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Možnosti finanční výpomoci od obcí a krajů směrem k Policii České republiky 
 
Anotace 
 
Nejenom státní rozpočet, ale i prostředky obcí a regionálních samospráv (krajů) mohou 
sehrávat roli při financování policejních činností v rámci České republiky. Tento instrument je 
využíván teprve relativně krátkou dobu, ale už je možné najít celou řadu finanční i nefinanční 
spolupráce mezi policisty a samosprávami, včetně vytváření společných hlídek nebo 
poskytování věcných darů. 
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Abstract 
 
Not only the state budget, but also the municipal ad regional resources can play some role 
with regard the financing of the police activities in the Czech Republic. This form of financial 
support is used for only relatively short period of time, but here is already possible to find 
out some illustrative examples of financial and non-financial support between the  
selfgovernments and police forces (including the creation of common patrols or providing of 
material support). 
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Obce jako „sponzoři“ policejních složek 
 

V rámci spolupráce mezi obcemi a Policií České republiky dochází v současnosti k celé řadě 
případů poskytování finanční či jiné hmotné výpomoci. Záleží samozřejmě na městském 
rozpočtu, co si která obec může dovolit, ale příkladů se dá najít celá řada. 

 
Obec Horní Suchá zakoupila pro místní Obvodní oddělení mobilní radar k měření rychlosti za 
bezmála 3 000 EUR. Starosta si od této investice slibuje zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu v obci, protože policisté budou mít díky radaru možnost častěji měřit rychlost. Nové 
dopravní prostředky pro výkon služby zakoupil Odbor bezpečnosti Magistrátu města Plzeň 
v rámci projektu Bezpečné město. Policisté díky zakoupeným bicyklům budou schopni 
provádět kontrolní činnost i v těch lokalitách, kam se s vozidly nedostanou a to častěji, než 
při pěší hlídce.1  

 

                                                 
1
 Plzeňští policisté převzali jízdní kola; in: Bezpečné město <http://www.bezpecnemesto.eu/plzensti-policiste-prevzali-

jizdni-kola.aspx>. 
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Jízdní kola OOP Plzeň – Slovany. 
 

Podobně zareagovali zastupitelé města Krnov, kde také v roce 2011 zakoupili pro potřeby 
krnovských policistů jízdní kola za téměř 60 tisíc korun. Jak řekla tisková mluvčí Policie ČR 
Bruntál, krnovští policisté tímto reagují na nově vzniklé cyklostezky a obecně velký počet 
cyklistů ve městě Krnov. Nové bicykly policisté používají při hlídkové činnosti zejména  
v oblastech rekreačních a zahrádkářských kolonií.2 

 
V plzeňském obvodu Plzeň-Slovany zkoušeli v únoru a březnu 2011 společný výkon služby 
hlídkami státní a městské policie. Společné hlídky vyráželi v noci do odlehlých  
a problematickým míst, kam přijížděli převážně vozidlem městské policie. To přineslo 
efektivnější práci a úspory benzinu, zároveň tak strážci pořádku dokážou zkontrolovat víc 
lokalit i problematických osob. Na společných hlídkách se strážníci a policisté domluvili se 
souhlasem svých nadřízených. „Dvoučlenná hlídka strážníků a naše vyjíždí společně v jednom 
voze do odlehlých částí obvodu. Na místě se rozdělí a každá z hlídek projde konkrétní ulice. 
Pokud nezjistí žádný problém, přesunou se jinam,“ popsal noční kontroly velitel slovanských 
policistů Martin Černý.3 Vedoucí obvodního oddělení Plzeň 2 – Slovany npor. Ing. Bc. Martin 
Černý mi telefonicky k celému projektu sdělil, že byl vyhodnocen velmi kladně a proto byly 
společné hlídky využívány v době od 22. hodiny do 4. hodiny ranní po dobu letních prázdnin. 
Dle jeho slov se podobný model výkonu služby plánuje i na léto 2012.  
 
Model společných hlídek však na několika místech v České republice zkoušeli již dávno před 
vznikem samotného institutu koordinačních dohod. Například v roce 2007 tento model 
testovali po dobu jednoho měsíce v Českých Budějovicích. Projekt byl vyhodnocen pozitivně 
s tím, že se po tuto dobu snížila pouliční kriminalita. 4 
 

                                                 
2
 Město Krnov pořídilo jízdní kola pro policisty; in: Infoportaly.cz <http://www.infoportaly.cz/bruntalsko/bruntal/7700-

mesto-krnov-poridilo-jizdni-kola-pro-policisty>. 
3
 Státní i městská policie hlídkují spolu. Plzeňský deník, 9. IV. 2011. 

4
 Společné hlídky v ulicích se osvědčily. Právo, 7. VI. 2007. 
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Další příklad o modelu společných hlídek je z Havířova a je velmi aktuální. Od února 2012 zde 
provádí výkon služby vždy jeden příslušník Policie České republiky a jeden strážník městské 
policie Havířov. Společné pochůzky zlepšují především spolupráci mezi oběma složkami  
a umožňují předávat si navzájem informace týkající se například problematiky vyloučených 
lokalit.5  

 
Podpora z krajské úrovně 

 
Obdobná výpomoc Policii České republiky je uskutečňována i na krajské úrovni, kdy jsou 
z rozpočtů jednotlivých krajů poskytovány finanční prostředky nebo jiné hmotné plnění 
Krajským ředitelstvím Policie České republiky. Například v roce 2010 poskytl Zlínský kraj 
Policii České republiky dotaci na vybavení kanceláří ve výši 1 000 000,- Kč, dalších 400 000,- 
Kč poskytl na nákup defibrilátorů, v roce 2011 pak přispěl na vybavení výslechové místnosti 
částkou 200 000,- Kč a pořídil GPS a software za 1 350 000,- Kč.6 
 
Ústecký kraj poskytuje Policii ročně částku 2,2 milionů Kč. Ta slouží především k nákupu 
dopravních prostředků a speciálního vybavení jako jsou noční dalekohledy, GPS, světelné 
tabule pro dopravní policii, navigační světla pro přistání vrtulníku a podobně.7 

 
Kraj Vysočina podpořil v roce 2011 Policii finanční částkou převyšující 5 mil. korun na 
vybavení nově vznikajících pracovišť, dále poskytl podporu v oblasti informačních technologií 
jak krajskému ředitelství, tak i Dálničnímu oddělení Policie České republiky Velký Beranov  
a výjimečnou finanční podporu kolem 3 milionů korun na pokrytí závažného poklesu 
rozpočtu.8  
 
Také Středočeský kraj každoročně vyčleňuje ve své samostatné působnosti v rozpočtu 
finanční prostředky pro podporu Policie České republiky. V roce 2010 přispěl částkou 
převyšující 2 miliony Kč, a to především na pořízení zástavby do tří vozidel, nákup vybavení 
na detekci drog a nákup záznamových zařízení k otevřenému monitorování jednání policistů 
s občany v rámci protikorupčního programu. V roce 2011 pak kraj poskytl dotaci 4 miliony Kč 
na obnovu techniky pro detekci a řešení přestupků v dopravě a na podporu služební 
kynologie.9 
 
Jihomoravský kraj mi neposkytl informaci o konkrétních částkách, kterými policii podporuje, 
ale v roce 2011 poskytl účelovou neinvestiční finanční podporu na náklady spojené s přímým 
výkonem služby Krajského ředitelství Policie České republiky správy Jihomoravského kraje, 
jako jsou pohonné hmoty, v roce 2010 pak finanční dar na projekty prevence kriminality a na 

                                                 
5
 Policisté a strážnici vytvořili společné hlídky; in: MFD, 23. II. 2012. 

6
 E-mail od Ing. Karla Malinovského, vedoucího oddělení pro zvláštní úkoly Zlínského kraje, ze dne 2. II. 2012. 

7
 E-mail od Jiřího Čermáka, odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje, ze dne 3. II. 2012. 

8
 E-mail od Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu kaje Vysočina, ze dne 6. II. 2012. 

9
 E-mail od Ing. Luboše Navrátila, vedoucího oddělení IZS a obrany Středočeského kraje, ze dne 3. II. 2012. 
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pořízení monitorovacího vozidla, které je využíváno zejména k zajištění krizového řízení. 
V roce 2009 přispěl finančním darem především na pořízení GPS a kamer.10 
 
Jihočeský kraj poskytl Policii České republiky na základě předešlé žádosti koncem roku 2011 
finanční podporu 500 000,- Kč na nákup pohonných hmot, kterou schválila Rada a následně 
také Zastupitelstvo Jihočeského kraje.11 
 
Také Pardubický kraj přispívá formou darů ke zlepšení materiálního vybavení Policie České 
republiky. V roce 2011 zakoupil pro potřeby Policie 3 soupravy automatických externích 
defibrilátorů  
s přepravními brašnami, 4 kusy bezdrátových sluchátek a 8 kusů navigačních GPS přístrojů.12 
 
Liberecký kraj „své“ krajské ředitelství Policie České republiky podporuje příspěvky pro 
oblast zabezpečení krizového řízení (zdroje na pořízení investičního i neinvestičního 
majetku), a to částkou kolem 2 milion Kč jedenkrát za dva roky.13 
 

                                                 
10

 E-mail od Mgr. Anety Valouškové, Odbor kanceláře hejtmana – oddělení krizového řízení a obrany, Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, ze dne 9. II. 2012. 
11

 E-mail od Ing. Marty Spálenkové, Oddělení krizového řízení, Odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, ze dne 9. II. 2012. 
12

 E-mail od tajemníka Bezpečnostní rady Pardubického kraje Ing. Aleše Boňatovského, ze dne 15. II. 2012. 
13

 E-mail od Mgr. Bc. Rudolfa Broulíka, bezpečnostního ředitele odboru kanceláře hejtmana Libereckého kraje, ze dne  
8. II. 2012. 


