
Ochrana & Bezpečnost – 2012, ročník I., č. 2 (léto) 
Mgr. František Novotný, Potenciál finančních prostředků plynoucích z regionální přeshraniční spolupráce (2012_B_02), 

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 

1 

 
Mgr. František Novotný 
 
Potenciál finančních prostředků plynoucích z regionální přeshraniční spolupráce 
 
Anotace 
 
Příspěvek popisuje problematiku přeshraniční spolupráce v bezpečnostní oblasti  
a zdůrazňuje její výhody. Dále také mapuje možnosti čerpání finančních prostředků pro tuto 
oblast a zdůrazňuje význam využití dotací z Evropské unie. Přitom je třeba zdůraznit, že tento 
potenciál není v rámci České republiky vždy plně využit. 
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Article describes the topic of cross-border security co-operation in the security area and 
shows its advantages. Furthermore it also maps the possibilities of use of supranational 
financial resources for the security area with the accent on European Union funds. It is 
necessary to point out, that this aspect is not fully utilised in the Czech Republic. 
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Seznam použitých zkratek 
 

 HZS ČR – Hasičský záchranný sbor 
 PČR – Policie České republiky 
 IZS – Integrovaný záchranný systém 
 ZZS – Zdravotnická záchranná služba 
 EU – Evropská unie 
 ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund) 
 ČR – Česká republika 
 SDH – Sbor dobrovolných hasičů 
 SRN – Spolková republika Německo 
 ČSRF – Česká a Slovenská Federativní republika 
 THW – Technisches Hilfswerk (Spolková organizace Služby technické pomoci) 
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Úvod 
 
Živelní pohromy a průmyslové havárie, stejně jako úmyslná protiprávní jednání jsou 
průvodním fenoménem samotné existence lidské společnosti. Zejména velké mimořádné 
události jasně ukazují nutnost úzké koordinace a společných zásahů základních složek 
integrovaného záchranného systému v příhraničních oblastech naší republiky. Toto však platí 
nejen při likvidaci následků přírodních katastrof nebo průmyslových havárií, ale také při 
řešení protiprávního jednání.1 
 
Nutné je zdůraznění možnosti čerpání dotací z evropských fondů pro danou oblast. Toto 
téma je aktuální zejména v době, kdy se objem prostředků z veřejných rozpočtů pro danou 
oblast neustále snižuje. Přičemž nedostatek financí může snížit úroveň bezpečnosti pro 
občany na úroveň z dob minulých. Právě proto je možnost doplnit tyto zdroje 
ze strukturálních fondů v rámci projektů přeshraniční spolupráce velice významnou otázkou. 
 
Problémy a nebezpečí, kterým se čelí na obou stranách hranice, jsou často velice podobné. 
Efektivní a ekonomické je však tyto problémy řešit společně právě prostřednictvím 
přeshraniční spolupráce.2 V současném globalizovaném světě hranice v podstatě neexistují. 
Právě proto je potřeba užší koordinace záchranných a bezpečnostních sborů jak proti 
páchané trestné činnosti, která se již dávno neomezuje na území jednotlivých zemí, tak při 
průmyslových haváriích a přírodních katastrofách, které přesahují tato území.3 
 
V rámci České republiky existuje celá řada příkladů „nejlepší praxe“ co se týče regionální 
přeshraniční spolupráce v této oblasti. Tento potenciál je však možné ještě znásobit 
prostřednictvím intenzivnější meziregionální informační výměny (a to především v rámci 
jednotlivých bezpečnostních sborů). 
 
Co se týče čerpání dotací ze zdrojů Evropské unie pro danou oblast, tyto prostředky nejsou 
ani zdaleka využívány v možném rozsahu a chybí koordinace a výměna informací mezi 
jednotlivými dekoncentráty záchranných a bezpečnostních sborů. 
 
Přeshraniční spolupráce: Její důležitost a hlavní cíle 
 
Lze říci, že pojem „přeshraniční spolupráce“ byl ještě na počátku 90. let XX. století pro 
většinu z nás pojmem neznámým. V podmínkách neprodyšně uzavřené státní hranice naší 
země nebyly umožněny téměř žádné přeshraniční kontakty.4 

                                            
1
 Požáry.cz. Kontaktní pracoviště IZS v Hodoníně. 

<http://www.pozary.cz/clanek/47293-kontaktni-pracoviste-izs-v-hodonine/>. 
2
 JETMAR, Marek. Meziregionální a přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu. 

<http://lenka.tomanova.eu/download/verejna-sprava/Meziregionalni_spoluprace.pdf>. 
3
 Požáry.cz. Kontaktní pracoviště IZS v Hodoníně. 

<http://www.pozary.cz/clanek/47293-kontaktni-pracoviste-izs-v-hodonine/>. 
4
 NOVOTNÁ GALUSZKOVÁ, Jana. Přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání. 

<http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=cinnost-skolstvi>. 
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Hranice je v podstatě dělicí čárou mezi jednou prostorovou jednotkou či skupinou  
a jednotkou druhou.5 Kupříkladu hranice politické vedou k vymezení území státu. Jsou to 
v podstatě přesné limity k uplatnění státního práva na suverenitu. Hranice právní 
odpovědnosti dále slouží v rámci daného státu právě k vymezení právní odpovědnosti. To 
platí zejména pak pro systém poskytování a přijímání veřejných služeb.6 
 
Hranice, které vznikly během posledních třech století, postavily bariéry mezi regiony, které 
k sobě historicky patřily. Ze strachu z možné vojenské agrese se často obyvatelstvo a s ním  
i ekonomické aktivity stahovalo do vnitrozemí. Tím byly příhraniční oblasti postaveny do 
pozice periferních, pro život neatraktivních oblastí.7 Hranice také bývají nezřídka tvořeny 
přirozenými bariérami, jako jsou například řeky, jezera či hory. Rozdíly mezi příhraničními 
oblastmi a vnitrozemím to často ještě umocňuje. Příhraniční regiony proto trpí důsledky své 
polohy. Hranice jsou často nazývány „jizvami dějin“, které přináší příhraničním regionům 
značné nevýhody.8 Problémy, se kterými se potýkají komunity na obou stranách hranice, 
jsou často velice podobné. Řadu z nich lze proto mnohem snadněji vyřešit právě 
prostřednictvím přeshraniční spolupráce.9 V rámci práce bude pozornost věnována jak tomu, 
zda je aktuálně existující potenciál pro přeshraniční spolupráci v praxi využíván, zda existují 
zřetelné rezervy, které by v této souvislosti bylo vhodné překlenout, respektive zda existují 
zásadním způsobem odlišné přístupy ke spolupráci s jednotlivými sousedními zeměmi 
(například s ohledem na jazykovou bariéru). 
 
Lze říci, že spolupráce veřejnosti a místních institucí „přes hranice“ je základním 
předpokladem evropské integrace. Právě proto si Evropská unie, jako jeden z cílů regionální 
politiky, vytyčila právě překonání těchto uměle vytvořených bariér, včetně zlepšení 
sousedských vztahů. Nejdůležitější však je zajištění stejné kvality života v příhraničních 
oblastech, jaká je i ve vnitrozemí.10 
 
Význam přeshraniční spolupráce v oblasti bezpečnosti 
 
„Pohromy se na hranici nezastaví, ale pro lidi, kteří se pohromám snaží čelit, je hranice 
překážkou. Nelze se kvůli každému detailu obracet o povolení do hlavního města, je třeba 
jednat rychle“.11 
 
Je logické, že mimořádné události se na hranicích nezastaví. Pro záchranné a bezpečnostní 
složky, které se snaží pohromám čelit, zůstává hranice stále velkou překážkou.  

                                            
5
 POUNDS, Norman, J. G. Political Geography. New York:  McGraw-Hill, 1972. 

6
 Pracovní skripta ESÚS II příklady. <http://www.euroschola.cz/files/file/skripta%20esus_priklady.pdf>. 

7
 NOVOTNÁ GALUSZKOVÁ, Jana. Přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání. 

<http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=cinnost-skolstvi>. 
8
 Pracovní skripta ESÚS II příklady. <http://www.euroschola.cz/files/file/skripta%20esus_priklady.pdf>. 

9
 JETMAR, Marek. Meziregionální a přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu. 

<http://lenka.tomanova.eu/download/verejna-sprava/meziregionalni_spoluprace.pdf>. 
10

 NOVOTNÁ GALUSZKOVÁ, Jana. Přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání. 
<http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=cinnost-skolstvi>. 
11

 Přeshraniční spolupráce 1991-1999. Jelenia Góra: Booster, 1999, s. 31. ISBN 83-911975-2-2.  
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V neposlední řadě je také neekonomické organizovat síť záchranných a bezpečnostních 
sborů tak, aby bylo dosaženo stoprocentního pokrytí území včasným dojezdem těchto složek 
v příhraničních oblastech. Mnohem přínosnější je řešit zajištění pokrytí území s okolními 
zeměmi za využití společných sil a prostředků na základě dvou či vícestranných smluv  
o spolupráci.12 K mimořádné události může dojít prakticky kdykoliv, přičemž úkolem 
základních složek IZS je ihned na nastalou situaci reagovat. Takovou formou spolupráce lze 
podstatně zvýšit úroveň bezpečí a komfortu poskytování těchto služeb pro obyvatelstvo.13 
 
Na některých místech v okolních zemích by mohly být složky českých záchranných  
a bezpečnostních sborů rychleji a naopak. Již několikrát si to příslušníci těchto sborů 
vyzkoušeli při společných cvičeních.  Je tedy třeba zabezpečit, aby bylo možno spolupracovat 
v každodenní praxi. Často však schází rámcové mezinárodní smlouvy, které by otevřeli 
prostor pro smlouvy nižších územních celků. Dobrá vůle k součinnosti ze strany zasahujících 
je na obou stranách hranic. Stále však velice často schází povolení politiků a úřadů.14 
 
Z hlediska plošného pokrytí záchrannými a bezpečnostními sbory, vždy vychází nejlépe tvar 
kruhu, nebo oválu15. Státní hranice, však často mají zcela odlišný tvar. Z toho vyplývá, že pro 
plošné pokrytí v daném státě, vznikají v neúměrně vysoké náklady na stanoviště, nebo 
dlouhé dojezdové časy pro odlehlá místa naší republiky, i když ze sousedního státu by nebyl 
problém být na místě rychleji a naopak. 
 

Obrázek: Znázornění problematiky plošného pokrytí v příhraniční oblasti.16 

 

                                            
12

 OBERLERCHNER, Harry a kolektiv. Zdraví – Gesundheit. 
<http://www.zzsjmk.cz/public_html/upload/nav/kopie%20-%20zdravi_gesundheit_cz.pdf>. 
13

 Požáry.cz. Kontaktní pracoviště IZS v Hodoníně.  
<http://www.pozary.cz/clanek/47293-kontaktni-pracoviste-izs-v-hodonine/>. 
14

 Záchrankakv.cz. ZZS a problematika přeshraniční spolupráce. 
<http://www.zachrankakv.cz/video/zzs_a_problematika_preshranicni_spoluprace.html>. 
15

  MUSIL, Jiří; MÜLLER, Jan, Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis. 
2008, č. 2, s. 321nn. 
<http://sreview.soc.cas.cz/uploads/360b9879307a242a77f75fa065d445567cf12f63_515_2008-2musil.pdf>. 
16

 Mapy.cz, Hrádek n. Nis. <http://www.mapy.cz/#x=14.950965&y=50.793366&z=10>. 
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Právě toto je hlavní význam příhraniční spolupráce v oblasti bezpečnosti. Pokud je cílem 
zajištění dostatečné úrovně bezpečí a komfortu obyvatel v této oblasti, je velice výhodné 
spolupracovat s okolními státy. Tato myšlenka není nikterak nová. Je také praxí  mnoha států 
Evropy prověřená. 
 
Nezanedbatelnou výhodou tohoto druhu spolupráce je také možnost čerpání dotací 
Evropské unie. Tyto dotace lze využít na nákup nové techniky určené pro daná území (viz 
kapitola Nové cisterny pro Hradec Králové – úspěšné čerpání prostředků), pro zřízení 
společných operačních středisek (viz. Kontaktní pracoviště IZS v Hodoníně), nebo výměnných 
stáží či jazykových kurzů (viz. Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb  
v Euroregionu Nisa) .  
 
V současné praxi však není tato možnost dostatečně využívána. První projekty již přesto byly 
realizovány (viz Příklady úspěšných projektů). Složitost těchto projektů jistě znepříjemňuje 
jejich realizaci, částky poskytované z fondů jsou však nezanedbatelné. Proto je, nutné začít 
tyto prostředky čerpat ve větší míře než doposud. 
 
Milníky přeshraniční spolupráce v evropském kontextu 
 
Přeshraniční spolupráce v Evropě se těší dlouhé historii. Především se, zejména v moderní 
historii, využívají formy přeshraniční spolupráce zajišťované iniciativou měst, obcí a regionů. 
V posledních padesáti letech zaujímají v této spolupráci významné místo euroregiony. 
Na mnoha místech přispěl vznik euroregionů k obnovení v minulosti přerušených kontaktů 
v daném území, jako například na západní a jižní hranici ČR, kde byly kontakty přerušeny 
vybudováním „železné opony“ a v podstatě i poválečným uspořádáním.17 
 
Začátek vytváření euroregionů je nejčastěji spojován s rokem 1958. V tomto roce došlo ke 
spojení několika měst a obcí na hranici Nizozemí a Německa.18 Tento region pojmenovali 
jeho zakladatelé „Euregio Gronau“. Termín euregio, překládaný do češtiny jako euroregion, 
se stal takříkajíc kultovním a vžil se jako označení regionální formy spolupráce přes hranice 
v evropských zemích.19 
 
 Ve státech Střední a Východní Evropy se přeshraniční spolupráce na bázi euroregionů mohla 
rozvíjet v podstatě až okolo roku 1990, v době pádu „železné opony“. Dříve, v období 
studené války, plnily totiž hranice doslova bariérovou funkci.20 V tomto období se lidé na 
obou stranách hranic nejen odcizili, ale vznikl také nepřehlédnutelný rozdíl v jejich životní 
úrovni. 
 

                                            
17

 PEKOVÁ, J. Úvodem In: Euroregiony, státní správa a samospráva, Praha: Ústav geoniky AV ČR, 2005, 118 s. ISBN 80-
86407-08-X. 
18

 PEŠEK, P., JIROUSKOVÁ J. Možnosti a formy rozvoje euroregionů (příklady ze severních a severozápadních Čech). In: 
Euroregiony, státní správa a samospráva, Praha: Ústav geoniky AV ČR, 2005. ISBN 80-86407-08-X. 
19

 Pracovní skripta ESÚS II příklady. <http://www.euroschola.cz/files/file/skripta%20esus_priklady.pdf>. 
20

 Tamtéž. 
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V bývalé Československé socialistické republice přeshraniční spolupráce se státy za „železnou 
oponou“ v podstatě neexistovala. Co se týká hranic s Polskem a tehdejší Německou 
demokratickou republikou, byla tato spolupráce centralisticky omezována pouze na určité 
parciální aktivity.21 V České republice byla dána možnost vytvářet euroregiony až po 
listopadu 1989, nastolením nových politických, společenských a v neposlední řadě 
ekonomických předpokladů.22 

 
Brzy po revoluci začaly obce využívat svého práva na sdružování a spolupráci s obcemi jiných 
států a vytvářet euroregiony. Není náhodou, že nejdříve začaly vznikat euroregiony na česko-
německé hranici. Právě v Německu totiž mají euroregiony nejdelší tradici. V roce 1991 byl 
založen Euroregion Nisa a v roce 1992 sousední Euroregion Labe a Krušnohoří. V roce 1993 
pak euroregiony Egrensis a Šumava. Postupně v průběhu let 1996-1998 vznikly euroregiony 
Glacensis, Praděd, Těšínské Slezsko a Silesia na česko-polské hranici. V rozmezí let 1999-2002 
byly doplněny euroregiony na hranicích česko-slovenských a česko-rakouských. Jedná se  
o Pomoraví, Beskydy, Bílé Karpaty a jako poslední Silva Nortica.23 V současné době tedy 
funguje v ČR celkem 13 euroregionů.  
 
Jejich základní přehled podle data vzniku je zobrazen v tabulce:24 
 

 
Zobrazení výše uvedených regionů v České republice i s jejich přesahy do sousedních zemí  
a pokrytí hranic České republiky s ohledem na územní vymezení přeshraniční spolupráce 
(tedy určité objemy finančních prostředků, alokovaných z unijního rozpočtu na projekty 
regionální přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými členskými a s nimi sousedícími státy), je 
zobrazena níže. 

                                            
21

 WIDEMANNOVÁ, M. Současné výhledy přeshraniční spolupráce v souvislosti s pokračující decentralizací státu. 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2000/0042/42konz.html>. 
22

 PEŠEK, P., JIROUSKOVÁ J. Možnosti a formy rozvoje euroregionů (příklady ze severních a severozápadních Čech). In: 
Euroregiony, státní správa a samospráva, Praha: Ústav geoniky AV ČR, 2005. ISBN 80-86407-08-X. 
23

 Historie euroregionů v České republice. Euroregion Nisa. 
<http://www.ern.cz/analyza/ern_cz/cz/index.php?D=3>. 
24

 Tamtéž. 

Euroregion Datum vzniku Partnerský stát 

Nisa 21. 12. 1991 Polsko, Německo 

Labe 24. 6. 1992 Německo (Sasko) 

Krušnohoří 18. 12. 1992 Německo (Sasko) 

Egrensis 3. 2. 1993 Německo (Sasko, Bavorsko, Durynsko) 

Šumava 20. 9. 1993 Německo (Bavorsko), Rakousko 

Glacensis 5. 12. 1996 Polsko 

Praděd 2. 7. 1997 Polsko 

Těšínské Slezsko 22. 4. 1998 Polsko 

Silesia 20. 9. 1998 Polsko 

Pomoraví 23. 6. 1999 Rakousko, Slovensko 

Beskydy 9. 6. 2000 Slovensko, Polsko 

Bílé Karpaty 30. 7. 2000 Slovensko 

Silva Nortica 28. 5. 2002 Rakousko 
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Obrázek: Mapa euroregionů v České republice včetně přesahů do sousedních zemí.25 
 

 
 

Obrázek: Územní vymezení přeshraniční spolupráce v letech 2007 – 2013.
26

 

 
                                            
25

 Risy.cz Přeshraniční regiony České Republiky. 
<http://www.risy.cz/files/images/mapy/mapy_ke_stazeni/eureg_2010_mapa_srafy.jpg>. 
26

 Risy.cz. Územní vymezení přeshraniční spolupráce v letech 2007-2013. 
<http://www.risy.cz/files/images/mapy/mapy_ke_stazeni/cil3_pobocky_crr_08.jpg>. 
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Finanční zdroje pro přeshraniční aktivity 
 
Při vstupu do Evropské unie se České republice otevřela možnost plného využívání finančních 
prostředků z fondů politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Hlavními nástroji regionální  
a strukturální politiky EU jsou strukturální fondy a fond soudružnosti. Zvláštním nástrojem 
jsou pak Iniciativy Společenství určené k řešení specifických problému na celém území EU. 
Jádrem a nejvýznamnějším nástrojem regionální a strukturální politiky EU jsou strukturální 
fondy. Co se týká objemu prostředků je největším z nich Evropský fond regionálního rozvoje 
(ERDF). Prostředky z těchto fondů lze využít v různých oblastech. Jejich hlavním určením je 
infrastruktura, vzdělávání či životní prostředí. Lze jich však využít i pro spolupráci a rozvoj 
v oblasti bezpečnosti.27 
 

Obrázek: Zobrazení vývoje Iniciativy Společenství Interreg.28 

 
 
Územní spolupráci svých členských států Evropská unie podporuje již od roku 1990. V tomto 
roce byla vyhlášena Iniciativa Společenství Interreg, zaměřená na příhraniční spolupráci. 
Jelikož se tato iniciativa v letech 1990-1993 osvědčila, byla následně rozšířena v období 
1994-1999. Vedle příhraniční spolupráce sem patřila i možnost v rámci energetických sítí  
a v územním rozvoji. V letech 2000-2006 pak bylo zavedeno uspořádání příhraniční 
spolupráce, nadnárodní spolupráce a mezinárodní spolupráce. Při plánování zatím 
posledního období 2007-2013, se projevila důležitost spolupráce mezi státy, a stala se 
samostatným cílem politiky soudržnosti EU.29 Již v předchozích letech však mohly přístupové 
státy, mezi nimi i ČR před vstupem do EU, získat finanční prostředky z Iniciativy Interreg. 
V dané problematice se jedná konkrétně o Iniciativy Interreg IIA a Interreg IIIA, 
prostřednictvím programu PHARE – CBC30 

                                            
27

 MALINA, P; ŽAHOURKOVÁ, Ž. V Hradci Králové mají dvě nová auta. <http://www.pozary.cz/clanek/5726-v-hradci-kralove-
maji-dve-nova-auta/>. 
28

 Cíl3.cz. Historie. <http://www.cil3.cz/historie.htm>. 
29

 Tamtéž. 
30

 PEKOVÁ, J. Význam příhraniční spolupráce v rámci euroregionů v kontextu regionální a strukturální politiky. In: 
Euroregiony, státní správa a samospráva, Praha: Ústav geoniky AV ČR, 2005, 118 s. ISBN 80-86407-08-X. 
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Operační programy 
 
Operační programy jsou oficiálními dokumenty schválené Evropskou komisí. Tyto 
dokumenty definují, které problémy chce daný stát za prostředky získané z evropského 
rozpočtu řešit a čeho chce v daném programovém období dosáhnout. Jsou to strategické 
dokumenty představující průnik priorit politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU 
a individuálních zájmů členských států. Hlavním důvodem je především to, aby se projekty 
k financování nevybíraly nahodile. Proto se stanovují osy, které vymezují, na co mohou být 
finance přidělené danému operačnímu programu přiděleny. 
 
Každá členská země dojednává s Evropskou komisí jednotlivé operační programy. Tyto 
programy jsou zprostředkováním mezi evropskými fondy a konkrétními příjemci finanční 
podpory v členských státech a regionech. 
 
Pro současné plánovací období si Česká republika vyjednala 26 operačních programů. Osm 
z těchto programů je zaměřeno tematicky (životní prostředí, zaměstnanost atd.) a sedm 
zeměpisně (Střední Morava apod.). 
 
Ostatní programy umožňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální spolupráci, nebo 
zajišťují technická a administrativní zázemí realizace politiky soudržnosti. 
 
V České republice vystupuje v roli centrálního koordinátora využívání fondů EU Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. K tomuto účelu zde byl zřízen Národní orgán pro koordinaci.31 
 
Operační programy se zpravidla zaměřují na podporu hospodářské, kulturní a komunální 
spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury, služby cestovního ruchu, podporu 
vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti příhraničních regionů, ochranu 
životního prostředí a spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách 
hranice. 
 
V případě těchto programů je důležitý přeshraniční dopad projektu. Přínos z realizace 
projektu tedy musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekt musí také zahrnovat 
příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná 
příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování. 
 
V současné době probíhají tyto operační programy, které jsou financovány z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Všechny tyto programy spadají, mezi regionální operační 
programy v cíli Evropská územní spolupráce.32 
 

                                            
31

 Strukturální-fondy.cz, Fondy Evropské unie: 26,7 miliard € pro Českou republiku. 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>. 
32

 Strukturální-fondy.cz, Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. <http://www.strukturalni-
fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/cil-3-ceska-republika---svobodny-stat-bavorsko-200>. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
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Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 
 
Pro tento program je vyčleněno z fondů EU 115,51 mil. €. Tyto finanční prostředky je však 
třeba z českých a německých národních veřejných zdrojů doplnit o částku 20,38 mil. €. Pro 
českou stranu je z fondů EU plánováno 55,04 mil. € (cca 1,55 mld. Kč). 
 
Cíl 3 ČR – Bavorsko obsahuje 2 prioritní osy, které rozdělují operační program na logické 
celky. Tyto celky jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, ty vymezují, 
které oblasti mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 
 
Na prioritní osu 1, do které spadá problematika bezpečnosti je v tomto programu z fondů EU 
vyčleněno 72,2 mil. €. Konkrétní oblastí podpory jsou Opatření v oblasti civilní ochrany 
a ochrany před katastrofami.33 
 
OP Přeshraniční spolupráce Česká Republika – Polská republika 2007 – 2013 
 
Pro tento program je vyčleněno z fondů EU 219,46 mil. €. Tyto prostředky je třeba doplnit  
z českých a polských národních veřejných zdrojů o částku 38,73 mil. €. Pro českou stranu je  
z fondů EU plánováno 103,68 mil. € (cca 2,92 mld. Kč). 
 
OP ČR - Polsko obsahuje 4 prioritní osy, které rozdělují operační program na logické celky. 
Tyto celky jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, ty vymezují, které 
oblasti mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 
 
Na prioritní osu 1, do které spadá oblast bezpečnosti je v tomto programu z fondů EU 
vyčleněno 70,2 mil. €. Konkrétními oblastmi podpory jsou Podpora rozvoje záchranných 
služeb a Prevence rizik34 
 
Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 
 
Pro tento program je vyčleněno z fondů EU 107,44 mil. €. Tyto prostředky je třeba doplnit  
z českých a rakouských národních veřejných zdrojů o částku 18,96 mil. €. Pro českou stranu 
je z fondů EU plánováno 69,12 mil. € (cca 1,95 mld. Kč). 
 
OP ČR – Rakousko obsahuje 3 prioritní osy, které rozdělují operační program na logické 
celky. Tyto celky jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, ty vymezují, 
které oblasti mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 
 

                                            
33

 Strukturální-fondy.cz, Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. <http://www.strukturalni-
fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/cil-3-ceska-republika---svobodny-stat-bavorsko-200>. 
34

 Strukturální-fondy.cz, OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3b41b560-6b6c-4a29-bf1b-4a6e3c0be20e/op-preshranicni-spoluprace-ceska-
republika---polsk>. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3b41b560-6b6c-4a29-bf1b-4a6e3c0be20e/OP-Preshranicni-spoluprace-Ceska-republika---Polsk
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/9b7e80b6-edf1-4526-9047-f39f0fa833b6/Cil-Evropska-uzemni-spoluprace-Rakousko---Ceska-re
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Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 51,8 mil. €. Konkrétní oblastí podpory je 
Integrovaný záchranný systém a pohotovostní oddíly v přeshraničním regionu.35 
 
Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko  
a Českou republikou 
 
Pro tento program je vyčleněno z fondů EU 207,40 mil. €. Tyto prostředky je třeba doplnit  
z českých a německých národních veřejných zdrojů o částku 36,60 mil. €. Pro českou stranu 
je z fondů EU plánováno 67,20 mil. € (cca 1,89 mld. Kč). 
 
OP ČR – Sasko obsahuje 4 prioritní osy, které rozdělují operační program na logické celky. 
Tyto celky jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, ty vymezují, které 
oblasti mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 
 
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 96,6 mil. €. Konkrétní oblastí podpory je budování 
informačních systémů a společná cvičení v oblasti požární ochrany a záchranářství.36 
 
Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007  
– 2013 
 
Pro tento program je vyčleněno z fondů EU 92,74 mil. €. Tyto prostředky je třeba doplnit  
z českých a slovenských národních veřejných zdrojů o částku 16,37 mil. €. Pro českou stranu 
je z fondů EU plánováno 56,55 mil. € (cca 1,59 mld. Kč). 
 
Operační program ČR – Slovensko obsahuje 3 prioritní osy, které rozdělují operační program 
na logické celky. Tyto celky jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory,  
a ty vymezují, které oblasti mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 
 
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 37,1 mil. €. Operační program ČR – Slovensko. 
Konkrétní oblastí podpory je Rozvoj společných systémů ochrany obyvatelstva před živelními 
pohromami apod.37 
 

                                            
35

  Strukturální-fondy.cz, Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. <http://www.strukturalni-
fondy.cz/getdoc/9b7e80b6-edf1-4526-9047-f39f0fa833b6/Cil-Evropska-uzemni-spoluprace-Rakousko---Ceska-re>. 
36

 Strukturální-fondy.cz, Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou 
republikou. <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/26d8a178-399a-4aa3-87ae-551f769d59e4/Cil-3-na-podporu-
preshranicni-spoluprace-2007---20>. 
37

 Strukturální-fondy.cz, Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/0ea2b4d2-1977-417e-ad86-3b15b82e59ed/Program-preshranicni-spoluprace-
Slovenska-republik>. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/26d8a178-399a-4aa3-87ae-551f769d59e4/Cil-3-na-podporu-preshranicni-spoluprace-2007---20
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/0ea2b4d2-1977-417e-ad86-3b15b82e59ed/Program-preshranicni-spoluprace-Slovenska-republik
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Tabulka: Objem financí určených pro prioritní osu obsahující oblast bezpečnosti.38 

 

ČR - Slovensko, 
31.7

ČR - Sasko, 96.6

ČR - Rakousko, 
51.8

ČR - Polsko, 70.2

ČR - Bavorsko, 
72.2

 
  
Právní rámec 
 
Vhodný a jednoduchý nástroj veřejného práva vyhovující pro přeshraniční spolupráci, platný 
v celé Evropě v podstatě neexistuje. Při realizaci této spolupráce se tedy používají dohody, 
konvence, či úmluvy. Tyto lze dále rozdělit na multilaterální, bilaterální a trilaterální  
a dohody na regionální a místní úrovni. 
 
Multilaterální rámcové dohody 
 
Tyto dohody poskytují v podstatě rámec, pro přeshraniční spolupráci a především pro 
smlouvy nižší úrovně (bilaterální či trilaterální). Jsou tudíž nejdůležitějším nástrojem pro 
stanovení obecných podmínek a cílů, kterých se strany mají snažit dosáhnout. Z toho důvodu 
se počítá s tím, že budou jednotlivé země mezi sebou uzavírat bilaterální či trilaterální 
smlouvy o přeshraniční spolupráci.39 

                                            
38

 Ern.cz. Historie euroregionů v ČR. <http://www.ern.cz/analyza/ern_cz/cz/index.php?D=2>. 
39

 WILAM, P. Podpora přeshraniční spolupráce v Evropské unii a v asociovaných zemích, Ostrava: Ostravská univerzita 
v Ostravě, 2004, 70 s. ISBN 80-7042-909-7. 

Operační program Osa Částka určená na osu 

Slovenská republika – Česká republika 2 37,1 mil. € 

Svobodný stát Sasko – Česká republika 1 96,6 mil. € 

Rakouská republika – Česká republika 1 51,8 mil. € 

Polská republika – Česká republika 1 70,2 mil. € 

Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 1 72,2 mil. € 
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Evropská rámcová dohoda o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo 
orgány (Madridská úmluva) 
 
Tato smlouva byla podepsána 20 členskými zeměmi Rady Evropy dne 21. května 1980 
v Madridu. Jménem České republiky byla podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. 
V platnost pro Českou republiku vstoupila dne 21. března 2000.40 Později byla tato rámcová 
úmluva doplněna dvěma dodatky: 
 

 dodatkový protokol (ETS 159), který byl podepsán ve Štrasburku dne 9. listopadu 
1995, a v platnost vešel dne 1. prosince 1998. Tento protokol přinesl možnost 
územních společenství smluvních států uzavírat dohody o přeshraniční spolupráci  
a předpokládá vznik orgánů přeshraniční spolupráce s vlastní subjektivitou. 

 dodatkový protokol (ETS169), který byl podepsán rovněž ve Štrasburku dne 5. května 
1998, a v platnost vešel dne 1. prosince 1998. Tento protokol rozšiřuje režim 
přeshraniční spolupráce i na ta územní společenství, která spolu geograficky 
nesousedí.41 

 
Evropská charta místní samosprávy 
 
Dne 15. října 1985, byla ve Štrasburku přijata Evropská charta místní samosprávy (ETS 122). 
V platnost pro Českou republiku vstoupila 1. září 1999. Charta zdůrazňuje dvě základní teze: 
místní společenství jsou jedním z hlavních základů demokratického systému a právo občanů 
podílet se na řízení veřejných záležitostí je jedním ze základních demokratických principů. 
Tyto principy jsou uznávány všemi členskými státy Rady Evropy, členské státy vycházejí  
z toho, že právě na místní úrovni může být toto právo nejsnáze vykonáváno místními orgány. 
Tyto orgány vybavené reálnou působností a odpovědností, mohou zajistit správu efektivní  
a blízkou občanům.42 
 
Evropská charta regionálního plánování 
 
Tato charta byla přijata Výborem ministrů přijata dne 25. ledna 1984. Její hlavní cíle jsou:43 
 

 vyvážený sociálně-ekonomický rozvoj regionů, 
 zlepšování životních podmínek, 
 zodpovědné zacházení s přírodními zdroji a ochrana životního prostředí 
 racionální využívání území. 

                                            
40

 NETOLICKÝ, V. Euroregiony: úvod do problematiky. Praha: Vysoká škola 
finanční a správní, 2007. 75 s. ISBN 978-80-86754-78-9. 
41

 DOČKAL, V. et al. Přeshraniční spolupráce na východních hranicích České republiky – Růžový obláček a hrana reality. 
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005. 140 s. ISBN80-210-3751-2. 
42 

Epravo.cz. Evropská charta místní samosprávy. 
<http://www.epravo.cz/top/clanky/evropska-charta-mistni-samospravy-13600.html>. 
43

 ISAP.cz. Evropská charta regionálního plánování. <http://isap.vlada.cz/dul/cesty.nsf/7f723857997b924bc125792 
6004bd509/51187e5542f23145802566d7003d88ff?opendocument>. 
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Jedná se zejména o to dosáhnout větší jednoty mezi členskými státy a prohloubení 
spolupráce v dané oblasti. 
 
Evropská charta hraničních a přeshraničních regionů 
 
Tato charta ze dne 20. listopadu 1981 (Gronau) definuje tři hlavní cíle přeshraniční 
spolupráce v Evropě:44 
 

 nová kvalita hranic: místa setkávání; 
 hospodářské a sociálně-kulturní východisko v hraničních regionech; 
 regiony jako motor přeshraniční spolupráce. 

 
Bilaterální a Trilaterální mezistátní dohody 
 
Bilaterální nebo trilaterální smlouvy o vzájemné přeshraniční spolupráci vznikají na základě 
obecných ustanovení smluv multilaterálních (Madridská úmluva a další). Je to tak z toho 
důvodu, že jednotlivé země mají různé právní podmínky a sepsat multilaterální smlouvu, 
která by zahrnovala všechny varianty, v podstatě není možné.45 Tento typ spolupráce mezi 
orgány zúčastněných státu umožňuje upravovat podmínky přímo místních orgánů. Slouží 
tedy ke konkrétnímu a operativnímu vytváření vyhovujících podmínek ke spolupráci se 
sousedními státy. Takto uzavřené smlouvy mezi dvěma či třemi státy také mohou upravovat 
zákony týkající se regionální a místní spolupráce. Proto jsou také tyto dohody často důležitou 
součástí práva týkajícího se přeshraniční spolupráce. Pokládají tak právní základ pro všechna 
stadia a oblasti spolupráce. Jako příklad lze uvést financování chodu místní samosprávy, 
nebo plánování programů.46 
 
Dohody na regionální a místní úrovni 
 
Toto jsou dohody, které přímo navazují na smlouvy bilaterální nebo trilaterální. Jedná se 
zejména o akty uzavřené mezi subjekty nižšími, než je stát. Jako příklad lze uvést právě 
zakládací dokumenty euroregionů.  
 

                                            
44

 ISAP.cz. Sdružení obcí a Euroregiony v České republice. 
<http://isap.vlada.cz/dul/cesty.nsf/91b9f824a0923e3bc125dde0052230a/a1dc8b478976c2e5802566d7004d532f?opendoc
ument>. 
45

 WILAM, P. Podpora přeshraniční spolupráce v Evropské unii a v asociovaných zemích, Ostrava: Ostravská univerzita  
v Ostravě, 2004, 70 s. ISBN 80-7042-909-7 
46

 Tamtéž. 
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Právní rámec v České republice 
 
Základním východiskem pro regionální politiku v České republice je článek 99 Ústavy České 
republiky. Ten vytváří ústavněprávní základ pro existenci obcí a vyšších územních 
samosprávných celků. Existenci 14 takových celků zakotvuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb.,  
o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Klíčovými normami jsou pak zejména 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. 
 
Nevýznamnější normou regionální politiky je pak zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje. Tento zákon specifikuje oblasti podpory, vybrané nástroje a působnost 
hlavních subjektů v oblasti regionálního rozvoje. 
 
Zde je nutné také zmínit strategické dokumenty velice důležité pro realizaci regionální 
politiky. Jsou to Zásady regionální politiky ČR (usnesení vlády č. 235/1998), Strategie 
regionálního rozvoje ČR pro léta 2007 – 2013 (usnesení vlády č. 560/2006) a z hlediska 
usměrňování rozvojových procesů důležitá Politika územního rozvoje ČR (usnesení vlády  
č. 561/2006).47 
 
Policie České republiky a přeshraniční spolupráce 
 
Česká republika se začlenila do Evropské unie dne 1. května roku 2004. Necelé čtyři roky na 
to, dne 21. prosince 2007, se stala součástí Schengenského prostoru. Tím se zapojila do 
postupné realizace opatření k vytvoření prostoru pro volný pohyb osob, zboží, služeb  
a kapitálu. 
 
Právní základ pro tento záměr byl položen v Schengenské dohodě z roku 1985 (dále 
rozvinuta Schengenskou prováděcí úmluvou z roku 1990).48 
 
Vytvoření takového volného prostoru v rámci Evropy bez hraničních kontrol přináší potřebu 
zajištění bezpečnosti na území členských států uvnitř tohoto prostoru. Potřeba každodenní 
policejní spolupráce se pak projevuje nejvíce v příhraničních oblastech. Tuto oblast upravuje 
řada bilaterálních či trilaterálních dohod. Jako hlavních nástroj, který umožňuje přesah 
bezpečnostních akcí do okolních států, je využívání Schengenského informačního systému  
a vzájemná pomoc centrálních orgánů. Pro posílení této spolupráce bylo v ČR také vytvořeno 
dnes již pět společných pracovišť pro policejní spolupráci (viz. kapitola Příklady úspěšných 
projektů). Policejní spolupráce v této oblasti zahrnuje zejména:49 
 

 vzájemnou pomoc pro účely předcházení a odhalování trestné činnosti; 
 přeshraniční sledování; 

                                            
47

 Regionalnirozvoj.cz. Základní legislativa regionální politiky v České republice. 
<http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/zakladni-legislativa-regionalni-politiky-v-cr.html>. 
48

 HANUŠOVÁ, Iva. Policie a evropská integrace. <http://policie.cz/clanek/policie-a-evropska-integrace.aspx>. 
49

 Tamtéž. 
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 přeshraniční pronásledování; 
 předávání informací ve zvláštních případech pro potřeby prevence kriminality  

a trestných činů proti veřejnému pořádku a bezpečnosti; 
 výměnu styčných důstojníků;  
 zlepšení policejní spolupráce v příhraničních oblastech na základě dvoustranných 

smluvních ujednání, provádění akcí cíleně zaměřených na specifické formy 
přeshraniční kriminality; 

 ochrana širokého pásma kolem otevřené hranice; 
 výměnu informací pro účely provádění efektivních kontrol a sledování na vnější 

hranici; 
 vytvoření a provozování společného informačního systému (Schengenský informační 

systém). 
 
Příklady bilaterálních smluv řešící danou problematiku mohou být následující: 
 

 Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti 
trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic. 

 Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti 
trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních 
oblastech. 

 Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci  
a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních  
z 20. dubna 1959 (rok 2006). 

 Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou SRN o spolupráci v boji proti organizované 
kriminalitě (rok 1992). 

 
Přeshraniční spolupráce Hasičského záchranného sboru České republiky 
 
Možnost spolupráce jednotlivých krajských HZS je stanovena v zákoně č. 238/2000 Sb., o HZS 
ČR. Dále je rozpracována v rámcových smlouvách na vládní úrovni, které řeší mezinárodní 
pomoc při katastrofách a mimořádných událostech. Na krajské úrovni pak vznikají bilaterální 
smlouvy o spolupráci v příhraničí. 
 
Tyto smlouvy řeší již konkrétní možnosti spolupráce a jejich součástí je zpravidla i společný 
poplachový plán s jednotkami sousedních států. Často však, vzhledem k nedořešení vyšších 
právních předpisů a nedostatků v rámcových smlouvách, vznikají situace, kdy nižší předpisy 
přesahují rámec předpisů vyšších, což není zrovna ideální stav (například doporučení č. 13). 
Smlouvy jsou často zaměřeny na spolupráci IZS. Zde však vzniká potíž s nedořešeným 
právním rámcem ZZS, která z těchto důvodů do poplachových plánů IZS nemůže být 
začleněna. Tato skutečnost je celkem fatální vzhledem postavení ZZS jako jedné z hlavních 
složek IZS.  
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U HZS ČR je zřetelná snaha o spolupráci s okolními kolegy, která již přináší výsledky. Na rozdíl 
od SDH, však až na malé výjimky (viz kapitola Nové cisterny pro Hradec Králové – úspěšné 
čerpání prostředků), nedochází k využívání možnosti čerpání peněz z evropských fondů na 
tuto spolupráci v takové míře, v jaké je to možné. Rámcové smlouvy, které řeší mezinárodní 
spolupráci HZS ČR, jsou tyto: 
 

 Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné 
pomoci při mimořádných událostech. 

 Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci  a vzájemné 
pomoci při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. 

 Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při 
katastrofách nebo velkých haváriích. 

 Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo  o vzájemné 
pomoci při katastrofách a velkých haváriích. 

 
Zdravotnická záchranná služba a přeshraniční spolupráce 
 
Hlavním problémem je, že zákon o Zdravotnické záchranné službě ještě nevešel v platnost  
a současná legislativa se zásahy záchranek na území cizích států nepočítá. Taková pomoc 
však stojí právně tak říkajíc „na vodě“, mohla by tedy fungovat pouze do té doby, než by se 
něco přihodilo či nepovedlo. Vůle ke spolupráci jak u české  ZZS, tak u okolních kolegů je 
velká. Záchranáři pořádají společná cvičení či stáže (viz kapitola Přeshraniční spolupráce 
zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa), dokonce vydali i své vlastní slovníky 
určené pro potřebu přeshraničních zásahů. Spolupráci brání už právě jenom nedořešená 
legislativa. Diskuze o sjednocení předpisů mezi politiky na obou stranách hranic se protahují 
již více než sedm let.50  
  
Příklady přeshraničních cvičení 
 
V této části je uvedeno několik příkladů společných cvičení v rámci přeshraniční spolupráce 
záchranných a bezpečnostních sborů. Tyto příklady jasně ukazují, že vůle ke spolupráci mezi 
těmito složkami existuje v nemalé míře, ale také, že takováto spolupráce je reálná. 
 
Hasičský záchranný sbor 
 
Mezinárodní cvičení rakouských a českých hasičů „Nové Mlýny 2011“ se uskutečnilo na 
základě mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskem o vzájemné pomoci při 
katastrofách nebo velkých haváriích a Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní 
Rakousko  a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina.  
 

                                            
50

 Záchrankakv.cz. Záchranáři čekají na legislativní podporu. 
<http://www.zachrankakv.cz/video/zzs_a_problematika_preshranicni_spoluprace.html>. 
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Z pohledu České republiky se jednalo o jedno z největších mezinárodních cvičení v historii, co 
se týká IZS, a to jak počtem nasazené techniky tak i hasičů a ostatních záchranných složek, 
které se aktivně zapojili do cvičení. 
 
Toto cvičení bylo iniciováno zástupci rakouských hasičů spolu s žádostí o umožnění cvičení na 
vodní nádrži Vodní mlýny. Stěžejním důvodem pro uskutečnění tohoto cvičení bylo zejména 
prohloubení znalostí a výměna zkušeností při řešení povodní většího rozsahu na mezinárodní 
úrovni. 
 
Hlavními cíly cvičení bylo ověření mezinárodních smluv, praktický nácvik koordinace řízení 
zásahu a spolupráce jednotek požární ochrany ze dvou států na rozsáhlém území. Dále také 
výměna zkušeností a taktických postupů při provádění záchranných a likvidačních prací na 
vodní hladině včetně logistické podpory činností jednotek požární ochrany. 
 
S ohledem na námět cvičení byly vytipovány síly a prostředky, které jsou určeny především 
na záchranné a likvidační práce při povodních. Cvičení se za Českou republiku zúčastnilo 
dvacet požárních automobilů a 110 hasičů. Za rakouskou stranu se pak na cvičení podílelo 
120 hasičů, 40 zásahových vozidel a osm plavidel. 

 
Obrázek: Rakouská technika při cvičení Nové Mlýny 2011.51 

 
 
Na rozdíl od České republiky, v Rakousku zajišťují zásahovou činnost zejména jednotky sbory 
dobrovolných hasičů obcí. Profesionální jednotky jsou dislokovány pouze do větších měst. 
Většina jednotek SDH Dolního Rakouska má ve své výbavě cisternové automobilové 
stříkačky, technické automobily a také čluny. Při větších povodních pak vytvářejí odřady  
o počtu cca. 30 osob, které jsou nasazovány na jednotlivá místa v rámci mimořádné události. 
Cvičení na Nových Mlýnech se také zúčastnili dvě jednotky vodní záchranné služby 

                                            
51

 OUJEZSKÝ, Martin; MIŠKAŘÍK, Radek. Nové mlýny hostily společné cvičení českých a rakouských záchranářů. 
<http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-x-cislo-11-2011.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D>. 
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Dolnorakouské pohotovostní služby ochrany obyvatel a logistická skupina hasičské jednotky 
v Mistelbachu a potápěčská skupina Dolní Rakousko sever. 
 
Přínosem cvičení byly zejména nové poznatky o možné spolupráci se zahraničními kolegy. Při 
zřízení štábu velitele cvičení a především dostatku tlumočníků s dobrou jazykovou znalostí 
(spojoví technici 112) a ochotě obou stran spolupracovat, se ukázalo, že takový zásah je 
z hlediska praxe proveditelný. Bylo prověřeno, že mechanismy, nastavené při poskytování 
mezinárodní pomoci, především na úrovni operačních středisek, jsou funkční a zkušenosti 
získané tímto cvičením je možno aplikovat do praxe.52 
 
Zdravotnická záchranná služba 
 
V červnu 2010 bylo provedeno společné cvičení záchranných služeb v Krásném lese na 
Frýdlantsku, jako součást projektu Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných 
služeb v Euroregionu Nisa. 
 
Námětem cvičení bylo hromadné neštěstí v Krásném Lese. Po srážce autobusu a dvou 
osobních vozidel bylo padesát zraněných. To je případ, kdy je v podstatě nutné zavolat jako 
posily sanitní vozy z Polské republiky.  
 
Cvičení se zúčastnily zdravotnické záchranné služby z České republiky i z Polské republiky, 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a Policie České republiky. Všechny úkoly dané 
zadáním cvičení byly splněny beze zbytku. Při cvičení se ukázalo, že spolupráce záchranných 
služeb v případě mimořádné události je možná. Cvičení dále ukázalo, že na místě mimořádné 
události byly sanitní vozy z Polské republiky za šest minut. Také se zde projevili zkušenosti 
záchranářů ze společných stáží z výše zmiňovaného projektu.53 
 

                                            
52

 Tamtéž. 
53

 WACHSMUTH, Jiří; KAWKA, Arkadiusz; et al. Informace o projektu Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných 
služeb v Euroregionu Nisa. <http://www.zzslk.cz/images/popis_projektu_CZPL_na_web.pdf>. 
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Obrázek: Spolupráce záchranářů z České republiky a Polska.54 

 
 

Toto cvičení se setkalo s velkou publicitou a zájmem nejen sdělovacích prostředků, ale  
i politiků z obou stran hranice. I přes tuto publicitu a velkou spokojenost všech zúčastněných, 
však stále zůstává faktem, že tato spolupráci v praxi bohužel není možná z důvodů 
nedostatečného legislativního zázemí. 
 
ZZS Libereckého kraje, by samozřejmě byla velice ráda, aby polští kolegové mohli v těchto 
místech zasahovat běžně, aby skutečně poskytoval pacientům péči ten, kdo je nejblíže. 
Časový interval mezi nehodou a  zásahem, má veliký význam, jak pro diagnózu pacienta, tak  
i pro možnosti jeho léčení a celý budoucí život.55 
 
Cvičení Policie České republiky 
 
Cvičení v rámci mezinárodní spolupráce policejních orgánů z České republiky a Spolkové 
republiky Německo proběhlo v listopadu 2009. Jednalo se o cvičení “přeshraničního 
pronásledování” přes státní hranici ve Strážném. Toto cvičení bylo na území okresu 
Prachatice první svého druhu. Jeho cílem bylo prověřit možnost vzájemné spolupráce  
a komunikace českých a německých policistů, včetně možnosti spojení, a odhalit slabá místa. 
V podstatě šlo o prověření Smlouvy mezi Spolkovou republikou Německo a Českou 
republikou o přeshraničním pronásledování. 
 
V rámci cvičení byla prověřována situace, která se týkala příhraničního pronásledování dvou 
pachatelů v osobním voze. Tito pachatelé se dopustili trestné činnosti na území Spolkové 
republiky Německo. Při silniční kontrole však policistům nezastavili a ujížděli směrem do 
České republiky. 

                                            
54

 MODRÝ, David. Tragická dopravní nehoda BUS+OA+NA – Krásný Les 16. 6. 2010. 
<http://david-modry.blog.cz/1006/tragicka-dopravni-nehoda-bus-oa-na-krasny-les-16-06-2010>. 
55

 Záchrankakv.cz. Záchranáři čekají na legislativní podporu. 
<http://www.zachrankakv.cz/video/zzs_a_problematika_preshranicni_spoluprace.html>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2012, ročník I., č. 2 (léto) 
Mgr. František Novotný, Potenciál finančních prostředků plynoucích z regionální přeshraniční spolupráce (2012_B_02), 

ISSN 1805-5656 
 

 
21 

   
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
Němečtí policisté zachytili typ, barvu a poznávací značku vozidla pachatelů u města Freyung 
v SRN. Jelikož vozidlo mířilo ke státní hranici s ČR, předpokládali, že dojde k překročení této 
hranice. Hlídka německých policistů neprodleně informovala své operační středisko o vzniklé 
situaci. Jak již předpokládali, vozidlo na hranicích nezastavilo a pokračovalo do vnitrozemí 
ČR. Němečtí policisté na hranici nezastavili a pokračovali v pronásledování. 
 

Obrázek: Spolupráce PČR a německými kolegy při přeshraniční spolupráci.56 

 
 
Zde došlo k nejdůležitějšímu momentu celého cvičení a to propojení operačních středisek 
obou států. Toto probíhá formou tzv. telekonference. Do této telekonference bylo zapojeno 
i společné centrum ve Schwandorfu v SRN, které zajišťovalo překlad. Pomocí této 
telekonference bylo informováno i operační středisko Územního odboru Policie ČR 
Prachatice, které informace dále předávalo právě policistům, kteří se pohybovali v okolí trasy 
prchajícího vozidla. 
 
Na základě rychlého propojení operačních středisek a koordinace policistů z ČR a SRN došlo 
k dopadení podezřelého vozidla. Od nahlášení konání příhraničního pronásledování, do 
zadržení posádky ujíždějícího vozidla uběhlo pouhých 17 minut.57 
 
Technisches Hilfswerk 
 
Cvičení Albis 2008 proběhlo v roce 2008. Toto cvičení bylo zaměřeno na spolupráci 
Technisches Hilfswerk – Spolkové organizace Služby technické pomoci (dále jen THW), 
hasičů, policistů, vojáků, zdravotníků, zástupců města Litoměřice a povodí Labe (dohromady 
cca 500 osob). Jelikož se jednalo o cvičení v rámci společného evropského mechanizmu pro 

                                            
56

 SOVOVÁ, Radka. Přeshraniční pronásledování. 
<http://www.policie.cz/clanek/prehranicni-pronasledovani.aspx>. 
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 Tamtéž. 
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oblast ochrany před katastrofami, zúčastnili se tohoto cvičení i Monitorovací a informační 
centrum EU a Koordinační a vyhodnocovací tým EU. 
 
Námětem cvičení bylo řešení povodňové situace na řece Labi a Ohři. Toto cvičení bylo 
připraveno s podporou Evropské unie a to včetně financování (EU financovala 75 % 
celkových nákladů). Toto cvičení mělo prověřit připravenost záchranných složek a ostatních 
orgánů odpovědných v případě události mezinárodního rozsahu, ale také prověřit možnosti 
přijetí mezinárodní pomoci v rámci mechanismu EU. Neméně důležité bylo také zdokonalení 
vzájemné česko-německé spolupráce zúčastněných složek.  
 
Cvičení samotné počítalo v povodí Labe a Ohře se III. stupněm povodňové aktivity. Po svolání 
krizového štábu ORP Litoměřice, byl prognózován zhoršující se stav – vzestup hladin až na  
Q – 20 (dvacetiletá voda). Začal pracovat krizový štáb, který zhodnotil mimořádnou událost. 
Vzhledem k nedostatku sil a prostředků u HZS ČR, požádal o pomoc 154. záchranný prapor 
Armády ČR Rakovník. Jelikož nasazené síly a prostředky stále nepostačovaly, byly o pomoc 
požádány také mezinárodní složky dle rámce mezinárodních dohod. Především pak byla 
žádána Spolková republika Německo o přeshraniční pomoc. Tato žádost byla podána v rámci 
Mechanizmu Společenství, a to přes OPIS GŘ-HZS ČR. Na základě této žádosti se na místo 
dostaví také záchranné složky německé THW, které na místě spolupracují s českými 
záchranáři. 
 
Samotné řešení situace, kdy došlo vlivem vzestupu hladiny k odříznutí části vesnice, si 
vyžádalo nutnou záchranu osob, zvířat a majetku, možnou pouze přes vodní hladinu. 
Jednotky HZS ČR, THW, Policie ČR, Armády ČR a Povodí Labe provedly proto záchranu 
zasažených z jednoho břehu na druhý, kde je předávali zástupcům vybudovaného 
humanitárního střediska. Záchrana byla prováděna za pomoci vodních člunů a vrtulníku 
Policie ČR. Dále byly nouzově propojeny oba břehy provizorním mobilním přemostěním. 
Stavbu tohoto přemostění prováděla právě THW. Jelikož na řece došlo i k úniku ropných 
látek, byly postaveny norné stěny a instalovány separátory pro jejich sběr.  
 
Toto cvičení, patřící na území naší republiky k jednomu z největších, potvrdilo profesionalitu 
všech zúčastněných složek a především schopnost spolupracovat na mezinárodní úrovni, což 
je z hlediska případné praxe i další spolupráce velice důležité (viz přeshraniční zásahy 
THW).58 
 
Příklady úspěšných projektů 
 
V této části je uvedeno několik příkladů úspěšných projektů v rámci jednotlivých složek IZS. 
Tyto projekty ukazují nejen možnost přeshraniční spolupráce v praxi, ale také možnosti 
čerpání evropských dotací pro oblast bezpečnosti. 

                                            
58

 RAŠOVSKÁ, Lenka; STESKA, Jaroslav. Česko-německé cvičení ALBIS 2008. 
<http://www.hzscr.cz/hasicien/docDetail.aspx?docid=30816&doctype=ART&chnum=3>. 
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Kontaktní pracoviště IZS v Hodoníně 
 
Účelem vzniku takovéhoto pracoviště je vytvoření kontaktního bodu pro bezpečností složky 
obou zemí. Prostřednictvím takového centra je možné nepřetržitě vyměňovat informace  
o hrozbách pro bezpečnost občanů. Za tímto účelem je nutné pracoviště trvale obsazovat 
příslušníky jednotlivých složek IZS z obou stran hranic. 
 
Obdobných center bylo vytvořeno, v rámci České republiky, prozatím pět. Dvě s Německem 
(ve Schwandorfu a Petrovičích) dvě s Polskem (v Náchodě a Chotěbuzi) a jedno s Rakouskem 
(v Drasenhofenu).59 
 
Zatím poslední takovéto společné kontaktní pracoviště složek IZS ČR a SR bylo otevřeno dne 
1. srpna 2011 na místě bývalého hraničního přechodu v Hodoníně. 60 Jedná se o završení 
dvouletého úsilí mezi orgány policie a hasičů České a Slovenské republiky.61 
 
Toto pracoviště bylo zřízeno v budově, která dříve sloužila pohraniční a cizinecké policii. 
Pracuje zde v nepřetržitém provozu tým českých a slovenských policistů. Mimo to jsou 
v objektu připraveny podmínky i pro spolupráci dalších složek IZS při řešení mimořádných 
událostí, jako jsou například povodně velkého rozsahu. 
 
Cílem celého projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Bezpečný region“ je zvýšení 
úrovně bezpečnosti na česko-slovenském pohraničí a zavedení účinné a efektivní spolupráce 
základních složek IZS při řešení mimořádných událostí na obou stranách hranice. Dalším 
cílem tohoto projektu je také zavedení nových forem spolupráce a zefektivnění permanentní 
součinnosti složek IZS obou států. Těmito opatřeními by mělo dojít k zatraktivnění regionu  
a nepřímo k podpoře socioekonomického růstu příhraničí. 
 
Tento projekt je v podstatě reakcí na potřebu a oboustrannou výhodnost faktické spolupráce 
základních složek IZS v rámci přeshraniční spolupráce regionu na česko-slovenské hranici. 
(doporučení č. 14.). Do doby vzniku tohoto pracoviště se, i přes administrativní základy 
společné česko-slovenské spolupráce, společné zásahy složek IZS prováděly bez významnější 
spolupráce a faktické podpory těchto složek na celém území regionu. Existence kontaktního 
pracoviště, s nonstop provozem, by mělo ke splnění cílů celého projektu významně přispět.62 
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 VEDRA, Vladimír. Provoz Společného kontaktního pracoviště byl zahájen. 
<http://www.firebrno.cz/provoz-spolecneho-kontaktniho-pracoviste-byl-zahajen>. 
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 Požáry.cz Kontaktní pracoviště IZS v Hodoníně. 
<http://www.pozary.cz/clanek/47293-kontaktni-pracoviste-izs-v-hodonine/>. 
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 VEDRA, Vladimír. Provoz Společného kontaktního pracoviště byl zahájen. 
<http://www.firebrno.cz/provoz-spolecneho-kontaktniho-pracoviste-byl-zahajen>. 
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 Požáry.cz Kontaktní pracoviště IZS v Hodoníně. 
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Ochrana & Bezpečnost – 2012, ročník I., č. 2 (léto) 
Mgr. František Novotný, Potenciál finančních prostředků plynoucích z regionální přeshraniční spolupráce (2012_B_02), 

ISSN 1805-5656 
 

 
24 

   
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Vznik tohoto společného pracoviště byl financován ze státních rozpočtů ČR a SR, významným 
podílem však přispěly prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci 
Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007  
– 2013.63 
 
Je pozitivní a logické, že taková pracoviště vznikají, problémem však stále zůstává skutečné 
obsazení složkami IZS, tato pracoviště často fungují pouze pro PČR, v lepším případě i pro 
HZS. Spolupráce se ZZS však především kvůli nedořešené legislativě stále vázne. Také 
vytvoření společných poplachových plánů, které mohou zlepšit možnost plošného pokrytí na 
obou stranách státních hranic, zůstává stále opomíjeno (viz doporučení č. 14). Také možnost 
využít dotací z EU v době, kdy se balík peněz pro záchranné a bezpečnostní sbory v rámci 
republiky stále snižuje, by byla vyslovená škoda nevyužít možnosti těchto dotací.  
 
Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa 
 
Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007  
– 2013, oblasti podpory Prevence rizik. Vedoucím partnerem tohoto projektu je Zdravotnická 
záchranná služba Libereckého kraje. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření kooperativní 
sítě zdravotnických záchranných služeb v české a polské části Euroregionu Nisa. Konkrétní 
náplň tohoto projektu se pak sestává z mnoha činností investičního i neinvestičního 
charakteru. Na obou stranách byly v rámci projektu zařízeny jazykové kurzy pro záchranáře 
a také se začali pořádat výměnné stáže.  
 
Byly nakoupeny čtyři plně vybavené sanitní vozy určené mimo jiné i pro přeshraniční zásahy 
a byly umístěny blízko státní hranice. Tyto sanitní vozy jsou vybaveny vzájemně 
kompatibilním vybavením. Tím pádem v podstatě není problém, aby kterýkoliv záchranář 
pracoval i v sanitním voze druhé strany. Zde však opět není dořešena legislativa (viz 
doporučení č. 2). 
 
Také byly v rámci projektu uspořádány dvě společné konference a uskutečnili se dvě 
společná cvičení záchranných služeb. Tato cvičení ukázala, že spolupráce záchranných služeb 
v případě mimořádné události je možná a nepředstavuje žádný zásadní problém. V rámci 
tohoto projektu byl také zpracován společný česko – polský slovník pro potřebu záchranářů, 
podle zkušeností z uskutečněných stáží. Nutno podotknout, že o tento slovník projevila 
zájem i ZZS Královéhradeckého kraje. Také byly vytvořeny speciální folie, které umožňují 
překlad zdravotnického záznamu pro záchranáře na druhé straně hranice. 
 
Pro účely projektu byly také zřízeny dvě expertní skupiny. První je zaměřena na legislativní 
podmínky pro poskytování přeshraniční neodkladné péče (bohužel nezbývá než konstatovat, 
že ani po relativně dlouhé době fungování projektu nedošlo k dosažení nutných změn). 
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Druhá expertní skupina se pak věnovala otázce vybudování společného informačního  
a koordinačního centra. I zde však narážela na limity ve formě legislativních nedostatků. Lze 
konstatovat, že tento projekt ukázal, že fungující spolupráce je přáním záchranářů z obou 
stran hranic. Snaha těchto lidí však bohužel stále naráží na neochotu ze strany jednotlivých 
vlád, věnovat se této problematice.64  
 
Nové cisterny pro Hradec Králové – úspěšné čerpání prostředků 
 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje se jako první a zatím jediný profesionální 
sbor v ČR naučil pracovat s dotacemi EU. 
 

Obrázek: Cisterny pořízené z prostředků EU.65 

 
 
Prvním projektem v této oblasti, v rámci programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA, bylo 
zakoupení požární techniky za účasti zdrojů EU. Byly nakoupeny tři cisternové automobilové 
stříkačky k hašení lesních požárů, pro požární stanici Broumov, Náchod a Vrchlabí. První 
z těchto cisteren byla pořízena již v roce 2005 v rámci první etapy projektu a byla 
dislokována na požární stanici v Náchodě. Další dvě požární vozidla pro stanice Broumov  
a Vrchlabí byla pořízena až v rámci druhé etapy projektu v roce 2006. 
 
Význam zakoupení těchto požárních vozidel je především zajištění rychlejších a účinnějších 
zásahů proti požárům na obou stranách hranice, zejména v těžko dostupném terénu při 
hašení lesních požárů. Tím by se mělo zamezit ztrátám na lidských životech, finančním, 
majetkovým i ekologickým. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje se podílel na 
pořízení požárních vozidel částkou přes 19 mil. korun. Z Evropského fondu regionálního 
rozvoje bylo proplaceno přes 14,4 mil. korun.66 Tento příklad je jasným důkazem, že  
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 WACHSMUTH, Jiří; KAWKA, Arkadiusz; et al. Informace o projektu Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných 
služeb v Euroregionu Nisa. <http://www.zzslk.cz/images/popis_projektu_CZPL_na_web.pdf>. 
65

 MALINA, P; ŽAHOURKOVÁ, Ž. V Hradci Králové mají dvě nová auta. 
<http://www.pozary.cz/clanek/5726-v-hradci-kralove-maji-dve-nova-auta/>. 
66

 MALINA, P; ŽAHOURKOVÁ, Ž. V Hradci Králové mají dvě nová auta. 
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i profesionální hasičské sbory mohou čerpat dotace z EU. Je však nutné vytvořit systém 
informování ostatních krajských ředitelství, o možnostech a úspěších takovéhoto čerpání. 
(viz doporučení 19). 
 
Projekt Spolupráce hasičských jednotek 
 
Další ukázkou úspěšných projektu, který čerpá prostředky z aktuálních operačních programů, 
je projekt s názvem Spolupráce hasičských jednotek v česko – polském příhraničí, 
modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích. Tento projekt čerpá 
prostředky z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007 – 2013 (oblast 1.3 Prevence rizik). 
 
Cílem tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti a zefektivnění spolupráce hasičů v česko  
– polském příhraničí. Jedná se zejména o spolupráci při požárech, povodních a ostatních 
živelných katastrofách. Součástí projektu jsou dvě společná školení a dvě společná cvičení na 
území České i Polské republiky. Tato školení a cvičení mají zlepšit součinnost při případných 
společných zásazích při mimořádných událostech na obou stranách hranice.  
 
Významnou částí tohoto programu je pořízení dvaceti nových hasičských vozidel. Jedná se 
především o cisternové automobilové stříkačky, které nahradí současnou zastaralou  
a nedostatečnou techniku. Tato technika je určena pro společné využívání při přeshraniční 
spolupráci a pro společná cvičení. 
 

Obrázek: Cisterny pořízené z programu Cíl 3.67 

 
 
V rámci tohoto projektu již proběhlo jedno z výše zmiňovaných školení a jedno cvičení 
českých a polských hasičů. Školení se zúčastnilo 125 profesionálních i dobrovolných hasičů 
z Čech i Polska. Cvičení bylo zaměřeno na rozsáhlou povodeň. Do tohoto cvičení se za českou 
stranu zapojily hasiči HZS Královéhradeckého kraje, jednotky SDH a jednotky dobrovolných 

                                                                                                                                        
<http://www.pozary.cz/clanek/5726-v-hradci-kralove-maji-dve-nova-auta/>. 
67

Kshradeckr. 7 5 11 předávání cisteren. 
<http://kshradeckr.rajce.idnes.cz/7_5_11_predavani_cisteren/#DSC_1004.jpg>. 
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hasičů Policie a v rámci IZS také ZZS Královéhradeckého kraje, Policie ČR – Broumov  
a Městská policie Broumov. Za stranu polskou, z Dolnoslezského vojvodství přijeli 
profesionální hasiči z Klodzka a Bystrzyice Klodzke a dobrovolní hasiči z dalších čtyř obcí. 68 
  
Příklady společných zásahů – praxe 
 
V následující části je uvedeno několik příkladů společných zásahů v rámci jednotlivých složek 
IZS. Na těchto příkladech je vidět velká snaha zasahujících spolupracujících složek, tak  
i praktická využitelnost takovéto spolupráce. 
 
Společný zásah Hasičského záchranného sboru České republiky 
 
Při požáru tržnice a osobních vozidel na parkovišti před nákupním centrem Excalibur City 
v Hatích na Znojemsku dne 20. prosince 2006 byly o pomoc požádány i jednotky 
z rakouského příhraničí. Požár vznikl ve stánku vietnamských prodejců se zábavní 
pyrotechnikou. Po iniciaci pyrotechnických předmětů se požár rozšířil i na šest osobních 
vozidel v blízkosti tohoto stánku, výzdobu u vchodu do nákupního centra a posléze i do 
vnitřních prostor objektu. Velitel zásahu po příjezdu na místo vyžádal III. stupeň požárního 
poplachu a požádal o vyslání dalších jednotek. Prostřednictvím KOPIS byly požádány  
o pomoc jednotky z rakouského příhraničí na základě dohody o mezinárodní výpomoci. 
Z Rakouska se dostavilo na místo požáru celkem 21 jednotek hasičů a rakouského Červeného 
kříže. 
 
Tento zásah jasně ukázal, nejen ochotu rakouských kolegů spolupracovat, při likvidaci 
mimořádných událostí, ale v praxi předvedl i funkčnost a kvalitu spolupráce s jednotkami 
požární ochrany z Rakouska i rakouským Červeným křížem.69 
 

                                            
68

 Informace o projektech.  
<http://www.kshradeckr.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=27>. 
69

 PROCHÁZKA, Petr; TINKA,  Pavel. Rozsáhlý požár tržnice si vyžádal společný zásah našich a rakouských hasičů. 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2007/duben/prochaz_tinka.pdf>. 
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Obrázek: Požár tržnice v Hatích na Znojemsku.70 

 
 
Společné pronásledování Policie České republiky 
 
Zásahem policistů hned ze tří států skončilo pronásledování v Polsku. Jednalo se o zadržení 
organizovaných zlodějů motocyklů a jízdních kol, které ukradli v Rakousku a převáželi je přes 
území České republiky do Polska.71 
 
Celá akce začala výzvou rakouských policistů, kteří nahlásili českým kolegům prchající 
zloděje. Jednalo se o tříčlennou skupinu, která se pohybovala ve třech autech. První dělalo 
„volavku“ a hlásilo policejní akce zbylým kolegům za ním. Tito zloději prchali přes Kralicko do 
Polska. Ihned začalo pronásledování, a přestože se zloději snažili přes obec Králíky ujet až 
stopadesátikilometrovou rychlostí, podařilo se řidiče dodávky s ukradenými motocykly  
a jízdními koly zadržet, již právě v Králíkách. V okamžiku přejezdu na území Polské republiky 
bylo na základě Schengenských úmluv zahájeno přeshraniční pronásledování podezřelých 
vozidel. Během pár desítek minut polští a čeští policisté zadrželi zbylé dva pachatele. Všichni 
pak skončili v policejních celách. Následně si rakouské úřady na základě eurozatykače 
všechny tři pachatele vyžádali a byli postaveni před rakouské soudy.72 Tento případ jasně 
ukazuje, jak rychlá a cvičeními (viz výše) prozkoušená spolupráce může fungovat a prospět 
tak všem zúčastněným stranám. 
 

                                            
70

  HAID, Jaroslav. Od pyrotechniky vzplálo obchodní centrum Ex Calibur City. 
<http://www.pozary.cz/clanek/6337-od-pyrotechniky-vzplalo-obchodni-centrum-ex-calibur-city/>. 
71

 CHVALINA, René. Zloději ujížděli před policista 150km rychlostí, chytli je až v Polsku. 
<http://www.novinky.cz/krimi/206688-zlodeji-ujizdeli-pred-policisty-150km-rychlosti-chytli-je-az-v-polsku.html>. 
72

 Policista.cz. Ukázkový příklad přeshraniční spolupráce. 
<http://www.policista.cz/clanky/reportaz/ukazkovy-priklad-preshranicni-spoluprace-718/>. 
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Zdolávání povodní za pomoci Technisches Hilfswerk 
 
Česká republika dne 7. 8. 2010 požádala Spolkovou republiku Německo o podporu při 
zdolávání povodní na Liberecku.  Jednalo se o první případ zásahu organizace THW na našem 
území. Zásah probíhal v oblasti Frýdlantu, Višňové, Heřmanic a Raspenavy.73 
 
Celkem 18 dobrovolných záchranářů z místních organizací THW (Spolková služba technické 
pomoci) Pirna, Radebeul, Riesa a Dippoldiswalde (Svobodný stát Sasko) odjelo na základě 
žádosti České republiky a následně pokynu vydaného spolkovou vládou do České republiky, 
aby pomohlo svým českým kolegům při záchranných pracích. 
 
Jednotky THW přijely i s vybavením (jednalo se o dvě nákladní vozidla MAN s jeřábem, dvě 
vozidla s technickým vybavením, vyklápěcí zařízení a 5 člunů). Jejich činnost na místě 
spočívala zejména na pomoci při evakuaci obyvatel, zásobování pitnou vodou a dalších 
činnostech dle požadavků místních kolegů. 
 
Ve spolupráci mezi HZS ČR a THW se jednalo o první aplikaci v rámci koncepce spolupráce 
mezi sousedními státy v příhraničních oblastech v případě skutečné mimořádné události.74 
 
Zdravotnická záchranná služba  
 
V případě ZZS bohužel nelze uvést žádnou ukázku funkční spolupráce v praxi. Jediná 
přeshraniční spolupráce v rámci ZZS zatím funguje pouze formou převozu pacientů, 
(HEALTHACROSS – současné době ukončen, připravuje se další, opět zaměřen pouze na 
převozy pacientů). Další možnosti omezuje chybějící legislativní rámec.  
 
Výsledky terénního šetření – navrhované změny 
 
Na základě výše uvedených informací je možné vysledovat celou řadu doporučení, respektive 
návrhů, na zlepšení současného stavu, která mohou do budoucna velice zjednodušit 
přeshraniční spolupráci v bezpečnostní oblasti a umožnit čerpání dotací pro tuto oblast. 
´ 
Při formulování těchto doporučení je vycházeno z výsledků terénního šetření, rozhovorů 
s odborníky v dané problematice a také ze zpráv ze zasedání expertní skupiny EUREX. 
 
Terénní šetření probíhalo formou diskuze s odborníky na danou problematiku v jednotlivých 
regionech i na centrální úrovni (ministerstva či jejich součásti). V některých případech 
v osobním kontaktu, jinak formou telefonických rozhovorů a elektronické pošty. 
 

                                            
73

 Generální ředitelství HZS ČR. V česku zachraňovalo poprvé i 18 členů německého THW. 
<http://www.zachranny-kruh.cz/aktuality/v_cesku_zachranovalo_poprve_i_18_clenu_nemeckeho.html>. 
74

 Tamtéž. 
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Návrhy oblastí, které je nutné vyřešit 
 

1. Jasně definovat, kdy se jedná o pomoc dle platných Dohod o mezinárodní spolupráci 
při mimořádných událostech a katastrofách. Je bezpodmínečně nutné určit pojmy 
„mimořádná událost“ a „katastrofa“, zda se jedná o každý stav, kdy jsou ohroženy 
životy a zdraví občanů a materiální škody, nebo musí být stanovený počet raněných  
a rozsah jejich poranění k tomu, aby bylo možno zasáhnout na druhé straně hranice. 

2. Přesné stanovení kvalifikace, a její akceptace druhou stranou u jednotlivých 
záchranářů (zejména ZZS).   

3. Definovat způsoby řešení rizik. Vyřešení úrazového pojištění členů zásahových 
jednotek, eventuální odškodnění posádek, pokud dojde k úrazu v zahraničí. Stejně tak 
jde i o pojištění vozidel v případě havárie.  

4. Kdo bude zodpovědný za škody způsobené zasahujícími vzniklé druhé straně.  
5. Možnost zásahu na druhé straně hranice v případě, že výjezdová skupina druhé 

strany má k místu mimořádné události možnost dojezdu v kratším čase, nebo že je 
spádová výjezdová skupina vytížena jinou činností. 

6. Možnost zásahu na druhé straně hranice v případě, že spádová jednotka nemá 
dostatek sil a prostředků pro zásah na místě události. 

7. Je nutné sjednocení systému povolávání jednotek. Jasně určit kdo může vyslat 
jednotku na území druhého státu. S tím souvisí vytvoření společného plánu plošného 
pokrytí a plánu povolávání jednotek a také začlenění zahraničních jednotek do 
výjezdových programů na území ČR. 

8. V případě, že zasahující jednotky nebude vysílat místně příslušný KOPIS, zajistit jeho 
okamžité informování. 

9. Možnost používání světelných a zvukových výstražných znamení. Je třeba vyřešit 
otázku odlišných dopravních předpisů. Určit zda budou mít zásahová vozidla 
absolutní přednost v jízdě, jak budou řešeny eventuální dopravní přestupky  
a dopravní nehody. Určit kdo bude případnou dopravní nehodu vyšetřovat (orgány 
které země). 

10. Vybavení zásahových vozů technikou, aby je bylo možné používat i na území cizího 
státu. V případě vozidel ZZS vybavení přístrojové i lékové, jak budou tolerována 
léková generika, zda musí být použit pouze lék určitého názvu a výrobce či léky se 
stejnou účinnou látkou.  Velice důležité je vyřešit problematiku opiátů, jejich převozu 
přes státní hranici a jejich použití u pacientů druhé strany a s tím spojená 
dokumentace. 

11. Povolení pro zasahující. Při zásahu na druhé straně hranice potřebují mít zasahující 
povolení k vykonávání profese v daném státu. Ustanovení o této problematice 
se v jednotlivých státech liší, stejně jako se liší i kompetence jednotlivých skupin 
záchranářů. 

12. Velmi důležité je dořešit otázku financování, kdo ponese náklady za zásah. Vyřešit 
platby, kolik účtovat (ceny platných v zemi zachraňovaného, nebo zasahujícího)  
a formu úhrady (přímo na místě, nebo cestou Centra mezinárodních úhrad mezi 
pojišťovnami). 
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13. Komunikace u zásahů, jaké kmitočty lze použít pro svoji činnost v zahraničí a jaké 
kmitočty a jazyk se budou používat v takovém případě pro koordinaci postupu složek. 

14. Je nutné sjednocení systému povolávání jednotek, jasně určit, kdo může vyslat 
jednotku na území druhého státu. S tím souvisí vytvoření společného plánu plošného 
pokrytí, plánu povolávání jednotek, a začlenění zahraničních jednotek do výjezdových 
programů na území ČR. Zřízení společných operačních středisek v příhraničních 
oblastech. 

15. Sjednotit dojezdové časy jednotek, zda platí plošné pokrytí podle zákonů ČR, nebo 
partnerské země. 

16. V případě, že zasahující jednotky nebude vysílat místně příslušný KOPIS, zajistit jeho 
okamžité informování. 

17. Sjednocení dokumentů pro účely dokumentace zásahů IZS se zahraničními partnery. 
Případně vytvoření dokumentu nového určeného pro tyto účely. 

18. V případě ZZS také určit, kam má být raněný po ošetření směrován. Zda do 
nejbližšího zařízení na své straně hranice, nebo do nejbližšího specializovaného 
zařízení, které je schopno mu poskytnout definitivní ošetření i v případě lokace 
tohoto zařízení na druhé straně hranice. Zda preferovat medicínskou stránku věci či 
přání raněného. Případně možnost transportovat pacienta do nejbližší nemocnice na 
území státu podle státní příslušnosti v případě, že si to pacient přeje a jeho zdravotní 
stav to umožňuje. Velice přínosné pro pacienta, který se dostane do nemocnice, kde 
nemá jazykovou bariéru. Také by odpadly problémy s přeúčtováním poskytnuté 
nemocniční péče. 

19. Vytvořit skupinu nebo systém, který mezi jednotlivými bezpečnostními sbory bude 
sjednocovat informace o čerpání evropských dotací, a databázi úspěšných projektů 
k možnosti nahlédnutí jako inspirace pro ostatní. 

 
Cílem celého snažení v této oblasti by mělo být vytvoření kooperativní sítě IZS vedoucí ke 
zlepšení dostupnosti pomoci obyvatelstvu, vedoucí k jeho prospěchu, ale i možnost šetření 
peněz, skrze účinnější dislokaci jednotek v pohraničí.75 
 
Je nezbytně nutné tuto problematiku na úrovni mezivládních a mezinárodních smluv. Stav, 
kdy stávající dohody a smlouvy nižších celků nejsou v souladu se smlouvami právě na úrovni 
mezivládní a mezinárodní, není ideální. 
 

                                            
75

 Materiál: Výstupy expertní komise pro AAR – Wachsmuth + terénní průzkum. 
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Závěr 
 
Živelní pohromy, průmyslové havárie nebo protiprávní jednání se na hranicích nezastaví. Pro 
záchranné a bezpečnostní sbory, které se snaží pohromám či patologickým jevům čelit, však 
zůstávají stále velkou překážkou. K mimořádné události může dojít prakticky kdykoli. 
Základním úkolem složek IZS je co nejrychleji na vzniklou situaci reagovat. Přeshraniční 
spolupráce v této oblasti může vést k velkému posunu. Využíváním sil a prostředků 
z okolních států lze podstatně zlepšit plošné pokrytí složkami IZS. V současné době 
globalizace, kdy vnitřní hranice v rámci Evropské unie prakticky neexistují, je proto nutné 
zajistit, aby se i spolupráce záchranných a bezpečnostních sborů nemusela na tyto hranice 
ohlížet.  
 
Zavedením účinné a efektivní spolupráce složek IZS při řešení mimořádných událostí na obou 
stranách našich státních hranic, znamená i zlepšení podmínek pro život obyvatelstva a pobyt 
turistů na našem území. Zavedením nových forem spolupráce a permanentní součinnosti 
složek IZS s okolními státy, dojde k zatraktivnění příhraničních regionů naší republiky 
v oblasti bezpečnosti. To nepřímo vede ke zvýšení socio-ekonomického růstu těchto 
regionů.76 
 
Hypotézy stanovené v úvodu této práce se potvrdily. Příkladů „nejlepší praxe“ lze na různých 
místech naší republiky nalézt poměrně dost. Zrovna tak se na příkladech prokázalo, že 
čerpání finančních prostředků na danou oblast je v praxi možné a v některých regionech 
využívané. 
 
Na základě terénního šetření lze konstatovat, že se přeshraniční spolupráce v České 
republice stále zlepšuje. Je však třeba využívat možnosti čerpání ze strukturálních fondů 
Evropské unie ve větší míře, než doposud. Protože se v současné době objem prostředků 
z veřejných rozpočtů pro oblast bezpečnosti neustále snižuje, až na úroveň neudržitelnou, je 
nutné využívat alternativních zdrojů finančních prostředků k jejich doplnění. 
 
Složitost vytvoření projektů, na jejichž základě by bylo možno čerpat prostředky z fondů 
Evropské unie, značně znepříjemňuje jejich realizaci. Také jsou velice časté obavy z prvotní 
investice pro poradenské firmy, zajišťující zpracování takovýchto projektů. V tomto ohledu 
by jistě velice pomohl systém koordinace a spolupráce mezi jednotlivými složkami a jejich 
dekoncentráty a vzájemná výměna informací. Region, který již jednou čerpal dotaci, 
s čerpáním v následujícím období většinou neměl problém. Na základě výměny informací, 
jistě již není problémem takovýto projekt zpracovat a dotace čerpat. Výměna informací  
a přístupná databáze úspěšných projektů, by proto mohla další aktivity v této oblasti značně 
zjednodušit a zpřístupnit i těm, kteří zatím těchto možností nevyužili. 
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 Požáry.cz Kontaktní pracoviště IZS v Hodoníně.  
<http://www.pozary.cz/clanek/47293-kontaktni-pracoviste-izs-v-hodonine/>. 


