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Ústecký a Moravskoslezský kraj jako příklad získávání „evropských peněz“ pro projekty 
v oblasti vnitřní bezpečnosti 
 
Anotace 
 
Příspěvek srovnává projekty respektive aktivity v oblasti bezpečnosti v rámci hranice se 
Spolkovou republikou Německo (Ústecký kraj) a Polskem (Moravskoslezský kraj). Na 
konkrétních podkladech, doplněných o vyjádření expertů je demonstrován zatím rozhodně 
zdaleka nevyčerpaný potenciál pro spolupráci, stejně jako pro získání kofinancování po linii 
Evropské unie. 
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Summary 
 
The paper compares projects or activities in the area of security at the borders with the 
Federal Republic of Germany (Usti nad Labem Region) and Poland (Moravian-Silesian 
Region). On specific materiuals, complemented by the experts‘ expressions is demonstrated 
yet certainly far not sufficiently exploated potential for cooperation, as well as for obtaining 
the co-financing from the sources of the European Union. 
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Přeshraniční spolupráce v rámci policie v Ústeckém kraji 
 
V rámci Euroregionu Elbe/Labe probíhá v těchto letech několik dotačních programů Ziel 3/ 
Cíl 3 v oblasti bezpečnosti, neboť je věnována pozornost na zlepšení bezpečnosti česko-
saského pohraničí. Příkladem lze uvést několik schválených společných projektů Policie 
České republiky a Spolkové policie v rámci Německa, které již proběhly nebo dobíhají do 
konečné fáze. 
 

 
 
Mapa přeshraniční spolupráce České republika – Sasko.1 
 

 
 
Logo operačního programu přeshraniční spolupráce.2 
 

                                            
1
 Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko; in: Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

http://www.crr.cz/cs/programy-eu/cil-3/sasko-cr/ 
2
 Program Cíle 3; in: Ústecký kraj http://www.kr-ustecky.cz/cil3.asp 
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Projekty spolufinancované z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Sasko jsou následující (stav projektů k 1. lednu 2011):3 
 
1. Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí (5 samostatných projektů) 
 
Tento projekt byl plánován na léta 2009 – 2011 a jeho předmětem bylo zlepšení bezpečnosti 
v česko-saském příhraničí na úseku silniční dopravy a vnitřního pořádku a bezpečnosti, 
účinný postih prevence všech projevů extremismu při hromadných akcích. 
 
Z rozpočtu 22 749 mil. Kč došlo k nákupu speciálních vozidel pro Policii České republiky 
(speciální monitorovací vozidlo pro Ústecký kraj, 3 speciální vozidla pro psovody a 2 speciální 
vozidla vybavená ke kontrole nebezpečných nákladů s mobilními vahami pro dopravní 
policii). Průběžně v době realizace probíhala společná cvičení a společný výkon služby české 
a saské policie. 
 
Na straně Saské zemské policie došlo k nákupu monitorovacího vozidla pro policisty 
z Chemnitz a štábního vozidla pro policisty z Drážďan. 
 
2.  Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací 
 
Účelem tohoto projektu bylo nakoupení technologie k umožnění postupného svedení 
kamerových systémů měst a obcí, dále z dálnice D8 a z vybraných souprav LOOK pro každý 
územní odbor pořádkové a dopravní policie Ústeckého kraje. Výstupem projektu je zvýšení 
ochrany obyvatelstva na obou stranách hranice před mimořádnými událostmi a účinnější 
pátrání po odcizených motorových vozidlech. 
 

 
 
Projekt byl realizován v letech 2010 – 2011. Jeho rozpočet činil 9 milionů Kč. Projekt za 
spolupráce s vedoucím partnerem – Krajským úřadem Ústí nad Labem byl uskutečněn podle 
časového plánu, proběhl nákup investičního zařízení a došlo i k propagaci projektu.4 

                                            
3
 Projekty Evropské unie; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 

http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu.aspx 
4
 Informační web pro projekt: Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací 
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3.  Společná činnost hlídek při krizových situacích 
 
Zajištění a nákup speciálních lodí s příslušenstvím a vozidel pro jejich přepravu pro poříční 
oddíl Krajského ředitelství policie v Ústí nad Labem a Landespolizeidirektion Zentrale Dienste 
Sachsen na vodním toku Labe a dalších vodních plochách v ústeckém kraji a Sasku bylo 
předmětem tohoto projektu. Dále měl tento projekt zajistit intenzivní jazykové kurzy 
(čeština, němčina) pro výkon společných hlídek obou poříčních policií. 
 
Tento projekt měl rozpočet ve výši 5 666 192,- Kč a byl realizován v letech 2011 až 2012.5 
 
4.  Potírání a stíhání autokriminality a drogové kriminality (v přípravné fázi) 
 
Projekt byl stanoven na léta 2011 – 2012 s předběžným rozpočtem ve výši 8 376 284,- Kč  
a jeho náplní bylo vybavení Preventivně informační skupiny speciálním vozidlem pro 
prevenci a informovanost veřejnosti a soustavného terénního zvyšování know-how policie  
u veřejnosti, skupin služební kynologie 3 speciálními vozidly pro přepravu psů, Služby 
kriminální policie a vyšetřování speciálním mobilním sledovacím zařízením s přenosem 
obrazu povzdáleného místa a vybavení Služby dopravní policie speciálními drogovými testery 
vč. stěrek vzorků tělních tekutin (pot, sliny).6 
 
Projekty spolufinancované z Fondu Integrovaný operační program 
  
1. Integrace operačních středisek (IOP) 
 
Předmětem projektu je územní a technologická integrace operačních středisek Policie České 
republiky za účelem zkvalitnění a zrychlení zásahu policistů v rámci integrovaného 
záchranného systému. Je součástí strategického projektu „Jednotná úroveň informačních 
systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních 
složek integrovaného záchranného systému“ v gesci Generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky. 
 
Výstupem je zřídit během let 2011 – 2013 integrovaná operační střediska (13 krajských  
+ 1 centrální) s rozpočtem ve výši 530 milionů Kč.7 
  

                                                                                                                                        
http://www.krizovy-portal.cz/?page=3&strana=7 
5
 Společná hlídková činnost při krizových situacích; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie 

Ústeckého kraje http://www.policie.cz/clanek/zemske-policejni-reditelstvi-centralni-sluzby-sasko-aktuality-
spolecna-hlidkova-cinnost-pri-krizovych-situacich.aspx 
6
 Projekty Evropské unie; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 

http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu.aspx 
7
 Projekty Evropské unie; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 

http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu.aspx 
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2.  Lokalizační a záznamová zařízení (v přípravné fázi) 
 
Pořízení lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel Policie České republiky 
za účelem zaručení akceschopnosti policie v rámci integrovaného záchranného systému, 
efektivity jejího působení a vysoké mobility při řešení mimořádných událostí je předmětem 
tohoto projektu. Výstupem jsou pak vybavení cca 1 949 služebních vozidel 13 krajských 
ředitelství policie (vyjma Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy) lokalizačním  
(PC Car, monitor, GPS modul, navigace, dataloger, vozidlová radiostanice) a záznamovým 
(videoserver, kamery) zařízením. Harmonogram byl stanoven na období listopad 2010  
až srpen 2012 s rozpočtem 314 milionů Kč.8 
 
Přeshraniční spolupráce hasičů v Ústeckém kraji 
 
1.   Česko-německé havarijní cvičení na Labi 
 
V rámci přeshraniční spolupráce na základě Mezinárodního varovného a poplachového plánu 
Labe se z iniciativy Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) a za podpory Česko-
německé komise pro hraniční vody v sobotu 19. června 2004 uskutečnilo v hraničním profilu 
Hřensko – Schöna společné česko-německé havarijní cvičení na Labi. Cvičení bylo zahájeno 
na pravém břehu Labe u obce Hřensko ve směru na Děčín. 
 

 
 
Cílem cvičení bylo praktické prověření akceschopnosti a součinnosti jednotek Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého kraje a dalších složek Integrovaného záchranného systému  
a jejich spolupráce s hasičskými jednotkami ze Saska při řešení ropné havárie většího rozsahu 
na hraničním úseku Labe.9 
 
Tématem cvičení bylo zachycení uniklé ropné látky na hladině Labe pomocí norných stěn  
a následné provedení jejího sběru z hladiny vody a transport na místo zneškodnění.  

                                            
8
 Projekty Evropské unie; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 

http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu.aspx 
9
 Česko-německé havarijní cvičení na Labi dne 19. 6. 2004; in: Mezinárodní komise pro ochranu Labe, 2008 

http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=52&L=1 
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Cvičení se zúčastnily tyto subjekty: 
 
Z České republiky: 
 

• Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín. 

• Sbor dobrovolných hasičů: Hřensko, Děčín – Horní Žleb, Děčín – Boletice, Děčín – 
Staré Město. 

• Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové. 

• Závod Dolní Labe, Roudnice nad Labem. 

• REO AMOS, s. r. o. Ostrava. 

• Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Most. 

• Dekonta, s. r. o. Kladno. 
 
Ze Spolkové republiky Německo: 
 

• Hasičská jednotka okresu Saské Švýcarsko (Landkreis Sächsische Schweiz). 

• Okresní úřad Pirna (Landratsamt Pirna). 
 
Uskutečnění společného česko-německého havarijního cvičení na Labi bylo dalším příkladem 
úspěšné spolupráce v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe a Česko-německé komise 
pro hraniční vody. 
 
2.  Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochrany před katastrofami  
 a protipožární ochrany 
 
Projekt z fondu Operačního programu přeshraniční spolupráce (Cíl 3) naplánovaný na léta 
2008 – 2013 s finančním rozpočtem ve výši 22 500,- eur (85 % hrazených z fondů Evropské 
unie) se zaměřoval na dva předměty naplnění:10 
 

1) Přeshraniční aktivity v oblasti bezpečnosti: 
 

• Další rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti, včetně spolupráce  
v oblasti policie. 

• Spolupráce při zvládání společných výzev při prevenci, dopravní bezpečnosti  
a potírání kriminality včetně vhodných opatření ke zlepšení pocitu bezpečí obyvatel  
v příhraničním prostoru. 

• Optimalizace přeshraničního krizového managementu odvrácení nebezpečí, které 
spadá do kompetence policejních složek. 

 
2) Přeshraniční koncepce v oblasti záchranných služeb, ochrany proti katastrofám  

a požární ochrany 
 

                                            
10

 Oblast podpory 3 - Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochrany před katastrofami  
a protipožární ochrany; in: e-Dotace http://www.edotace.cz/katalog-dotaci/oblast-podpory-3-kooperace-v-
oblasti-bezpecnosti-zachrannych-sluzeb-ochrany-pred-katastrofami-a-protipozarni-ochrany-6105/ 
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• Vývoj systémů pro prevenci havárií. 

• Opatření pro další optimalizaci přeshraniční spolupráce záchranných služeb, 
protipožární ochrany a ochrany před katastrofami s cílem chránit život a majetek 
obyvatelstva a vytváření, resp. zlepšení rámcových podmínek pro propojení 
záchranných služeb, nemocnic, ochrany před katastrofami a protipožární ochrany. 
Zejména se přitom jedná o tyto aspekty:  
 

- přeshraniční výměna informací; 
- vzdělávání a další vzdělávání personálu ve vztahu k přeshraniční činnosti pro 

protipožární ochranu, záchrannou službu a ochranu před katastrofami;  
- potřebné investice do stavebních opatření a pořízení vozidel vybavených speciální 

technikou, zařízení, výstroje a výzbroje a pozemků, pokud to vede ke zlepšení 
přeshraniční spolupráce nebo k pořízení potřebných kapacit s cílem zajištění 
bezpečnosti v dotačním území;  

- potřebné investice pro získání budov (včetně pozemků), pokud je to nutné pro 
přeshraniční spolupráci; 

- optimalizace přeshraničního krizového managementu k zajištění odvrácení 
nebezpečí, které nespadá do kompetence policejních složek. Sem patří zejména také 
zřizování informačních systémů krizového managementu pro úřady odpovědné za 
krizové řízení regionů, plánování krizových opatření, řešení krizových situací, 
přeshraniční cvičení, soutěže a sympozia. 

 
3.  Spolupráce hasičů z obou zemí11 
 
Dne 21. ledna 2009 byla v saské obci Dippoldiswalde uzavřena smlouva mezi Hasičským 
záchranným sborem Ústeckého kraje a obcí Dippoldiswalde o spolupráci. Smlouva se 
vztahuje k projektu Evropské unie: Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi 
Českou republikou a Svoboným státem Sasko. 
 

                                            
11

 MARVAN, Lukáš, Spolupráce českých a německých hasičů; in: Požáry.cz, 24. I. 2009 
http://www.pozary.cz/clanek/15679-spoluprace-ceskych-a-nemeckych-hasicu/ 
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Jedná se o vytvoření podmínek přeshraniční spolupráce v oblasti požární ochrany a ochrany 
před katastrofami. Spolupráce spočívá ve vzájemné pomoci při zdolávání havárií s následným 
únikem nebezpečných látek a při ochraně životního prostředí v souvislosti s lesními požáry 
v příhraniční česko-německé oblasti. 
 
Za českou stranu smlouvu podepsal Jaroslav Novotný, ředitel Hasičského záchranného sboru 
Ústeckého kraje a za německou Ralf Kerndt, starosta obce Dippoldiswalde.  
 
4.  Cvičení Barbara 
 
Na ústecké hejtmanství v roce 2011 přijeli zástupci Zemského ředitelství v Drážďanech 
(Svobodný stát Sasko) představit chystané Zemské cvičení pro ochranu před katastrofami, 
pod názvem Barbara.12 
 
Podobná velká cvičení jsou v Sasku jednou za tři roky. Téma cvičení bylo stanoveno jako 
„hromadné neštěstí s velkým počtem zraněných“, tedy krizová situace, jež může nastat při 
velkých povodních, hromadných silničních nehodách, průmyslových haváriích apod.  
 
Při cvičení Barbara bylo ve dnech 20. až 22. září 2012 nasazeno několik tisíc záchranářů, 
stovky vozidel a jiné techniky. Jak řekl Rainer Maus, vedoucí odboru Zemského ředitelství 
Dresden a zároveň šéf projektové skupiny: „Krizové týmy si musejí ověřit akceschopnost lidí  
a techniky, funkčnost krizových plánů a samozřejmě součinnost všech subjektů. V rámci úzké 
spolupráce Saska a Ústeckého kraje i v oblasti krizových situací bude účast našeho kraje 
v Altenbergu, u Cínovce nebo na dálnicích D8 a A17 jistě přínosná“.13 
 
Podrobná prezentace třídenního cvičení Barbara přinesla v diskusích první náměty na 
technické, materiální i finanční zajištění účasti Integrovaného záchranného systému 
Ústeckého kraje. Pracovník krizového řízení odboru hejtmanky Jiří Čermák se vyjádřil těmito 
slovy: „Koncepce společného cvičení nás zaujala a v rámci dlouhodobé spolupráce se 
chystáme na aktivní účast. V současné době s Němci vytváříme společný krizový portál, 
dobrou spolupráci mají například profesionální hasiči. Třeba za poslední dva roky se v rámci 
přeshraniční spolupráce požárních jednotek uskutečnila tři cvičení a při sedmi požárech 
zasahovaly společně hasiči od nás i ze Saska. V této oblasti je součinnost dobrá i díky 
existenci mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo,  
u zdravotnických záchranářů zatím podobnou smlouvu postrádáme…“.14 
 
5.  Vznášedlo pro záchranáře 
 
Jedním z projektů, které byly Monitorovacím výborem Programu Cíl 3/Ziel 3 schváleny, byl 
projekt „Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v českosaském příhraničí“, na 

                                            
12

  Tisková zpráva ze dne 4. dubna 2011; in: Ústecký kraj, 4. IV. 2011  
http://pkr.kr-ustecky.cz/Aktuality-(1)/News/Ustecky-kraj-zvazuje-ucast-na-cviceni-Barbara.aspx 
13

 Tisková zpráva ze dne 4. dubna 2011; in: Ústecký kraj, 4. IV. 2011  
http://pkr.kr-ustecky.cz/Aktuality-(1)/News/Ustecky-kraj-zvazuje-ucast-na-cviceni-Barbara.aspx 
14

 Tisková zpráva ze dne 4. dubna 2011; in: Ústecký kraj, 4. IV. 2011  
http://pkr.kr-ustecky.cz/Aktuality-(1)/News/Ustecky-kraj-zvazuje-ucast-na-cviceni-Barbara.aspx 
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kterém kooperují města Děčín, Bad Schandau a obec Reinhardtsdorf-Schöna. Cílem projetku 
je zlepšení koordinace zásahů v údolí Labe. Pro příhraniční zásahy bude pořízena vhodná 
technika. Mimo jiné má být při zásahu v regionu použito první vznášedlo. Pro zlepšení 
komunikace a koordinace při společných příhraničních zásazích budou pro projektové 
partnery zorganizována tři společná cvičení a pět školení. Projekt má umožnit výrazné 
zvýšení bezpečnosti v místech koncentrace příhraničních komunikací, jako silnic, železnic  
a turistických tras v údolí Labe. Evropská unie přispěje na projekt přibližně 375 000 eury 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.15 
 

 
 
6.  Projekt spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském 
 příhraničí  
 
Schůzka českých a německých partnerů zahájila projekt „Spolupráce při řešení krizových 
situací na řece Labi v česko-saském příhraničí“. Tento projekt chce zlepšit spolupráci při 
krizových situacích v příhraniční oblasti. Představitelé měst a hasičů se setkali v Děčíně, aby 
diskutovali nad chystanými aktivitami. 
 

 

                                            
15

 Děčín bude mít díky Evropské unii vznášedlo pro záchranáře; in: První zprávy, 6. XII. 2011 
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy.php?id=25b5adfe-1fee-11e1-bbfc-003048df98d0 
Vznášedlo má zpoždění; in: Deník.cz, 13. II. 2012  
http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/vznasedlo-ma-zpozdeni-20130212.html 
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„V rámci projektu proběhne několik seminářů a kurzů německých i českých záchranářů na 
obou stranách hranice. Následná společná cvičení by měla přispět k lepší společné koordinaci 
při zásazích v příhraničním prostoru. Pořízeno bude vybavení, které záchranářům ulehčí 
práci,“ řekl František Pelan, primátor Děčína. Vzájemná spolupráce záchranářů z pohraničí 
zajistí včasnou a kvalitní pomoc v těžko dostupných oblastech. Projekt je financován  
z Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko a jsou do něj zapojena města Bad Schandau, 
Reinhardtsdorf-Schöna a Děčín.16 
 

                                            
16

 Záchranáři v příhraničí budou spolupracovat; in: Děčín, 19. III. 2012 
http://www.decin.cz/2012/03/zachranari-prihranicnich-mest-budou-spolupracovat/ 
Záchranáři příhraničních měst budou spolupracovat; in: Zpravodaj města Děčín, 24. III. 2013 
http://www.mmdecin.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/file/zpravodaj/2012/zpravodajdecin_06_2012.pdf 
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Přeshraniční spolupráce v rámci policie v Moravskoslezském kraji 
 

 
 

Ilustrace: Mapa – Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko.17 
 

 
 

Ilustrace: Mapa podporovaného území Programu OPPS Česká republika – Polsko  
2007 až 2013.18 

                                            
17

 Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko; in: Centrum pro regionální rozvoj České republiky  
http://www.cil3.cz/preshranicni_spoluprace_cr_polsko.htm 
18

 Mapu podporovaného území Programu OPPS Česká republika – Polská republika 2007-2013; in: Euroregion 
Praděd http://www.europraded.cz/index.php?show=FM-fond-mikroprojektu-mapa 
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Projekty spolufinancované z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007 až 2013.19 
 

 
 
1.  Zlepšení bezpečnosti na polsko-českém příhraničí: mobilní monitorovací centrum20 
 
Počátek realizace projektu byl roku 2008. Krajské ředitelství Policie Severomoravského kraje 
převzalo 22. prosince 2009 vozidlo: mobilní monitorovací centrum (MMC) a tři terénní 
vozidla Mitsubishi v celkové hodnotě 9 435 475,- Kč.  Vozidla podle záznamů policie byla za 
tři měsíce roku 2010 využita v příhraniční oblasti v těchto případech:21 
 

• zásah policie v horském terénu a pátrací akce v terénu a bezpečnostní opatření; 

• společné hlídky, nácvik na mimořádné události, společná cvičení; 

• fotbalová utkání, shromáždění a mítinky. 
 
Další příklady společného využití vozidel: 
 

• mezinárodní cvičení Milena 201022; 

• taktické cvičení integrovaného záchranného systému a Armády České republiky; 

• fotbalové utkání FC Baník Ostrava a FC Slovácko; 

• technoparty „Čarotec“ 2010, pochody a shromáždění extremistů. 

• koncerty extremistických skupin v českopolském příhraničí; 
 

      

                                            
19

 Loga Evropské unie; in: Cíl 3, Česká republika – Polská republika 2007-2013 
http://www.cz-pl.eu/loga-programu-a-eu.html 
20

 Projekty Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství 
policie Moravskoslezského kraje http://www.policie.cz/clanek/projekty-krp-msk-410826.aspx 
21

 Mobilní monitorovací centrum; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje http://www.policie.cz/clanek/mobilni-monitorovaci-centrum-548399.aspx  
22

 Cvičení MILENA 2010; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
http://www.policie.cz/clanek/cviceni-milena-2010.aspx 
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2.  Mezinárodní konference Community Policing 
 
Jeden z prvních projektů z fondu mikroprojektů z roku 2009 s rozpočtem 3 732 eur byl 
projekt pod názvem „Mezinárodní konference Community Policing“. Cílem projektu, 
realizovaného ve spolupráci s wrocławskou vojvodskou (krajskou) policií, bylo 
prostřednictvím konference a propagačních materiálů seznámit širokou veřejnost s filosofií 
nového způsobu policejní práce, která je postavena na široké spolupráci s veřejností.23 
 
3.  Problémy sociálního vyloučení na česko-polské hranici: senioři v bezpečí 
 
Společný projekt kriminálních útvarů moravskoslezské a opolské policie, z polské strany 
zaměřený na předcházení negativním jevům spojeným s bezdomovectvím, alkoholismem  
a narkomanií a z české strany zaměřený na ochranu seniorů. Rozpočet projektu ve výši 
15 562 eur byl realizován v období dvou let, 2010 až 2012.24 
 
4.   Zkvalitnění společného pracoviště v Chotěbuzi 
 
Cílem projektu stanoveným na období let 2010 až 2011 bylo zajištění moderního pracoviště 
mezinárodní policejní a celní spolupráce zajišťujícím účinnou spolupráci České republiky  
a Polska. Policisté a celníci obou zemí pracovali ještě loni v oddělených prostorách. Dřívější 
společné pracoviště českých a polských policistů v Chotěbuzi již těžko zajišťovalo zvýšenou 
efektivitu a účinnou spolupráci policie obou států. V rámci projektu proběhlo i školení 
personálu a zhruba padesáti policistů k problematice pronásledování a možnostem 
mezinárodní spolupráce.25 
 
Díky projektu tak vzniklo společné moderní pracoviště policistů obou států a konferenčí 
místnost. Rozpočet projektu byl ve výši 26 840 eur, z čehož 85 % tj. 22 814 eur hradila 
Evropská unie, zbývající část 4 026 eur Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.  
 
5.  Bezpečně na silnicích v příhraničí – podpora prevence a společné řešení problémů 
 
Projekt vznikl na základě analýzy dopravní policie v roce 2011 se stanoveným rozpočtem 
34 051 eur. Zakoupení 8 mobilních přístrojů na měření propustnosti skel a sady 
k distančnímu monitorování a dokumentaci rizikového chování účastníků silničního provozu 
pro 7 dopravních inspektorátů a 1 dálničního oddělení je předmětem projektu. Přístroje, 
jejichž nákup a používání nesporně přispěje ke zlepšení možností dopravní policie  
a k pozitivnímu moderování dopravně bezpečnostní situace v příhraničí.26 
 

                                            
23

 Příklady přeshraničních projektů zaměřených na bezpečnost obyvatel příhraničí; in: Euroregion Silesia 
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text. php? id=programy-EU-cil3-priklady-projektu-bezpecnost 
24

 Problémy sociálního vyloučení na česko-polské hranici – senioři v bezpečí; in: Policie České republiky  
– Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje  
http://www.policie.cz/clanek/p1000-doplnky-seniori-v-bezpeci.aspx 
25

 Zkvalitnění společného pracoviště v Chotěbuzi; in: Projekty Krajského ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje http://www.policie.cz/clanek/zkvalitneni-spolecneho-pracoviste-v-chotebuzi.aspx 
26

 Novinky u dopravní policie; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje  
http://www.policie.cz/clanek/novinky-u-dopravni-policie.aspx 
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6.  Společná hranice – společné problémy. 
 
Projekt součinnosti policejních sborů České republiky a Polska. Projekt je zaměřen na 
podporu socio-ekonomického rozvoje v česko-polském příhraničí, na zlepšení bezpečnosti 
obyvatel a turistů v Euroregionu Silesia a v neposlední řadě na zajištění příznivých podmínek 
pro podnikání. Hlavním cílem projektu je snížení nabídky drog, zabránění míře jejich 
pašování a obchodování s nimi. Je také zacílen na posílení mezinárodní spolupráce v této 
oblasti a zastavení nárůstu poptávky po drogách zvýšením povědomí o právních, zdravotních 
a společenských účincích jejich užívání. Harmonogram projektu byl stanoven na léta 2011 až 
2014 a v dané době byl k uvedenému datu ve fázi přípravy se stanoveným předběžným 
rozpočtem cca 10 milionů Kč.27 
 
Přeshraniční spolupráce hasičů v Moravskoslezském kraji 
 
1.  Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace 
 technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného 
 záchranného systému 28 
 
Využití prostředků Evropské unie přináší krajský projekt Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje a podílí se tak na celonárodním projektu „Jednotná úroveň 
informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového 
volání základních složek integrovaného záchranného systému“.  
 

     
 
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie pro roky 2007 až 2013 v rámci 
dotačního titulu Integrovaného operačního programu (IOP) v prioritní ose 3, oblasti podpory 
3.4, aktivity a) a je pod záštitou a realizací Ministerstva vnitra České republiky – Generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Do realizace projektu je zapojena 
celá řada subjektů jako například hasičské záchranné sbory krajů, Policejní prezidium České 
republiky, krajská ředitelství Policie České republiky, Ministerstvo zdravotnictví, kraje České 
republiky a zdravotnické záchranné služby krajů. 
 

                                            
27

  Spolupráce českých a polských policistů; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje http://www.policie.cz/clanek/spoluprace-polskych-a-ceskych-policistu.aspx 
28

 Hasičský záchranný sbor České republiky. Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje. 
http://www.hzscr.cz/clanek/dalsi-vyuziti-prostredku-eu-prinasi-krajsky-standardizovany-projekt-hzs-
moravskoslezskeho-kraje.aspx 
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Realizace projektu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje přinese tamním 
občanům snížení následků mimořádných událostí, zejména v případě společných akcí více 
základních složek integrovaného záchranného systému. Předpokládají se rychlejší zásahy  
a provázanější spolupráce než v současné době. Cílem projektu je ještě více zvýšit 
dostupnost tísňových volání, efektivitu výměny informací a dat o události, zpřesnit lokalizaci 
místa mimořádné události a zrychlit přepravu potřebných sil a prostředků na místo události. 
Cílem je i vybudování unifikované technologie pro příjem tísňového volání. Přínosem je  
i pořízení nejmodernější technologie pro operační řízení hasičů, policie a poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby. 
 
Díky tomuto projektu získá Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje další 
prostředky, které umožní doplnit nedávno dokončené a zprovozněné Integrované 
bezpečnostní centrum kraje moderními prostředky pro další zkvalitnění operačního řízení. 
V rámci projektu budou též vybaveny stanice Hasičského záchranného sboru daného kraje  
o technologie, které urychlí a zjednoduší výjezd techniky k zásahům a zásahová vozidla 
budou vybavena prostředky pro navigaci vozidel a předávání dat a informací mezi operačním 
střediskem a místem zásahu. 
 
Ukončení projektu je plánováno na konec roku 2013. Během realizace budou již některé 
technologie a technické prostředky nasazovány. 
 
2. Společně připraveni pomoci 

 
Z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční splupráce Česká republika  
– Polská republika 2007 – 2013 byl spolufinancován pilotní projekt, „Společně připraveni 
pomoci“. 
 
Cílem projektu bylo mezinárodní soustředění hasičské mládeže v Ústřední hasičské škole  
v Jánských Koupelích ve dnech 4. až 17. července 2010. Počítalo se s účastí 110 mladých 
hasičů z příhraničních okresů České a Polské republiky, Euroregionu Silesia.29 
 
Prevence rizik 
 
Projektem na období let 2008 – 2013, financovaného z Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polsko s objemem vyčleněných prostředků 12 909 373 eur  
(z čehož 10 972 967 eur hrazeno z fondů Evropské unie) se předmětem a hlavními cíli 
stává:30 
 

• Vytvoření a modernizace přeshraniční infrastruktury pro monitorování životního 
prostředí, včetně prevence rizik a civilní ochrany (včetně hasičů). 

• Implementace systému pro monitoring životního prostředí. 

• Společné programy pro výstavbu infrastruktury pro prevenci záplav. 

                                            
29

 Společně připraveni pomoci; in: Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 
http://kshmsk.cz/spolecne-pripraveni-pomoci/ 
30

 Prevence rizik; in: e-Dotace.cz http://www.edotace.cz/katalog-dotaci/1-3-prevence-rizik-6114/ 
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• Vytvoření společných systémů pro prevenci záplav, retenci vody a systémů včasného 
varování. 

• Rozvoj záchranných systémů. 

• Spolupráce a vybavení služeb na zvýšení bezpečnosti (např. policie). 

• Odstraňování následků katastrof a likvidaci ekologických škod. 

• Vytváření koncepcí a strategií zaměřených na řešení rizik v podporovaném regionu, 
jejich monitorování a vyhodnocování.  

• Spolupráce v oblasti zvyšování ekologického uvědomění: společné vzdělávací akce, 
výměna zkušeností. 

• Zpracování vzdělávacích programů, společné výzkumy, koncepce, plány v oblasti 
ochrany životního prostředí atd. 

• Podpora využívání a uplatňování ICT, včetně specializovaných aplikací, pro realizaci 
výše uvedených aktivit. 

 
Technická pomocná služba  
 
Technická pomocná služba (Technisches Hilfswerk, dále jen „THW“) byla založena roku 1950, 
je vládní organizací a spadá pod působnost Spolkového ústředí technické pomocné služby, 
která je součástí Spolkového ministerstva vnitra. 
 
THW je svojí činností zaměřená na poskytování technické podpory organizacím. Jedná se  
o dobrovolnickou organizaci řídící se principem vyžádání konkrétním subjektem (hasiči, 
policejní útvary, zdravotníci, obce atd.) během velkých havárií, katastrof a jiných nouzových 
situací. Tím je zřejmé, že THW nikdy nepůsobí na vnitrostátní úrovni sama bez součinnosti 
dalších subjektů. 
 
THW disponuje v mírovém období zhruba 850 profesionálními pracovníky, působící převážně 
ve spolkovém ústředí a v zemských správách a zhruba kolem 75 000 dobrovolníky. 
 
 V tzv. případě obrany činí celkový stav asi 600 000 osob. V tu dobu se na základě zákona 
povolají do služby v THW příslušníci ze zálohy a veškeré jednotky přecházejí pod pravomoc 
státu. 
 
Z prostředků státu je financován provoz asi 9 500 kusů nejrůznějších speciálních vozidel  
a techniky. 
 
Při krizových situací je možné využít z majetku Spolkového ministerstva vnitra vrtulníky 
letecké záchranné služby, počtem 50 kusů na 22 základnách. 
 
Pokud tedy dojde v mírovém období k velkým přírodním katastrofám s postupným nárůstem 
situace (např. záplavy), jsou k likvidaci využívány síly a prostředky obvykle v tomto pořadí: 
požárníci, privátní organizace, Technická pomocná služba, Spolková ochrana hranic, Spolková 
armáda. Pokud by toto nestačilo, mohou být i v míru povoláni “pomocníci“ ze zálohy  
k výkonu služby v rámci civilní obrany.31 

                                            
31

 LINHART, Petr a kolektiv, Civilní nouzové plánování v některých evropských zemích, USA a Kanadě, Generální 
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Uspořádání THW je čtyřstupňové: 
 

• ústředí (sídlící v Bonnu); 

• 8 regionů (Verband, složené z 1 až 3 spolkových zemí); 

• 66 spádových oblastí (Geschäftsstelle); 

• 668 základních jednotek (Ortsverband – zhruba každý okres). 
 
Tímto uspořádáním se THW snaží docílit rovnoměrné pokrytí celého území státu za účelem 
rychlého dojezdu (nejpozději do 30 minut po vyrozumění). 
 
Reformou v roce 1994 bylo ze struktury organizace vyčleněno vybavení související s hašením 
požárů a poskytováním zdravotní pomoci. Personál i technika přešla pod konkrétní zařízení. 
Tím se stalo, že základem činnosti THW zůstalo jen poskytování specializované technické 
součinnosti dalším složkám. 
 
Struktura THW byla upravena do celkem 13 specializovaných a zároveň pružných oblastí 
působnosti:32 
 

• úklid (odstraňování spadlých stromů, trosek budov včetně spálenišť, vozidel či nánosů 
sněhu); 

• ohrožení na vodě (záchrana osob a majetku – např. ropných plošin – na vodních 
plochách); 

• stavba mostů; 

• vyhledávání (nalezení ztracených osob v terénu či pod troskami, včetně použití 
cvičených psů); 

• odstřel (budov, lavin, ale i přehrad, mostů či plavidel, zahrazujících vodní toky během 
povodní); 

• infrastruktura (obnova dodávek elektřiny, plynu, vody v případě přerušení 
přenosových soustav); 

• elektřina (generování elektrického proudu mobilními zařízeními); 

• pitná voda (cisterny a mobilní čističky vod); 

• pumpy (velkokapacitní odčerpávání vody při povodních či při průsaku spodních vod), 

• olej (brání šíření ropných skvrn na moři, ve vodních tocích či v půdě, odstraňování 
důsledků ropných katastrof); 

• osvětlení (přenosné zdroje světla, včetně vzducholodí); 

• logistika (sklady, příprava a distribuce potravin: pro členy THW i pro osoby  
z postižených oblastí); 

• komunikace (spojovací technika). 
 
V rámci THW v souvislosti s uvedenými specializacemi jednotek funguje i specializace 
jednotlivců. K vzdělávání členů THW slouží dvě školicí střediska. Poblíž města Brémy je školicí 
středisko zaměřující se na zvládání technických dovedností. Druhé školicí středisko, poblíž 

                                                                                                                                        
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Praha 2008. s. 50, ISBN 978-80-86640-89-1. 
32

 KRULÍK, Oldřich, Fungující inspirace od sousedů; in: 112, 11/2007, s. 30 – 31. ISSN 1213-7057. 
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města Stuttgart, je specializováno na rozvoj řídících kádrů, práci s lidmi, psychologii a další 
dovednosti, jako např. komunikativnost, empatie, asertivnost, sebekritičnost atd.  
 

Vzhledem k tomu, že THW nepůsobí pouze na území Spolkové republiky Německo, ale 
pomáhá i v zahraničí, existují dvě součásti, jejichž personál je po koordinovaném souhlasu 
ministrů zahraničních věcí a vnitra připraven k vycestování:33  
 

• Jednotka rychlého nasazení pro záchranné práce v zahraničí (Schnell Einsatz Einheit 
für Bergung im Ausland, SEEBA), se zvláštním důrazem na vyprošťování osob z trosek 
při masových neštěstích (zemětřesení, výbuchy sopek atd.). 

• Jednotka rychlého nasazení pro zajištění pitné vody v zahraničí (Schnell Einsatz 
Einheit Wasserversorgung Ausland, SEEWA), specializovaná na analýzu čistoty vody  
a pro zajištění obnovy jejích dodávek. 

 
Mezi největší nasazení sil THW doma i v zahraničí je možné jmenovat:34 
 

• Povodně na Odře roku 1997.  

• Povodně na Labi roku 2002 (dosud největší nasazení kapacit THW: cca 1 750 000 
hodin práce).  

• Povodně na Labi roku 2006. 

• Tsunami v Indickém oceáně v roce 2004. 

• Hurikán Katrina v New Orleans (THW vypumpovalo asi třetinu vody, která zaplavila 
město). 

• Zajištění a obnovení dodávek pitné vody v souvislosti s boji v Libanonu roku 2006. 
Zajímavá je přitom skutečnost, že podle Ženevské úmluvy jsou příslušníci THW, stejně 
jako například zdravotníci, definováni jako civilní non-kombatanti, kteří se neúčastní 
boje a je zakázáno proti nim útočit. 

• Odstraňování následků větrné smršti Kyrill v lednu 2007.  

• Aktivity, související s bojem proti ptačí chřipce v Německu (rok 2007). 
 
THW si klade za cíl dlouhodobě, kontinuálně pomáhat, a to až do chvíle, kdy je v rámci 
možností obnoven normální život v postižené lokalitě. Tímto cílem se liší od všech ostatních, 
kteří nejsou na místě postižení až do této úrovně. 
 
Spolupráce s Českou republikou 
 
Příkladů, kdy se THW zapojilo do řešení pohrom na území České republiky, je celá řada.  
A nejednalo se jen o zásahy v příhraničí. THW například poskytla České republice 
neocenitelnou pomoc při povodních v srpnu v roce 2002, při odčerpávání vody z pražského 
metra. 
 
V roce 2010 požádala Česká republika o podporu při zdolávání povodní na Litoměřicku, 
zejména v oblasti Frýdlantu, Višňové, Heřmanic a Raspenavy. Jednalo se o první nasazení sil 

                                            
33

 KRULÍK, Oldřich, Fungující inspirace od sousedů; in: 112, 11/2007, s. 30 – 31. ISSN 1213-7057. 
34

 KRULÍK, Oldřich, Fungující inspirace od sousedů; in: 112, 11/2007, s. 30 – 31. ISSN 1213-7057. 
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THW v České republice v rámci spolupráce mezi sousedními státy v příhraničních oblastech  
v případě skutečné mimořádné události ve splupráci mezi Hasičským záchranným sborem 
České republiky a THW. 
 
Nejen pomoc THW v České republice byla spoluprací s Hasičským záchranným sborem České 
republiky. V roce 2003 na jihu Francie tyto dvě složky spolupracovaly bok po boku při 
odstraňování následků povodní. 
 
Mezi další příklady spolupráce mezi THW a Hasičským záchranným sborem České republiky 
patří různá cvičení a vzájemné školení. Například v roce 2005 při cvičení AIR ACCIDENT 2005 
v České republice hostovala jednotka THW z Chemnitz. V roce 2008 se v Litoměřicích konalo 
další cvičení pod názvem „Albis 2008“, které bylo zaměřené na likvidaci následků povodní 
mezinárodního rozsahu. Konalo se za podpory Evropské unie a cílem bylo prověřit 
připravenost záchranářů a dalších odpovědných orgánů na povodně mezinárodního rozsahu. 
Cvičení mělo za úkol zdokonalit vzájemnou česko-německou spolupráci záchranných  
a bezpečnostích složek. 
 

      
 

THW v akci.      Ukázka techniky. 
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Názory expertů 
 
Vzhledem k tomu, že v dané oblasti jsem pouze laik, požádala jsem experty z řad policistů  
z Krajského ředitelství policie Ústeckého a Moravskoslezského kraje o zodpovězení čtyř 
otázek související s danou problematikou. Za spolupráce komisařky, por. Mgr. Daniely 
Vlčkové, mi zpětně odpověděli dva odborníci z Moravskoslezského kraje. Vedoucí odboru 
mezinárodních vztahů, mjr. Mgr. Bc. René Michálek a vedoucí odboru cizinecké policie, plk. 
Mgr. Daniel Bajgar. 
 
Odpovědi mjr. Mgr. Bc. René Michálka, vedoucího odboru mezinárodních vztahů, Krajské 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje: 
 
Co přináší přeshraniční spolupráce pro Českou republiku v bezpečnostní oblasti? 
 
„Přeshraniční spolupráce představuje pro Policii České republiky účinný nástroj v boji proti 
trestné činnosti. Spolupráce policejních orgánů v přihraničí úspěšně funguje dlouhá léta, 
zvláštní význam nabývá s otevřením hranic a zrušením hraničních kontrol. Stejně jako se mají 
možnost pohybovat řádní občané, pohybují se i pachatelé, kteří se dopouštějí trestné 
činnosti v příhraničí. Po spáchání skutku se vracejí do své domovské země. V případě našeho 
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje jde o spolupráci s Polskou policií, a to  
s KWP (Komenda Wojewódzka Policji) Katowice a Opole. Jedná se o každodenní spolupráci, 
kterou zabezpečuje Odbor mezinárodních vztahů Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje, a to zejména prostřednictvím Společného pracoviště se sídlem 
v Chotěbuzi. Zaměření je do všech oblastí policejních činností, převažují záležitosti týkající se 
skupin kriminální policie a vyšetřování (loupeže, vraždy, krádeže zemědělské techniky, 
krádeže vozidel a krádeže prosté, pátrání po pohřešovaných osobách). Cílem je pokud 
možno co nejrychlejší přenos informací a pomoc při odhalování trestných činů, případně 
jejich prevence. Častá je také spolupráce se službou dopravní policie – nehody, dopravní 
situace apod. Další oblastí je předávání osob (žadatelů o mezinárodní ochranu) a readmise.“ 
 
Co je špatně řešitelné v této spolupráci a proč? 
 
„S ohledem na současnou legislativu České a Polské republiky mohou vznikat komplikace  
v řešení přeshraničního sledování. Právní situace v České republice je diametrálně odlišná od 
té v Polsku (při přeshraničním sledování, u nás povoluje krajské státní zastupitelství, v Polsku 
ředitel Krajského ředitelství policie). Podstatně jednodušší je situace u přeshraničního 
pronásledování, s výjimkou situace, kdy nastane pronásledování pachatele, které provádí 
psovod a je uskutečněno tím způsobem, že na místě činu pes zachytí stopu a vede policisty 
přes hranice. V tomto případě je obtížné určit, zda se jedná o skutečné pronásledování, tak 
jak jej známe z učebnicového příkladu, kdy běžíme za podezřelým, který například odcizil 
kabelku a běží přes hranice (zpravidla k němu dochází až několik hodin po spáchání skutku), 
pachatele či podezřelého jako takového přímo nevidíme a smlouva o policejní spolupráci 
s Polskem situaci přesně neupravuje. Není proto jednoduché tyto případy řešit, jelikož není 
proveditelné, aby si pes sousedního státu stopu přebral a pokračoval v pronásledování.“  
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Co by se dalo vylepšit a jak? 
 
„Prostor k vylepšení se najde vždy, i když se snažíme pružně reagovat na situace, které 
vznikají v praxi a reagovat na ně tak, aby příště vše probíhalo lépe a efektivněji. Každý případ 
je však nutno posuzovat individuálně, jelikož v našem případě nikdy nedochází k tomu, že by 
podmínky byly identické. Vzhledem k tomu, že na našem Společném pracovišti pracují nejen 
policisté z České republiky a Polska, ale také vojáci ze Stráže Graničné a celníci z České 
republiky a Polska je situace velmi specifická. Každá složka má poněkud jiné úkoly, 
pravomoci a také zaměstnavatele, takže má jinou představu o prioritách, ale naším 
společným cílem musí být boj proti trestné činnosti. Jediným praktickým zlepšením by mělo 
být používání elektronické komunikace, tak aby policisté nemuseli předávat žádosti 
v písemné podobě a následně je skenovat do počítače.“ 
 
Jaké návrhy a doporučení z Vašeho pohledu by bylo dobré uskutečnit? 
 
„Z mého pohledu by bylo vhodné doladit spolupráci v oblasti přeshraničního sledování, ale 
to je u nás otázka Ministerstva spravedlnosti a v Polsku Ministerstva vnitra, tato meziresortní 
jednání ještě v mezinárodním měřítku jsou velmi zdlouhavá a komplikovaná, narážejí na 
mnohá úskalí, proto řešení nebude zřejmě nijak rychlé, ale pro naši spolupráci by bylo určitě 
přínosné, pokud by se stanovil jednoduchý a účelný postup, který by celou situaci dořešil. 
Další doporučení se týká společných hlídek, které působí na obou stranách hranic, zde často 
dochází k potížím při spojení, proto by se měla časem vyřešit otázka komunikace hlavně 
v nepřístupných horských oblastech, kde není signál ani vysílaček, ani mobilních operátorů.“ 
 
Odpovědi plk. Mgr. Daniela Bajgara, vedoucího odboru cizinecké policie Krajského 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje: 
  
Co přináší přeshraniční spolupráce pro Českou republiku v bezpečnostní oblasti? 
 
„Příhraniční spolupráce se sousedními státy je v dnešní době nesmírně důležitý aspekt 
činnosti bezpečnostních sborů drtivé většiny evropských států. V důsledku sjednocování 
Evropy, odbourávání bariér mezi jednotlivými státy Evropské unie je kvalitní spolupráce 
bezpečnostních sborů jednotlivých států nepostradatelná. Tuto skutečnost si plně 
uvědomuje i Policie České republiky a vyvíjí maximální snahu o co nejefektivnější 
mezinárodní příhraniční spolupráci, a to i v souvislosti s plným zapojením České republiky do 
schengenské spolupráce a s tím souvisejícím odstraněním hraničních kontrol na vnitřních 
schengenských hranicích. Vedle Policejního prezidia České republiky a útvarů policie 
s celostátní působností hrají významnou roli v oblasti mezinárodní přeshraniční spolupráce  
i jednotlivá krajská ředitelství policie, zejména pak jejich odbory mezinárodních vztahů  
a odbory cizinecké policie. Dalším velmi významným prvkem v mezinárodní příhraniční 
spolupráci jsou společná Centra policejní a celní spolupráce. Česká republika má s každým 
sousedním státem jedno až dvě takováto centra na společné státní hranici. Tyto společná 
centra jsou vytvářena vždy po dohodě s kompetentními orgány sousedního státu na základě 
bilaterálních smluv a na ně navazujících prováděcích ujednání. Ve společných centrech 
působí pracovníci bezpečnostních orgánů smluvních států a zde si vyměňují policejně-
relevantní informace, podílejí se na koordinaci mezinárodní příhraniční spolupráce 
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v příhraničních oblastech. Obecně lze konstatovat, že společná centra jsou budována 
především jako servisní pracoviště, která podporují další útvary Policie České republiky 
v oblasti mezinárodní příhraniční spolupráce ... Přeshraniční spolupráce pro Českou 
republiku přináší zejména výměnu informací, předávání, hodnocení a vyřizování žádostí  
o pomoc k odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti, podporu nasazení při 
přeshraničních opatřeních, podporu při předávání osob, odhalování trestných činů, u nichž 
lze předpokládat těžiště jejich pátrání a jejich stíhání v příhraničních oblastech.“ 
 
Co je špatně řešitelné v této spolupráci a proč? 
 
„Výměna informací je tradičním institutem mezinárodní přeshraniční spolupráce 
bezpečnostních složek. Přestože je s rozvojem technologií stále více dat sdíleno mezi 
bezpečnostními orgány Evropské unie automatizovaně (například pátrání po osobách, 
vozidlech a věcech v Schengenském informačním systému) či porovnávání otisků prstů na 
základě tzv. Prümského rozhodnutí), stále zůstává řada informací, které jsou vyměňovány na 
základě žádostí. Tento způsob výměny informací je upraven v řadě multilaterálních či 
bilaterálních mezinárodních smluv o policejní spolupráci, v normách evropského práva  
a vnitrostátních právních předpisech. Mezi členskými státy Evropské unie tak nepanuje 
jednotná praxe ve vyřizování žádostí. Jednotlivé státy se liší v dostupnosti určitých kategorií 
informací v závislosti na vnitrostátním právním řádu. Ve snaze odstranit tyto překážky rychlé  
a efektivní výměny informací bylo přijato Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV  
o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských 
států Unie (tzv. Švédské rámcové rozhodnutí). Na jeho základě lze v rámci přeshraniční 
spolupráce při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že 
byl spáchán trestný čin, nebo v rámci odhalování a vyšetřování trestných činů žádat  
o jakékoliv informace, vyjma těch, které mají být použity jako důkaz v trestním řízení (ty jsou 
vyměňovány cestou právní pomoci). Tedy jinak řečeno, nelze na tomto právním základě 
vyměňovat informace týkající se přestupků a ani např. kopie části či celého trestního spisu  
– což v praxi přináší určité problémy. Na úseku přeshraniční spolupráce s Polskou republikou 
byla Policejním prezidiem České republiky odborem mezinárodních vztahů kanceláře 
policejního prezidenta v jejich stanovisku k problematice týkající se mezinárodní spolupráce 
prováděné cestou Společných pracovišť s Polskou republikou upřesněna možnost spolupráce 
Policie České republiky s polskými orgány.“ 
 
Jaké návrhy a doporučení z Vašeho pohledu by bylo dobré uskutečnit? 
 
„Po reorganizaci služby cizinecké policie k 1. lednu 2011, kdy došlo ke zrušení liniově 
řízených Oblastních ředitelství služby cizinecké policie a ke vzniku odborů cizinecké policie 
pod jednotlivými Krajskými ředitelstvími policie, došlo zároveň k praktickému zrušení 
hraničně – zmocněnecké činnosti. Tato činnost byla v minulosti základním stavebním 
kamenem přeshraniční spolupráce bezpečnostních orgánů v blízkosti společných státních 
hranic s Polskou a Slovenskou republikou, které se zabývaly migrací. Docházelo tak 
k pravidelné výměně operativních informací bezpečnostních složek smluvních stran. 
V současné době je tato forma přeshraniční spolupráce redukována pouze na vzájemné 
nasazování policistů do tzv. společných hlídek v příhraničí. Z pohledu odboru cizinecké policie 
by bylo žádoucí tuto formu hraničně-zmocněnecké činnosti ještě posílit.“ 


