské oblasti a některá menší města s populací mezi 5 000  
až 16 000 obyvateli jsou spravována Četnictvem. 
 
Pod každou složku tak nyní spadá zhruba polovina celkové populace země (pod Národní 
policii asi 52 %, pod Četnictvo asi 48 %). 
 
Specifickým prvkem ve výkonu policejní práce v zemi je (od roku 1800) Policejní prefektura 
(Préfecture de Police)2, tedy součást Národní policie, odpovědná za výkon policejní správy na 
území hlavního města (které je samo o sobě departementem) a dalších tří k němu 
přiléhajících departementů (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne).3 Pařížská 
aglomerace patří mezi nejvíce urbanizované regiony v Evropě, hranice mezi hlavním městem 
a jeho zázemím je v řadě případů značně nezřetelná a přesahuje i teritorium působnosti 
Prefektury.4 
 
Francie a její územní rozdělení 
 
Francie se administrativně člení do 27 regionů, 101 departementů a přes 36 000 obcí. Níže 
uvedené obrázky (obr. č. 1 a obr. č. 2) nastiňují grafický model departementů ve Francii a její 
administrativní rozdělení. Každý departement spadá do samostatného regionu. Mezi jeho 
hlavní oblasti se řadí oblast sociální, oblast výstavby, údržby venkova, školství, doprava do 
škol, atd. Byly snahy provést určité reformní kroky uvnitř jednotlivých departementů, ale 
návrhy, které zazněly v rámci debat, dosud nenašly uplatnění v praxi (nezrealizovaly se).  
 

                                                 
2
 La préfecture de police, au service du public de l'agglomération parisienne 

<http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/>. 
3
 Wikipedia: Prefecture of Police <http://en.wikipedia.org/wiki/prefecture_of_police>. 

4
 Wikimedia: Paris Urban Area <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f0/paris_uu_ua_jms.png>. 

Wikipedia: Ide-de-France <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/ile-de-france_jms.png>. 
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Obrázek č. 1 Departementy ve Francii5,6 
 

 
 
Obrázek č. 2 Administrativní členění Francie7 
 

 
 
Činnost a úloha policejního prefekta ve Francii 
 
Prefekt je z výkonu své činnosti odpovědný přímo ministru vnitra. Mezi jeho povinnosti patří 
například:8 
 

 provozování administrativních služeb, jako je vydávání občanských průkazů  
a řidičských oprávnění; 

 monitorování cizích státních příslušníků na území Prefektury; 

                                                 
5
Zdroj: Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A9_departementy>. 

6
Zdroj: Dostupné z: <http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-france-departements.html>. 

7
Zdroj: Dostupné z: 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Administration_territoriale_fran%C3%A7aise.png>. 
8
 Direction Générale de la Police Nationale, Ministére de l´ Intérieur, Paris 2006, s. 70-72.  
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 řízení obranné zóny Paříž (Zone de Défense de Paris), co se týče plánování nevojenských 
obranných opatření k udržení veřejného pořádku; 

 řízení Regionální dopravní služby; 

 zajišťování fungování metropolitní hasičské brigády; 

 organizování záchranných operací (v případě živelních pohrom) pro celý region Île-de-
France (při koordinaci činnosti ostatních departementálních prefektů v regionu). 

 
V rámci Prefektury je koordinována jak oblast plynulosti a bezpečnosti dopravy, tak otázky 
veřejných shromáždění (k nim dochází nejčastěji v prostoru vnitřní Paříže a veřejnost se 
může o ohlášených akcích v předstihu dozvědět z internetových stránek Prefektury), ať již se 
jedná o politické akce nebo o srocení lidu při velkých výprodejích.9 
 
Obrázek č. 3 Francie: policejní prefektura v pařížské aglomeraci. Zástavba v této lokalitě a síť 
departmentů. 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
9
 Encombrements en cours et à venir à Paris <http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/circulation/circulations>. 
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Obrázek č. 4 Příklady informací pro veřejnost (vlevo: výprodeje ve městě). Rozpočet 
Prefektury – zhruba v poměru 3:1 – naplňuje jak přímo státní rozpočet, tak „další“ zdroje, 
včetně města Paříže (vpravo)10. Rozebráno v následujícím textu. 
 

  
 

Následující schéma zobrazuje organizaci policejní prefektury (nebo se též užívá slovní spojení 
policejní komisařství). Schéma: L’organigramme de la Préfecture de police11 
 

 

                                                 
10

 La préfecture de police. Dostupné z : <http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/la-prefecture-de-
police/presentation-de-la-prefecture-de-police/la-prefecture-de-police>. 
11

 L´organigramme de la préfecture de police. Dostupné z: <http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/La-prefecture-
de-police/L-organisation-de-la-prefecture-de-police/L-organigramme-de-la-prefecture-de-police>.  

http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/La-prefecture-de-police/L-organisation-de-la-prefecture-de-police/L-organigramme-de-la-prefecture-de-police
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/La-prefecture-de-police/L-organisation-de-la-prefecture-de-police/L-organigramme-de-la-prefecture-de-police
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Ze schématu je patrné, že v čele policejní prefektury stojí policejní prefekt (odpovědný za 
obranu a bezpečnost), a dělí se do níže uvedených oddělení (podoblatí): 
 

1) Kancelář prefekta (je pod přímým vedením prefekta):  
 Ředitelství administrativních služeb; 
 Služba pro komunikaci; 
 Informační a bezpečnostní služba. 

2) Generální sekretariát pro administrativu (vede ji přímo prefekt): 
 Ředitelství pro řízení lidských zdrojů: zahrnuje zejména nábor nových příslušníků, 

kariérní postup, disciplinární záležitosti, platy a důchody, odborné vzdělávání, 
preventivní lékařské prohlídky; 

 Finanční ředitelství: zabývá se oblastmi, jako např. zadávání veřejných zakázek, 
rozpočet a finanční kontrola; 

 Správa nemovitého majetku (oddělení logistiky): oblast strategie, nákupů, výstavby 
a údržby nemovitostí; 

 Oddělení pro zajišťování právních záležitostí a soudních sporů: věnuje se např. 
právnímu poradenství, vedení sporů, právní ochraně zaměstnanců. 

3) Generální sekretariát pro oblast obrany a bezpečnosti: zahrnuje záležitosti civilní 
obrany; 

4) Policejní ředitelství:  
 Ředitelství pro zajitění bezpečnosti v pařížské aglomeraci: týká se: spolupráce  

s ostatními ředitelstvími a složkami policejní prefektury, prevence kriminality, dohled 
nad bezpečností a veřejným pořádkem, pátrání a zatýkání osob páchající trestou 
činnosti, jejich předání justičním orgánům, přijímání a vyřizování stížností  
a oznámení, pomoc veřejnosti a obětem trestné činnosti; 

 Ředitelství pro oblast veřejného pořádku a dopravy: odpovědné za udržování 
veřejného pořádku např. při manifestacích a jiných podobných akcích, za ochranu 
sídel státních institucí a diplomatických misí, za kontrolu dodržování právních 
předpisů v oblasti dopravy a za prevenci a boj proti přestupkům na úseku dopravy; 

 Zpravodajské ředitelství prefektury: je odpovědné za výzkum, analýzu  
a zpracování informací týkajících se narušení veřejného pořádku a poškození 
veřejných institucí v Paříži a jejích předměstích. Podílí se na boji proti nelegálnímu 
přistěhovalectví, nelegálnímu zaměstnávání cizinců, proti terorismu, extremistickým 
skupinám a sektám, násilí ve městech, černému obchodu či výtržnictví; 

 Regionální ředitelství kriminální policie: bojuje proti zločinnosti v Paříži  
i departementech Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis a Val-de-Marne. Zabývá se 
organizovaným zločinem a specializovaným zločinem; 

 Generální inspektorát (všeobecná inspekce): vykonává zejména kontrolu majetku, 
vnitřní správní a soudní vyšetřování a audit; 

 Provozní ředitelství technických služeb a logistiky: je zodpovědné za užívání 
speciálních zařízení nebo technologií při plnění zvláštních operací, dohlíží na 
bezproblémový chod informačních a komunikačních systémů, zajišťuje nákup, 
nasazení a údržbu výpočetní techniky, kolejových vozidel, výstroje, zbraní, vybavení, 
reprografických zařízení a speciálního technického materiálu, stará se o říční brigádu, 
leteckou základnu, provádí autoškolu a výcvik; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_aglomerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Region%C3%A1ln%C3%AD_%C5%99editelstv%C3%AD_krimin%C3%A1ln%C3%AD_policie_v_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi
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 Brigáda hasičů – pařížský hasičský sbor (záchranná služba první pomoci  
a hasičské sbory). 

5) Administrativní ředitelství: 
 Ředitelství dopravy a ochrany veřejnosti: zabývá se následujícími otázkami: 

prevence a ochrana zdraví, boj proti znečišťování ovzduší, dohled nad dodržováním 
protipožárních předpisů ve veřejných budovách, kontrola dopravy a parkování, 
sledování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu; 

 Generální policejní ředitelství: je odpovědné za dodržování svobod občanů, dohled 
nad cizinci a vydávání úředních dokumentů – nabytí, držení nebo ztráta státního 
občanství, vydávání dokladů totožnosti a cestovních pasů, udělování loveckých 
povolení, registrace motorových vozidel, technická kontrola vozidel, povolení  
k nabývání, držení a nošení zbraní, povolení činnosti soukromých bezpečnostních 
agentur, zpracování žádostí o zřízení kamerového systému, výdej, pozastavení, 
zrušení a odebrání oprávnění k řízení motorových vozidel, dohled nad autoškolami, 
plní funkci cizinecké policie. 

6) Specializované služby:  
 Centrální (ústřední) laboratoř: plní úkoly především na úseku ochrany životního 

prostředí, zjišťování příčin vzniku požárů; každý rok provede dle údajů uvedených na 
internetových stránkách policejní prefektury ve Francii12:  
 600 vyšetřovacích úkonů v oblasti analýzy ovzduší;  
 analýzu 4 000 odebraných vzorků vody a půdy;  
 2 300 návštěv v institucích za účelem zjišťování dodržování bezpečnosti 

v oblasti elektrických zařízení a bezpečnosti před vznikem požárů;  
 1 800 zásahů v oblasti zneškodňování min (tzv. odminování);  
 likvidaci 4 tun nevybuchlé či nebezpečné munice (tzv. asanace prostoru, 

ničení výbušných zařízení atd.);  
 sběr a analýzu 140 tun nebezpečných chemikálií a látek.  

 
 Ústav soudního lékařství: zabývá se vyšetřením osob, jež přišly o život při dopravních 

nehodách či násilných trestných činech;  
 Psychiatrická léčebna; 
 Veterinární správa. 

 
Statistické údaje týkající se početních stavů či rozpočtu 
 
Následující text zobrazuje údaje o počtu osob vykonávajících činnost v rámci Prefektury  
a současně materiální vybavení/prostředky a finanční zdroje nezbytné pro bezproblémové 
plnění úkolů při výkonu své pracovní činnosti.  
  
Početní stavy (k 1. 1. 2012) 
 
Pefektura čítá 45 625 osob, z nichž 29 585 tvoří policisté, 8 153 hasiči a 7 887 úředníci, 
techničtí a vědečtí pracovníci Prefektury. 
 

                                                 
12

 Le laboratoire central. Dostupné z: <http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/La-prefecture-de-police/Missions-
de-securite-civile/Le-laboratoire-central>.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astav_soudn%C3%ADho_l%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD_v_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychiatrick%C3%A1_l%C3%A9%C4%8Debna


Ochrana & Bezpečnost – 2012, ročník I., č. 1 (jaro) 
Mgr. Jaroslava Nováková: Prefektura Paříž: Klíčový aktér při zajišťování bezpečnosti v nejlidnatější aglomeraci Francie 

(2012_A_05), 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 

8 

Co se týká vybavení, Prefektura využívá 1,2 mil. m² prostor v 419 institucích, 3 720 ks 
osobních a nákladních automobilů, 187 vozidel určených pro dohled nad veřejným 
pořádkem, 17 lodí, z toho 2 remorkéry, 4 hausbóty a 11 nafukovacích plavidel, 1 vrtulník, 
1 tiskárna (22 mil. tištěných dokumentů).  
 
Obrázek č. 5 Vybavení, početní stavy13 
 

 
   
Předpokládaný rozpočet na rok 2012 
 
Rozpočet na rok 2012 (viz. obr. č. 6 a 7)  byl stanoven ve výši 2 800 000 mil. eur a tvoří 
ho: 
 
a) státní rozpočet (ve výši 2,066 mil. Eur) a 
b) speciální rozpočet (ve výši 734 mil. Eur) – o tomto rozpočtu rozhoduje Rada Paříže 

svým hlasováním. Je tvořen financemi získanými od města Paříže, státu, tři 
departementů a obcí. Je určen pro financování služeb a akcí na místní (lokální) 
úrovni – zejména jde o administrativu prefektury, na výplaty „strážců“ zákona  
a hasičů (toto znázorňují následující dva obrázky). 

 

                                                 
13 Internetový odkaz. Údaje dostupné z: <http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/La-prefecture-de-
police/Presentation-de-la-prefecture-de-police/La-prefecture-de-police>. 
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Obrázek č. 6 a 7 Grafy znázorňující rozpočet14 
 

 
   

   
 
Závěr 
 
Policie ve Francii nepředstavuje pouze represivní složku, ale významně se podílí i na realizaci 
preventivních opatření. Je v první řadě službou veřejnosti a jejím hlavním úkolem je ochrana 
osob a majetku. V hlavním městě Francouzské republiky – Paříži – nese odpovědnost za 
plnění úkolů týkajících se bezpečnosti a obrany státu tzv. policejní prefektura, která je 
součástí státní policie. V jejím čele stojí policejní prefekt, který je přímo podřízen ministrovi 
vnitra. Prefektura působí i v dalších departementech. Příspěvek se snažil poukázat na 
organizaci zajištění bezpečnosti ve státě a významnou roli prefekta a jím řízených složek.  
 

                                                 
14 Internetový odkaz. Údaje dostupné z: <http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/La-prefecture-de-
police/Presentation-de-la-prefecture-de-police/La-prefecture-de-police>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2012, ročník I., č. 1 (jaro) 
Mgr. Jaroslava Nováková: Prefektura Paříž: Klíčový aktér při zajišťování bezpečnosti v nejlidnatější aglomeraci Francie 

(2012_A_05), 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 

10 

 
 
Použitá literatura a zdroje 
 

 Direction Générale de la Police Nationale, Ministére de l´ Intérieur, Paris 2006, s. 70-72.  

 Encombrements en cours et à venir à Paris. Dostupné z: 
<http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/circulation/circulations>. 

 La préfecture de police. Dostupné z:  
<http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/la-prefecture-de-police/presentation-
de-la-prefecture-de-police/la-prefecture-de-police>. 

 L´organigramme de la préfecture de police. Dostupné z: 
<http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/La-prefecture-de-police/L-
organisation-de-la-prefecture-de-police/L-organigramme-de-la-prefecture-de-police>. 

 Le laboratoire central. Dostupné z: 
<http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/La-prefecture-de-police/Missions-de-
securite-civile/Le-laboratoire-central>.  

 Les cartes de France. Dostupné z:  
<http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-france-
departements.html>. 

 Wikipedia: Prefecture of Police. Dostupné z: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/prefecture_of_police>. 

 Wikimedia: Paris Urban Area. Dostupné z:  
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f0/paris_uu_ua_jms.png>. 

 Wikipedia: Ide-de-France. Dostupné z: 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/ile-de-france_jms.png>. 

 Wikipedia: Francouzské departementy. Dostupné z: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A9_departementy>. 

 Wikipedia: Administration territoriale francais. Dostupné z:  
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Administration_territoriale_fra
n%C3%A7aise.png>. 

 

http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/La-prefecture-de-police/L-organisation-de-la-prefecture-de-police/L-organigramme-de-la-prefecture-de-police
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/La-prefecture-de-police/L-organisation-de-la-prefecture-de-police/L-organigramme-de-la-prefecture-de-police

