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Bc. Markéta Viktorová  

 
Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji 
 

Anotace 

 

Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, 
z hlediska regionální přeshraniční spolupráce nezahálí. To platí i s ohledem na zdejší Krajské 
ředitelství policie. Příspěvek situaci ilustruje na pozadí konkrétních probíhajících aktivit 
respektive projektů. 
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Summary 

 

Southern Bohemia Region, lying on the border with Bavaria and two lands of Austria does 
not belongs among the idles in terms of regional cross-border cooperation. This also applies 
to the regional police headquarters. Article illustrates the respective situation with use of 
the ongoing activities or projects. 
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Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji 
 
Studie je zaměřena na mezinárodní přeshraniční policejní spolupráci v Jihočeském kraji.  
 
Stěžejním dokumentem, kterým je obecně mezinárodní spolupráce upravena je Evropská 
úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních č. 550/1992. Dle stanovené právní úpravy se 
strany zavazují poskytovat si neprodleně v souladu s ustanoveními této Úmluvy co nejširší 
vzájemnou pomoc v řízeních o trestných činech, jejichž potrestání v době, kdy se o pomoc 
žádá, patří do pravomoci justičních orgánů dožadující strany. Vzájemná pomoc může být 
také poskytnuta v řízeních o činech, které jsou postihovány podle právního řádu dožádané 
nebo dožadující strany jako jakékoli porušení právního řádu stíhané správními orgány, jejichž 
rozhodnutí může být důvodem pro zahájení řízení před soudním orgánem, příslušným 
zejména v trestních věcech.1 
 
Jihočeský kraj spolupracuje se dvěma státy, Rakouskem, zejména Horními a Dolními Rakousy 
a Německem, zejména Bavorskem. Státní hranice mezi Jihočeským krajem a Rakouskem má 
celkovou délku 285,4 Km (Dolní Rakousy 154.5 Km, Horní Rakousy 130,9 Km). 
 

Ilustrace: Státní hranice mezi Jihočeským krajem a Německem je v délce 48,9 Km. 
 

 
 
Spolupráce s policisty bezpečnostních sborů Rakouské republiky je prováděna na základě 
Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém 

                                                 
1
 Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních č. 550/1992 Sb. 

Metodický pokyn Krajského ředitelství Policie České republiky Jihočeského kraje upravující zásady výkonu 
služby společných (smíšených) hlídek. 
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 208/200. 
Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád. 
Evropské projekty realizované Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje; in: Policie České republiky – 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje <http://www.policie.cz/clanek/evropske-projekty-realizovane-
krajskym-reditelstvim-policie-jihoceskeho-kraje.aspx>. 
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dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959. Tato 
smlouva je v platnosti od 1. července 2006. Tato spolupráce je prohlubována i projekty 
Evropské unie, jako např. projektem Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká 
republika 2007 – 2013. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti v příhraničním 
regionu Jižní Čechy – Horní Rakousy.  
 
Spolupráce s policisty bezpečnostních sborů Rakouské republiky může být prováděna dle 
výše uvedené smlouvy, krom jiného, v souladu s čl. 13 (společné kontrolní skupiny  
a příhraniční pátrací akce – není omezena vzdálenost od státních hranic) a čl. 14 (smíšená 
hlídková služba – může být prováděna až do vzdálenosti deseti kilometrů od státních hranic). 
 
Spolupráce se Spolkovou republikou Německo je mimo jiné upravena smlouvou o právní 
pomoci č. 68/2002 Sb., smlouvou o policejní spolupráci č. 91/2002 Sb., dohodou o boji proti 
organizované kriminalitě (č. 631/1992 Sb.)  
 
Spolupráce s policisty příslušného policejního orgánu Spolkové republiky Německo je pro 
účely společných hlídek prováděna dle čl. 6 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou 
republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně 
státních hranic v příhraničních oblastech.  
 
Spolupráce s uvedenými státy probíhá převážně ve dvou rovinách, kterými jsou společné 
smíšené hlídky a přeshraniční pronásledování. 
 
Společné smíšené hlídky 

 

Rakousko  

 
Společný výkon služby policistů určených organizačních článků Policie České republiky 
Krajského ředitelství Jihočeského kraje s policisty bezpečnostního orgánu Rakouské republiky 
je realizován na základě výše uvedené smlouvy a dodatku. Společné hlídky jsou schvalovány 
KŘ JčK, Zemským policejním velitelstvím pro Dolní Rakousko St. Pölten a Zemským policejním 
velitelstvím pro Horní Rakousko Linec. Hlídky jsou prováděny v souladu s ročním plánem 
společných hlídek. V případě potřeby jsou po odsouhlasení obou stran možné změny. 
Společný výkon služby je prováděn formou smíšených společných hlídek a kontrolních 
skupin. Společné hlídky se provádí převážně na úrovni dopravních hlídek, hlídek pořádkové  
a cizinecké policie. 
 
Účelem a cílem těchto společných smíšených hlídek je posílení bezpečnosti v příhraničních 
oblastech, předcházení a prevence kriminality v těchto oblastech, odvracení nebezpečí pro 
veřejný pořádek nebo bezpečnost a posílení vztahů a policejní spolupráce v těchto 
oblastech. 
 
Dle uvedených ustanovení může být smíšená hlídková služba prováděna pouze do 
vzdálenosti 10 km od státních hranic. Pří provádění smíšených společných hlídek platí právní 
řád toho státu, na jehož území je uvedená činnost prováděna. 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Bc. Markéta Viktorová, Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji. (2013_A_06) 

 

 
4 
 

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

Policisté smluvního státu jsou na území druhého státu oprávněni zjišťovat totožnost osob  
a tyto osoby, pokud se pokouší kontrole vyhnout, zajistit. Totožnost osob může být 
zjišťována v případě, že je kontrolovaná osoba podezřelá ze spáchání trestního činu nebo 
správního deliktu, při preventivních činnostech, souvisejících s odhalováním nelegální 
migrace, nebo v případech, že kontrolovaná osoba odpovídá popisu hledané nebo 
pohřešované osoby. Dále může být kontrolována osoba, která má u sebe zbraň a je důvodné 
podezření, že zbraň může být použita k násilí nebo jeho pohrůžce, osoba, která se zdržuje 
v blízkosti místa spáchání trestného činu, správního deliktu nebo jakékoliv mimořádné 
události a osoba, která je oznamovatelem spáchaného trestného činu nebo správního 
deliktu. Policisté druhého smluvního státu jsou při provádění smíšených hlídek oprávněni dle 
přesně vymezených pravidel osoby předvést nebo zadržet. 
 
Německo 

 
Společný výkon služby policistů určených organizačních článků Policie České republiky 
Krajského ředitelství Jihočeského kraje a policejních orgánů Spolkové republiky je realizován 
na základě výše uvedených smluv a Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou 
Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic 
v příhraničních oblastech. Dle uvedených ustanovení nejsou smíšené hlídky omezeny 
vzdáleností od státních hranic. 
 
Přeshraniční pronásledování 

 

Jedná se o pokračování sledování osob a věcí, které provádí příslušný policejní orgán 
jednoho státu na území státu druhého. Přeshraniční pronásledování může být provedeno 
v případech, kdy se jedná o pronásledování osoby, která spáchala trestný čin, pro který ji je 
možno vydat, jedná se o osobu uprchlou z výkonu trestu nebo vyšetřovací vazby. 
 
Příhraniční sledování existuje ve variantě běžné (plánované), kdy je předem získáno povolení 
příslušného kompetentního orgánu a ve variantě urgentní, kdy se příslušné povolení pro toto 
sledování zajišťuje až po překročení státní hranice. Povolení musí být získáno do pěti hodin 
od překročení státní hranice. V případě nezískání povolení musí být sledování ukončeno  
a všechna získána data a informace musí být zničeny. V průběhu příhraničního sledování je 
nutno jednat v souladu s právním řádem dotčeného státu a dodržovat nařízení místně 
příslušných orgánů. Přeshraniční sledování není omezeno vzdáleností od státních hranic. 
 
Rakousko 

 
Přeshraniční sledování mezi Českou republikou a Rakouskem je upraveno následujícími 
právními normami – Smlouvou mezi Českou republikou a Rakouskem o policejní spolupráci  
a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 
1959, zákonem č. 141/1961 Sb. Trestní řád § 436, Závazný pokyn policejního prezidenta  
č. 208/2008 – přeshraniční sledování. Mezi policejními orgány Krajského ředitelství Policie 
České republiky Jihočeského kraje a Rakouskem dochází k několika příhraničním sledováním 
ročně. Mimo tyto ostré akce dochází mezi oběma státy ke společným cvičením v uvedené 
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problematice. Mimo tyto cvičení jsou na téma, přeshraničního sledování a společných 
zákroků při pronásledování, pořádány společné semináře. 
 
Německo 

 

Přeshraniční sledování mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo je 
upraveno následujícími právními normami – Smlouvou mezi Českou republikou a Spolkovou 
republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, 
č. 68/2002 Sbírky mezinárodních smluv, čl. 19 ve znění nóty vyhlášené pod č. 126/2002 
Sbírky mezinárodních smluv, zákonem č. 141/1961 Sb., Trestní řád § 436 a Závazným 
pokynem policejního prezidenta č. 208/2008 – přeshraniční sledování. 
 
Mezi policejními orgány Policie České republiky Krajského ředitelství Jihočeského kraje  
a Spolkovou republikou Německo nedošlo od roku 2009 k žádnému případu příhraničního 
sledování. Mezi oběma státy dochází v uvedené problematice ke společným cvičením. 
 
V případě společných cvičení jsou někdy tato pořádána i jako trilaterální, kdy se cvičení 
účastní orgány Policie České republiky Krajského ředitelství Jihočeského kraje, bavorské  
a hornorakouské policie.  
 
Spolupráce v oblasti čerpání prostředků z fondů Evropské unie 

 

Nezanedbatelná je i spolupráce všech výše uvedených zemí v tzv. kulturní rovině. Tito 
zahraniční partneři Policie České republiky Krajského ředitelství Jihočeského kraje se 
například opakovaně účastnili společné expozice s tématem „Společné semináře a expozice 
příhraniční policejní spolupráce“, která byla jedním z plánovaných malých projektů 
zaměřených na aktivity směřující ke zvýšení bezpečnosti v příhraničním regionu a informačně 
preventivní akce jihočeské a hornorakouské policie, na které byla Krajským ředitelstvím 
policie Jihočeského kraje podána žádost o dotaci z Fondu malých projektů spolupráce Jižní 
Čechy – Dolní Rakousko – Horní Rakousko v rámci Operačního programu Cíl 3, Evropská 
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Tento seminář byl realizován  
v rámci česko-rakouské spolupráce uvedené v rámci výstavy Mobil salon pořádané 
každoročně na českobudějovickém výstavišti. V rámci uvedené výstavy seznámili zahraniční 
partneři návštěvníky s prezentací své činnosti, svými služebními vozidly a vybavením. 
 
Partneři z Německa a Rakouska se rovněž opakovaně v letech 2011 a 2012 účastnili akce 
Dětský den policie, kde předváděli některé ze svých specializovaných činností, například 
ukázky kynologie. Tato akce byla realizována v rámci společného projektu jihočeské  
a hornorakouské policie s názvem „Policie dětem“ a finančně podpořena ze zdrojů Evropské 
unie Fondem malých projektů. 
 
Je potřeba říci, že i tyto spíše „kulturní“ akce přispívají k posílení dobrých vztahů a vzájemné 
spolupráce mezi uvedenými státy. 


