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Anotace 
 
Příspěvek se v maximální stručnosti věnuje tématu „bezpečnostních dobrovolníků“ v rámci 
Francie,. „Své“ dobrovolníky v poslední době stále hojněji využívá jak Národní policie, tak 
Četnictvo. Specifické modely spolupráce obcí a bezpečnostní komunity, případně dalších 
aktérů, podobné „koordinačním dohodám“, se zde rovněž vyskytují.  
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Summary 

 
This paper briefly describes the "security volunteers" topic within France. Specific models of 
volunteers recently become more widely used by the National Police and Gendarmerie. 
Specific models of cooperation between municipalities and the security community and 
other stakeholders, like "coordination agreements" are also mentioned here. 
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Základní údaje o zemi1 
 
O Francii je možné ve stručnosti možné vyzdvihnout následující údaje (nezahrnující většinou 
zámořská území): 
 

• Počet obyvatel: 64 667 000 (1. leden 2010). 

• Rozloha země (km2): 674 843 km2, z toho 551 695 km2 v Evropě. 

• Počet obcí: 36 685 (z toho 36 571 v Evropě), přičemž některé větší obce mohou být 
složeny z několika kantonů. 

 
Bezpečnostní komunita země 
 
O vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek na území Francie se starají zejména dvě stěžejní 
složky, označitelné za policejní tělesa: Národní policie (Police Nationale, kdysi Sûreté 

Nationale) a Četnictvo (Gendarmerie, Gendarmerie Nationale). Všeobecně je možné 
konstatovat, že Národní policie nese odpovědnost za výkon policejní práce ve městech  
a větších obcích, Četnictvo mimo tyto větší obce. Roku 1941 byla působnost mezi oběma 
sbory rozdělena tak, že města s více než 10 000 obyvateli spravovala policie a zbytek země 
četnictvo. Snaha o striktní naplnění takového pravidla přinesla záhy určité problémy, 
zejména s ohledem na přerůstání některých větších měst do katastrálních území v jejich 
bezprostředním okolí. Proces „redistribuce“, který se odehrál mezi lety 2003 až 2005, vyústil 
ve stav, kdy Národní policie působí ve větších aglomeracích (města včetně předměstí), 
přičemž venkovské a příměstské oblasti a některá menší města s populací mezi 5 000 až  
16 000 obyvateli jsou spravována Četnictvem.2  
 

       
 
Pod každou složku tak nyní spadá zhruba polovina celkové populace země (pod Národní 
policii asi 52 %, pod Četnictvo asi 48 %). 

                                                 
1
 France's National Institute of Statistics and Economic Studies (Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques: INSEE) <http://www.insee.fr/en/default.asp>. 
2
 Bohman, M.; Krulík, O., Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou republiku, Ministerstvo 

vnitra České republiky, Praha 2009, s. 34 až 43. 
Krulík, O., Teritoriální uspořádání policejních složek v některých zemích Evropské unie; in: Bohman, M.; Krulík, 
O.; Beneš, J., Policejní sbory ve vybraných zemích Evropské unie, Ministerstvo vnitra, Praha 2008, s. 179 až 182. 
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Diametrální rozdíly ale platí v případě rozlohy státu: Národní policie působí na asi 5 % rozlohy 
země – na mapě žlutá barva a Četnictvo obhospodařuje zhruba 95 % rozlohy státu (stav  
k 1. lednu 2007).3 Mapa vpravo popisuje existující aglomerace ve Francii. 

 

        
 
Sečíst příslušníky „složek vykonávajících policejní činnosti“ v rámci Francie je bezmála 
nemožné. Proto nezbývá, než se spokojit s orientačními údaji, zprostředkovanými po linii 
Eurostatu:4 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

224 693 223 582 227 123 233 484 231 795 235 116 233 250 235 792 234 966 241 998 238 478 228 402 

 
Údaje by mohly zhruba odpovídat součtu osob ve služebním poměru v obou celostátních 
sborech (125 000 osob v Národní policii a 103 000 osob u Četnictva).  
 
Pokud vezmeme v úvahu údaj z února 2010 (143 659 zaměstnanců Národní policie, můžeme 
usuzovat na bezmála 20 000 civilních zaměstnanců v rámci sboru.5 
 
Mezi osoby ve služebním poměru v rámci Národní policie je třeba počítat okolo 12 000 až 
15 000 „bezpečnostních asistentů“ (les adjoints de sécurité).6 Jedná se o osoby, které jsou 
„policisty na dobu určitou“ (od několika měsíců do 3 let). Nezřídka se jedná o osoby, které 
přímo pocházejí z problematického prostředí – například přistěhovaleckých čtvrtí, respektive 
domorodých komunit v mimoevropských součástech Francie – a které projevily zájem  
o práci ve prospěch bezpečnostní komunity. Po absolvování tříměsíčního zhuštěného 

                                                 
3
 Le Zonage en aires urbaines 1999 

<http://www.notre-planete.info/photos/galeries/carte/miniatures/france_aires_urbaines.jpg>. 
Le Zonage en aires urbaines 2008 <http://www.senat.fr/rap/r08-264-1/r08-264-11.gif>. 
4
 Gendarmerie Nationale; in: Ministère de la Défense <http://www.defense.gouv.fr/gendarmerie/>. 

Gendarmerie Nationale, powerpointová prezentace, 2008. 
5
 Police nationale (France); in : Wikipedia <http://fr.wikipedia.org/wiki/police_nationale_(france)>. 

6
 Jiný údaj hovoří jenom o bezmála 16 000 civilních zaměstnancích (12 000 administrativních pracovníků, 1 100 

vědeckých pracovníků a 2 700 osob, označovaných za technický personál). 
Police Nationale; in: Wikipedia <http://fr.wikipedia.org/wiki/police_nationale_(france)>. 
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vzdělávacího kursu jsou považováni za veřejné činitele, sloužícími v uniformě (bez 
hodnostního označení, jen s tmavomodrými prázdnými výložkami) a se zbraní a mohou si 
přijít až na zhruba 1 280 EUR čisté mzdy měsíčně. Plní přitom i úlohy, které ve většině jiných 
zemí spadají pod civilní zaměstnance (řidiči, mechanici). Ti, kteří se osvědčí, se mohou 
výhledově stát standardními policejními kadety a následně i „plnohodnotnými policisty“ 
(nebo je pro ně absolvování této služby ku prospěchu při žádání o místo ve státní správě).7 

 

     
 

  

                                                 
7
 Adjoint de sécurité; in: Wikipedia <http://fr.wikipedia.org/wiki/adjoint_de_s%c3%a9curit%c3%a9>. 

Adjoint de sécurité; in: Préfecture de police, 10. II. 2014 <http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/ 
Nous-connaitre/Concours/Recrutement/Adjoints-de-securite-ADS-75-92-93-et-94>. 
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Pokud je zmínka o Národní policii, nelze opomenout institut „policejních reservistů“ (réserve 

civile de la Police nationale), tedy dobrovolníků z řad civilistů, podílejících se na výkonu 
některých pořádkově-policejních činností.8 Institut byl založen na základě zákona  
o vnitřní bezpečnosti ze dne 18. března 2003, ale až do 15. března 2011 byl vyhrazen pro 
penzionované policisty, kteří se do něho mohli zapojovat do pěti let včetně, od okamžiku 
svého odchodu do důchodu. Zákon ze 14. března 2011 č. 267 tento program otevřel pro 
všechny občany země ve věku 18 až 65 let. Může se jednat jak o nekvalifikované 
(pochůzková respektive hlídková činnost ve zranitelných lokalitách – například v chatových 
osadách nebo u přechodů pro chodce) tak kvalifikované činnosti (překlady, odborné rozbory, 
expertní posudky, technické aktivity, pomoc při pořádání osvětových školení atd.) v rozsahu 
maximálně 90 dní v roce. Účastníci se přitom mohou těšit až na 10 dní „bezpečnostních 
kursů“ v roce, prováděných zřejmě vzdělávacími institucemi v rámci Národní policie. Ale jak 
již je v lidské přirozenosti, každou myšlenku je možné demagogicky zostudit. O tom svědčí  
i poznámky, že rozšíření dobrovolnického rámce je v podstatě znovuzavedení milic, které 
působily v době II. světové války pod taktovkou ultrakonservativního režimu ve Vichy (Milice 

Française).9 
 

     
 

 
 

                                                 
8
 Réserve civile; in: Le ministere de l'intérieur <http://www.interieur.gouv.fr/sections/reserve-civile>.  

Réserve Civile: Foire aux questions; in: Le ministere de l'intérieur 
<http://www.interieur.gouv.fr/sections/reserve-civile/faq-reserve-civile> (často kladené otázky k tématu). 
Rousselet, N., Reserve civile de la Police nationale; in: Préfecture de l'Essonne, 9. XII. 2011 
<http://www.essonne.pref.gouv.fr/actualites/reserve-civile-de-la-police-nationale>. 
Nouveauté: rejoignez la Réserve civile de la Police nationale!; in: Police nationale recrutement blog, 16. XII. 
2011 <http://www.blog-police-recrutement.com/2011/12/16/nouveaute-rejoignez-la-reserve-civile-de-la-
police-nationale/>. 
9
 Liesi, La milice de Vichy de retour; in: Signs of the Time, 15. XII. 2011 <http://fr.sott.net/articles/show/6358-

la-milice-de-vichy-de-retour> (server pro konspirativní teorie). 
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Četnictvo (Gendarmerie, Gendarmerie nationale) je sbor s vojenským statutem. Jeho 
organizační podřízenost je specifická a dá se říci dvojkolejná, dělí se o ni Ministerstvo obrany 
a od roku 2002 i Ministerstvo vnitra (to vykonává vůči Četnictvu kompetence v oblasti vnitřní 
bezpečnosti a veřejného pořádku, s výjimkou období vyhlášení válečného stavu). 
 
Početní stav Četnictva byl pro rok 2008 uváděn 105 027 osob, z toho 103 099 ve služebním 
poměru:10 
 

• 6 450 důstojníků a 74 063 poddůstojníků pro výkon činnosti v území;  
• 239 důstojníků a 4 038 poddůstojníků pro výkon technických a administrativních 

činností;  
• 14 391 různých typů dobrovolníků či čekatelů;11 
• 25 osob působících v řadách jiných součástí ozbrojených sil;  
• 3 893 osob, působících přímo v rámci Ministerstva obrany nebo plnících úkoly, 

uložené tímto Ministerstvem. 
• Civilních zaměstnanců bylo pro toto období pouze 1 928. 

 
K tomu je řeba přičíst proces budování sboru reservistů, který se nyní pohybuje okolo 
plánovaného stavu 40 000 osob (réserve utilisés). Tyto osoby, vykonávající svá občanská 
zaměstnání, by byly nasazovány ve výjimečných případech narušení veřejného pořádku či 
obav z vypuknutí válečného stavu. Tyto osoby se upisují k plnění určitých povinností v rámci 
pětiletého kontraktu.12 

 

      
 

                                                 
10

 Gendarmerie Nationale; in: Wikipedia <http://fr.wikipedia.org/wiki/gendarmerie_nationale_(france)>. 
11

 Gendarme adjoint volontaire APJA; in : Recrutement Gendarmerie, 20. XII. 2010 
<http://www.lagendarmerierecrute.fr/carrieres/carriere-operationnelle/gendarme-adjoint-volontaire-apja>. 
Devenir gendarme adjoint volontaire (agent de police judiciaire adjoint); in: France Enseignement 
<http://www.devenir-gendarme.fr/concours-gav.php>. 
12

 Troadec, J.-P., Réserve opérationnelle et réserve citoyenne; in: Institut des hautes études de défense 
nationale, červenec 2012 <http://ihedn-rl-ar14.news.over-blog.com/article-la-reserve-de-la-gendarmerie-
renforce-ses-capacites-107875819.html>. 
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Základními součástmi Četnictva pro výkon činností v území jsou departementální četnictvo 
(Gendarmerie départementale) a mobilní četnictvo (Gendarmerie mobile). 
 

• Departementální četnictvo, nazývané La Blanche (Bílé četnictvo, Místní četnictvo, 
cca 66 000 osob), provádí po celém území standardní policejní funkce, včetně 
vyšetřování. Je plně založeno na struktuře departmentů, podle nichž se ostatně 
jmenuje. Principu maximálního přiblížení obyvatelstvu je přizpůsobena dislokace jeho 
3 600 stanic, rozmístěných tak, aby se jejich personál mohl do 30 minut od 
oznámení dostavit na jakékoli místo v prostoru jejich působnosti. 

• Mobilní četnictvo, La Jaune (Žluté četnictvo, cca 16 500 osob) se věnuje činnostem, 
jako jsou kontrola davů a demonstrací, zabezpečení veřejných budov a veškeré 
policejní úkoly, které vyžadují nasazení velkého počtu personálu (protiteroristické 
hlídky, prohledávání velkých oblastí atd.) a určité úkoly vojenského charakteru.  
V jeho řadách působí cca 20 000 osob. Tato struktura je dělena do 17 mobilních 
švadron, vybavených obrněnými vozidly, teritoriálně dělených do tzv. „zón obrany“. 
Těch je v Evropě celkem 7 (skládají se z jednoho či více regionů země), 7 dalších 
útvarů je dislokováno v zámoří. 
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Místní záležitosti veřejného pořádku jsou taktéž řešeny prostřednictvím „Lokálních dohod  
o bezpečnosti“ (Contracts locaux de sécurité, CLS).13 Tyto dohody byly zřízeny na základě 
výnosu z 28. října 1997 a vzdáleně připomínají „koordinační dohody“ mezi Policií České 
republiky a obecními zastupitelstvy v České republice.14 Jejich obsahem je obvykle: 

 
• vymezení uceleného území z hlediska veřejné bezpečnostní politiky na místní úrovni 

obce nebo skupiny obcí); 
• vytvoření studie, popisující bezpečnostní situaci v tomto území a hledající potenciál 

pro předcházení a stíhání zločinu;  
• výčet stran, zapojených do řešení bezpečnostních otázek na místní úrovni (policisté, 

četníci, hasiči, obce a sbory obecní policie, nevládní platformy i angažovaní 
jednotlivci); 

• definování cílů a prostředků pro dosažení výše uvedených cílů. 
 

Od roku 2002 je na tento model navazováno vytvářením „obecních nebo meziobecních“ rad 
pro bezpečnost a prevenci delikvence (conseils locaux/ intercommunaux de sécurité et de 

prévention de la délinquance, CLSPD/CISPD).15 
 

                                                 
13

 Contrats Locaux de Sécurité; in: VIE Publique 
<http://www.vie-publique.fr/documents-vp/securite_interieure_2005/clspd-cls.pdf>. 
Contracts locaux de sécurité; in: Wikipedia 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/contrat_local_de_s%c3%a9curit%c3%a9>. 
14

 Harazin, L.; Krulík, O.; Nováková, J., Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obcemi a jejich 
potenciál; in: Bezpečnostní sbory.cz, 5/2011, ISSN 1803-6856 <http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/5-
2011/2011_bezpecnostni-sbory_metropolitni-policie_podklad.pdf>. 
Harazin, L.; Krulík, O.; Nováková, J., Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obcemi: Co od nich 
očekávat?; in: Sborník z Mezinárodní konference International Conference of Crisis Management in Public and 
Private Sector, Universita Tomáše Bati, Uherské Hradiště 23. – 24. června 2011, ISBN 978-80-7454-027-1. 
Harazin, L.; Krulík, O.; Nováková, J., Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obecními zastupitelstvy  
– jeden z aspektů reformních aktivit souvisejících s výkonem policejní práce v České republice; in: XVI. 
medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, Fakulta špeciálneho 
inžinierstva Žilinskej univerzity, Žilina, 1. až 2. jún 2011, bez ISBN. 
15

 Kritici modelu se nechávají slyšet, že se jedná často jen o platformy, které řeší instalace nových kamerových 
systémů a pobízí veřejnost k „udavačství“. 
Circulaire de la DACG n° CRIM 08-04/E5 du 6 février 2008 relative au rôle de l’institution judiciaire en matière 
de prévention de la délinquance; NOR: JUSD0802230C; in: Bulletin officiel du Ministère de la Justice,  
29. II. 2008 <http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/boj_20080001_0000_0020.pdf>. 
Sécurité et prévention; in : VIE Publique, 6. XI. 2006 
<http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-ville/securite-prevention/>. 
Picard, A., Conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance: les changements 
apportés par le décret du 23 juillet 2007; in: Association des maires de France, 20. IX. 2007 
<http://www.amf.asso.fr/document/?doc_n_id=8267>. 
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ILUSTRACE: 
 
Rada v obci Bompas, blízko hranice se Španělskem:16 
 

 
 
Mapa: departement Vendée a obce, které uzavřely lokální dohody o bezpečnosti:17 
 

 

                                                 
16

 Carte des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance; in: Préfet de la Vendée 
<http://www.vendee.pref.gouv.fr/sections/thematiques/securite/securite_publique/ 
conseil_local_de_sec/carte_des_conseils_l/view>. 
17

 Bompas: Bilan du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance; in: L’Independant, 18. V. 2012 
<http://www.lindependant.fr/2012/05/18/bilan-du-conseil-local-de-securite-et-de-prevention-de-la-
delinquance,138786.php>. 


