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MUDr. Marcel Nesvadba, MBA  
 

Pohraniční stráže a jejich role v zemích Evropské unie 
 
Anotace 
 
Studie se zabývá pohraničními strážemi v zemích schengenského prostoru. V první, 
teoretické části se charakterizují hlavní cíle a předpoklady pro vznik Evropské unie, stejně 
jako vývojový proces společné bezpečnosti a ochrany. Stanovuje se zde účel a fungování 
pohraničních stráží v členských zemích a základy policejní práce. Ve druhé, praktické části 
jsou shromážděny nejdůležitější údaje o sborech pohraniční stráže v zúčastněných zemích, 
které zabezpečují ochranu vnějších hranic schengenského prostoru. V závěrečné části je 
provedeno srovnání jednotlivých sborů označitelných za pohraniční stráže a určena jejich 
role při zajišťování evropské bezpečnosti respektive bezpečnosti jednotlivých států, 
v současnosti i v budoucnu. 
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Summary 
 
Border Guards and its Role in the European Union Member States 
 
The study deals with the Border Control Guards  in the countries of Schengen Area. In the 
first theoretical part it is characterised the main aim and condition for foundation of 
European Union as well as the process of developing of common security and protection. It 
determines the purpose and the function of Border Control Guard in the member countries 
and the principles of the police service. In the second practical part, there are collected most 
important facts about the Border Control Guards in the participating countries ensuring the 
security of external borders of the Schengen Area. In the last part, the particular Border 
Control Guards are compared and determined their role in the European security policy, as 
well as security of the individual Member States now and in the future. 
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Úvod 
 
Evropu jako region nelze vymezit pouze geografickými hranicemi. Nemá pevné 

hranice s východem, protože jako kontinent není oddělena od Asie, ale její ostatní hranice 
lze vymezit pomocí moře, které omývá její břehy. Ve světě je Evropa čím dál více 
ztotožňována s Evropskou unií. Nelze se divit, protože Evropskou unii dnes tvoří 28 států  
a svou plochou, počtem obyvatel a ekonomickou silou zahrnuje většinu států v geograficky 
vymezené Evropě. 

Vnější hranice Evropské unie překročí každý rok stamiliony osob, občanů Unie  
i státních příslušníků třetích zemí. Evropa je a nadále bude nejvýznamnější turistickou 
destinací na světě, přitom od posledního rozšíření v roce 2013 je prostor bez kontrol na 
vnitřních hranicích rozšířen na celkem 28 evropských států oproti 7 státům v roce 1995. 
Tento prostor nemůže fungovat bez vzájemné odpovědnosti a solidarity při správě jeho 
vnějších hranic. Ochrana hranic je zájmem každého členského státu, na jehož vnějších 
hranicích se provádí, ale také všech členských států Unie, které zrušily ochranu vnitřních 
hranic v rámci Schengenské dohody. Zrušením kontrol na jeho vnějších hranicích se z jedné 
strany otvírají možnosti pro samostatný pohyb osob a věcí, ale z druhé strany se nabízí 
prostor pro páchání trestné činnosti. Některé země byly v minulosti z různých důvodů 
otevřeny živelné imigraci, např. Francie z důvodu svých dřívějších koloniálních ambicí  
a vazeb, Německo z důvodu ekonomických. Nyní mají tyto země velké potíže, které se 
bohužel někdy importují i do jiných částí Evropské unie. Vyspělá demokratická společnost 
založená na humanistických principech nemůže zavírat oči a dveře před těmi, kdo se ve své 
zemi dostávají z jakýchkoli příčin do problémů, které ohrožují jejich základní svobody, zdraví 
či dokonce životy. Na druhou stranu však tito běženci musí plně respektovat podmínky 
členských států. Unie nemůže zůstat otevřená živelné migraci. Oprávněně dochází 
k posilňování příhraniční spolupráce policejních, justičních a jiných orgánů formou prevence, 
ale i odhalování a objasňování trestné činnosti prostřednictvím policejní spolupráce. Ochrana 
hranic je účinným nástrojem v boji proti nedovolenému přistěhovalectví a obchodování 
s lidmi, má zabránit jakékoliv hrozbě pro vnitřní bezpečnost, veřejný pořádek, veřejné zdraví 
a mezinárodní vztahy členských států. 

Ochranou hranic Evropské unie se zabývá i tato studie. Vychází z popisu integračního 
procesu vedoucího až ke vzniku Evropské unie, zabývá se vývojem opatření na její vnitřní  
i vnější ochranu až po vznik komunitárních bezpečnostních orgánů. Hlavním tématem je 
činnost a role pohraničních stráží členských zemí v Evropské unii, formy a metody policejní 
spolupráce, které upravuje samotná Schengenská dohoda, ale i vzájemné bilaterální vztahy, 
ve kterých se odrážejí národní specifika spolupráce s příslušnou zemí. 
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Cíl a metody 
 
Evropská unie (dále jen Unie) se po více než půlstoletí od zahájení projektu evropské 

integrace stává bezpečnostním aktérem. Evropská integrace již jednoznačně přesáhla oblast 
ekonomického sjednocování a postoupila do oblasti politické a bezpečnostní, i když koncept 
evropského sjednocování nebyl původně směřován k tomu, aby se Unie stala politickým 
hráčem nebo vojenskou mocností. Ačkoliv jsou kompetence a způsoby vnější ochrany hranic 
především v rukách členských států, disponuje Unie přibližně od roku 2002 skutečnou 
bezpečnostní politikou. Mluví se o Evropské bezpečnostní a obranné politice, která je 
rozvíjena v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky. Právě bezpečnostní 
problematika Unie představuje hlavní téma studie. Jejím cílem je zmapovat způsob ochrany 
vnějších hranic Unie resp. schengenského prostoru, který umožňuje volný pohyb osob  
a zboží. Na základě hlavních pilířů Unie – bezpečnostní a obranné politiky a spolupráce 
v oblasti justice – jsou formulovány hlavní výzkumné otázky: 

 
1. Jaké jsou nástroje evropské policejní spolupráce? 
2. V čem spočívá Schengenský kontrolní systém? 
3. Jakým způsobem fungují sbory pohraniční stráže v jednotlivých zemích 

schengenského prostoru?  
 
Zkoumáním nástrojů evropské policejní spolupráce, podstaty Schengenského 

kontrolního systému a funkce pohraničních složek v jednotlivých zemích schengenského 
prostoru mají být potvrzeny následující hypotézy:  

 
Hypotéza č. 1: Systémy zajištění ochrany hranic se v „nových“ (respektive 

postsocialistických) členských státech Unie poněkud liší od praxe ve starších členských 
státech. Je zde do určité míry patrný model „vojenské organizace“ těles pohraniční stráže, 
který byl teprve v posledních letech odbouráván. Podobný model a proces se týká i zemí 
Západního Balkánu.  

 
Hypotéza č. 2: U pohraničních stráží v zemích schengenského prostoru existuje trend, 

že složky odpovědné za ochranu hranic jsou inkorporovány do šířeji koncipovaných těles. 
 
Hypotéza č. 3: Rozborem činnosti pohraničních stráží lze dokázat, že existence 

pohraničních stráží má své opodstatnění i v podmínkách volného pohybu osob a zboží  
a jejich význam i počet příslušníků poroste. 
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Policejní složky v členských státech Unie  
 
V jednotlivých evropských zemích jsou policejně-bezpečnostní činnosti zajišťovány 

poměrně rozdílnými typy sborů. Základním modelem je celostátní policejní sbor, který 
vykonává širokou paletu policejních činností. V řadě zemí jsou však některé jeho činnosti 
spíše v působnosti samostatných, paralelně fungujících sborů. Například ve Francii vedle 
policejního sboru působí četnictvo, v Portugalsku je to četnictvo a justiční policie, ve 
Španělsku a Itálii existují regionální sbory. Vedle policií do oblasti činnosti policejních sborů 
na lokální úrovni zasahují obecní policie. Současně v různých státech fungují i některé 
subjekty, které v evropském prostředí spolupůsobí při zajišťování vnitřní bezpečnosti státu. 
Jde například o ozbrojené síly, vězeňskou a bezpečnostní službu, zpravodajskou službu bez 
vyšetřovacích pravomocí, a také hasičské sbory. Můžeme sem zařadit i různá uskupení či 
sbory dobrovolníků, kteří pomáhají s udržováním vnitřního pořádku a mohou teoreticky 
ovlivnit stav bezpečnosti druhého státu. Rovněž tak mohou být některé činnosti z působnosti 
celostátních sborů vyňaty, jindy částečně přeneseny např. na regionální či autonomní složky 
působící v přesně vymezených teritoriích té či oné země (např. autonomní složky ve 
Španělsku či Itálii). Přímý výkon služby, tj. oblast, která se bezprostředně dotýká zajišťování 
bezpečnosti občanů dané země, není v evropských zemích jednotný a projevují se tendence 
některé pozice zcivilňovat, v důsledku čehož dochází k navyšování podílu civilních 
zaměstnanců (např. v Rakousku, Finsku, Maďarsku, Lotyšsku a Švédsku). V některých zemích, 
např. na Slovensku zajišťuje bezpečnost jak policie, tak i civilní zaměstnanci, jejichž podíl se 
bude vzhledem ke stálému snižování mzdových prostředků na služební platy policistů 
i nadále zvyšovat na úkor policejních stavů1 Pohraniční stráže jako samostatné složky resp. 
součást národní policie fungují ve všech zemích schengenského prostoru, a také ve státech 
přidružených k Evropské unii (Norsko, Švýcarsko, Island).2  

 

                                                 
1
  MV ČR: Mezinárodní komparativní studie o policejních sborech, s. 23 [cit. 2014-08-10].  Dostupné online: 

http://www.mvcr.cz/.../mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich-sborech.  
2
  FRONTEX. National Authorities. [cit. 2014-08-10]. Dostupné online:  

http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/ 

http://www.mvcr.cz/.../mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich-sborech
http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/
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Ilustrace: Policejní uniformy v některých členských státech Evropské unie.3 
 

 
 

Ilustrace: Evropská partnerská spolupráce na vnějších hranicích Evropské unie.4 
 

                                                 
3
  Poznej svého policistu. [cit. 2014-12-10]. Dostupné online: https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=fl-

JVJaIC8vqOZb5gIAK#q=policejn%C3%AD+uniformy+evropa  
4
  Vnější hranice Evropské unie. [cit. 2015-02-28]. Dostupné online:  

http://2012.ecday.eu/territorial-cooperation/european-neighbourhood-and-partnership-instrument  

https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=fl-JVJaIC8vqOZb5gIAK#q=policejn%C3%AD+uniformy+evropa
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=fl-JVJaIC8vqOZb5gIAK#q=policejn%C3%AD+uniformy+evropa
http://2012.ecday.eu/territorial-cooperation/european-neighbourhood-and-partnership-instrument
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Státy sousedící s Evropskou unií 
 
V roce 2014 má Evropská unie asi 12 000 km pozemní hranice a 45 000 km mořské 

hranice. Počáteční ochrana hranic se z hraniční čáry přenesla na hraniční prostor. To 
znamená, že hranice již nejsou střeženy na demarkační čáře mezi dvěma členskými státy, ale 
vnější ochrana zasahuje stále hlouběji do vnitrozemí, ale také za moře. Společný prostor 
v současnosti tvoří 28 zemí včetně Chorvatska, které vstoupilo do Evropské unie před rokem, 
z nichž některé mají své enklávy i v zámoří.  

 
Tabulka: Přímí sousedé Evropské unie.5 
 

Severní a východní 
hranice 

Jihovýchodní 
hranice 

Západní Balkán Území uvnitř 
Evropské unie 

Norsko (sousedí se 
Švédskem a Finskem) 

Turecko 
(kandidátská země, 
sousedí 
s Bulharskem a 
Řeckem) 

Srbsko (kandidátská 
země, sousedí 
s Maďarskem, 
Chorvatskem, 
Rumunskem 
a Bulharskem) 

Kaliningradská oblast 
v Rusku (sousedí 
s Litvou a Polskem) 

Rusko (sousedí 
s Finskem, 
Estonskem, 
Lotyšskem, Litvou a 
Polskem 

 Bosna a Hercegovina 
(možná kandidátská 
země, sousedí 
s Chorvatskem) 

Švýcarsko (sousedí 
s Rakouskem, 
Německem, Francií  
a Itálií) 

Bělorusko (sousedí 
s Lotyšskem, Litvou a 
Polskem) 

 Černá Hora 
(kandidátská země, 
sousedí s Chorvatskem) 

Lichtenštejnsko 
(sousedí 
s Rakouskem) 

Moldávie (sousedí 
s Rumunskem) 

 Albánie (kandidátská 
země, sousedí 
s Řeckem) 

Andorra (sousedí 
s Francií a 
Španělskem) 

  Makedonie 
(kandidátská země, 
sousedí s Bulharskem a 
Řeckem) 

Monako (sousedí 
s Francií) 

   San Marino (sousedí 
s Itálií) 

   Vatikán (sousedí 
s Itálií) 

 

                                                 
5
  Revue Politika: EU a její východní sousedé. [cit. 2015-02-28]. Dostupné online:  

http://www.cdk.cz/pdf/eu/eu-a-jeji-vychodni-sousede.pdf  

http://www.cdk.cz/pdf/eu/eu-a-jeji-vychodni-sousede.pdf
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Tabulka: Nepřímí sousedé Evropské unie.6 
 

Kypr Maroko Francouzská Guyana Zámořské společenství 
Svatý Martin 

Akrotiri 
a Dhekeria: 
jsou dvě suverénní 
vojenské základny 
Spojeného 
království na 
ostrově Kypr 
 

Španělské enklávy 
Ceuta a Melilla 
Zámořská území 
Evropské unie  
Ceuta a Melilla 

Sousedí se 
Surinamem a Brazílií 
 

Svatý Martin je ostrov 
ležící ve východní části 
Karibského moře na 
východ od Portorika. 
Součást malých Antil.  
 

Severní Kypr 
(uznáván pouze 
Tureckem) 

Ceuta a Melilla jsou 
dvě autonomní 
španělská města na 
severním pobřeží 
Afriky. Leží na území 
Maroka, které si na 
obě města dosud činí 
nárok. Ceuta má velmi 
výhodnou polohu i 
pro turisty, jedná se  
o přístav na 
poloostrově, který 
vybíhá do 
Středozemního moře. 
Melilla leží dál od 
Španělska až  
u alžírských hranic. 

 Saint Martin: zámořské  
společenství Francie 
 
 
Saint Maarten: jedna 
ze čtyř zemí  
Nizozemského 
království 

 

                                                 
6
  Eurosurveillance. [cit. 2015-02-28]. Dostupné online: 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19923 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19923
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Ilustrace: Zámořské oblasti Evropské unie7 
 

                                                 
7
  Eurosurveillance. [cit. 2015-02-28]. Dostupné online: 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19923 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19923
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Historický exkurz – bezpečnostní politika na území dnešní České republiky 
 
Hranice jsou jedním ze základních atributů každého samostatného státu. Vedou 

k jeho prostorovému vymezení a stanovení limitů na uplatňování práva státu na suverenitu. 
Každé společenské zřízení a generace v něm má potřebu chránit vlastní hodnoty, ideje  
a bránit se působení vnějších negativních vlivů působení okolních zemských zřízení. 
Všeobecně lze konstatovat, že ochrana státních hranic se vyvíjela v rámci každého 
samostatného státu. Např. V Českém království se už od 12. století začaly na zemských 
hranicích formovat skupiny osadníků, kteří střežili jeho hranice. Jako kompenzaci požívali 
různých výsad. Nejznámějšími strážci hranic v tomto smyslu se stali Chodové, kteří dozírali 
nad zemskými hranicemi v okolí dnešního Domažlicka a Tachovska Krom střežení hranice 
bděli strážci hranic i nad neporušeností hraničních stezek, významných hraničních bodů 
(stromy, mohyly) a hraničního značení. Jejich znak – psohlavce – používala Pohraniční 
finanční stráž i v nově vzniklém, samostatném Československu. Měla za úkol ochránit státní 
hranice a autonomii československého státního území a dále spolupůsobit při ochraně 
veřejného pořádku a bezpečnosti a vykonávat některé z úkonů celní agendy. Jejími 
příslušníky byli četníci, členové finanční stráže, státní policie, ale taktéž dobrovolníci  
a členové různých organizací. Prvorepublikoví finanční stráž zanikla se zánikem 
samostatného státu v r. 1939.8 

 
Po 2. světové válce se Evropa rozdělila na východ a západ a započalo dlouhé období 

studené války. Zatímco pohraniční stráže západoevropských zemí navázaly na svou 
předcházející činnost a pokračovaly v plnění základní funkce – ochraně vlastního území  
a obyvatel, z pohraničních stráží východoevropských zemí vznikly speciální útvary, které 
kromě kontroly a ochrany státní hranice měly za hlavní úkol chránit socialistický společenský 
systém před špiony, diverzanty a revanšisty. Ochranu hranic bezprostředně po začátku 
studené války zabezpečovala finanční stráž, která přetrvala až do r. 1948 v podřízenosti 
Ministerstvu financí a působila tak vedle pohraničních útvarů Sboru národní bezpečnosti 
(SNB). Zákonem č. 275/1948 Sb., byla od 1. 1. 1949 působnost finanční stráže v celním 
pohraničním pásmu zcela přenesena na SNB a finanční stráž tak definitivně zrušena, když 
k novému sboru – Pohraniční stráži SNB byla převedena část bývalých příslušníků Finanční 
stráže, kteří splňovali dobové kádrové předpoklady.9 

V r. 1950 nastoupili poprvé k Pohraniční stráži prověření vojáci základní služby z řad 
členů komunistické strany a svazáckých funkcionářů, asi osm procent tvořili vojáci z povolání. 
Československá Pohraniční stráž jako speciální ozbrojená složka Československé lidové 
armády byla zřízena zákonem č. 69/1951 Sb. o ochraně státních hranic podle vzoru 
sovětského pohraničního vojska. Státní hranice byla rozdělena na dvě pásma, z nichž první 
zahrnovalo hranice proti americkým i sovětským okupačním zónám Německa a Rakouska  
a bylo střeženo útvary Pohraniční stráže, které byly vojensky organizované a druhé pásmo 
hranice se Sovětským svazem (SSSR), Maďarskem (MLR) a Polskem (PLR), které byly střeženy 
pohraničními stanicemi Sboru národní bezpečnosti. Ke střežení hranic přispělo i postupné 
zavádění a budování ženijně technických prostředků zejména na hranici se Spolkovou 

                                                 
8
  Pohraniční stráž. [cit. 2014-12-05]. Dostupné online: http://www.pajovo.estranky.cz/clanky/sled-

pohranicni-straze-cssr.html  
9
  Sbírka právních předpisů. Zákon č. 275/1948. [cit. 2014-12-05]. Dostupné online: 

http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?CP=1948s275&DR=SB  

http://www.pajovo.estranky.cz/clanky/sled-pohranicni-straze-cssr.html
http://www.pajovo.estranky.cz/clanky/sled-pohranicni-straze-cssr.html
http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?CP=1948s275&DR=SB
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republikou Německo a Rakouskem (kontrolní orný pás, drátěný zátaras do r. 1966 
elektrifikovaný, signální stěny, nástražná osvěcovadla apod., tzv. železná opona).  
K neprostupnosti hranic vedle výše zmíněných opatření přispěl i pohraniční režim, který 
omezoval vstup, pobyt a pohyb v blízkosti státních hranic zavedením tzv. hraničního  
a zakázaného pásma o velikosti dva až dvacet kilometrů směrem do vnitrozemí. Před ní 
směrem do vnitrozemí se nacházelo hraniční pásmo o velikosti dva až dvacet kilometrů, kam 
nebylo dovoleno vstoupit.10 Na rozdíl od svých západoevropských kolegů se českoslovenští 
pohraničníci nezaměřovali na hospodářskou kriminalitu, tu měla na starosti celní stráž, ale 
pouze na kontrolu, sledování a usměrňování osob pohybujících se v hraničním pásmu. Při 
narušení hranic používali pohraničníci speciálně vycvičené psy a v případě nutnosti měli  
i možnost použít střelné zbraně. Pokud by zbraň za stanovených podmínek pohraničník 
nepoužil, mohlo být jeho jednání podle § 7 zákona 69/1951 Sb. posouzeno jako protiprávní. 
Uvedený zákon stanovoval povinnost hlásit narušení hranice i pro civilní obyvatelstvo žijící 
v pohraniční oblasti. U železné opony bylo v letech 1948 – 1989 při nelegálních přechodech 
hranic zastřeleno 450 civilistů, někdy šlo o náhodné turisty či nešťastnou náhodu. Při 
přestřelkách zemřelo i 654 pohraničníků, z nichž velkou část tvořily nešťastné náhody, 
sebevraždy nebo zastřelení kolegou. Železná opona padla koncem roku 1989, a tím pozbyl 
smysl i útvar Pohraniční stráže. Nový útvar zabývající se pohraniční agendou byla Služba 
cizinecké policie, která vznikla na základě zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky11. 

 

 
 

Ilustrace: Uniformy příslušníků československé pohraniční stráže (modrou uniformu nosili 
příslušníci poříčních oddílů).12 

 

                                                 
10

  Pohraniční stráž. [cit. 2014-12-05]. Dostupné online: 
http://www.pajovo.estranky.cz/clanky/sled-pohranicni-straze-cssr.html  

11
  Policie ČR. Služba cizinecké policie. [cit. 2014-12-05]. Dostupné online:  

http://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx  
12

  Tschechoslowakische Grenzwachtruppen. [cit. 2015-02-28]. Dostupné online: 
http://www.geschichtsbausteine.uni-passau.de/unterrichtsbausteine/eiserner-
vorhang/sachinformationen/grenzschutz/  

http://www.pajovo.estranky.cz/clanky/sled-pohranicni-straze-cssr.html
http://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx
http://www.geschichtsbausteine.uni-passau.de/unterrichtsbausteine/eiserner-vorhang/sachinformationen/grenzschutz/
http://www.geschichtsbausteine.uni-passau.de/unterrichtsbausteine/eiserner-vorhang/sachinformationen/grenzschutz/
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Pohraniční stráže zemí schengenského prostoru 
 
V následujícím textu se uvádějí počty příslušníků pohraničních stráží resp. celkové 

počty policistů na základě informací dostupných na internetu. Jako podklad k nim posloužily 
jednak webové stránky pohraničních sborů a státních policií jednotlivých zemí, informace 
získané z internetových encyklopedií a výročních zpráv pohraničních stráží a policií, ale také 
údaje získané z odborných článků tuzemských autorů. Vzhledem k tomu, že nebylo možné 
shromáždit údaje za stejné časové období, slouží tyto počty jen jako orientační hodnoty  
o velikosti příslušných pohraničních útvarů. Relevantní údaje představují stavy policistů 
z Estonska, Slovenska, Slovinska, Lotyšska, Rumunska a Švýcarska, odkud se podařilo získat 
aktuální počty osob zabývajících se pohraniční problematikou. Přesné údaje za minulý rok 
2013 pocházejí také z výročních zpráv Spolkové policie Německo, Finska, Lucemburska, 
Spojeného království, Irské republiky (Garda Sochána) a údaje o agentuře FRONTEX. 
U ostatních zemí pocházejí údaje z dřívějších let nebo jiných zdrojů. 

 
 

 
 

Graf vyjadřující počet osob spadajících na jednoho policistu v zemích EU v roce 
2012.13 

                                                 
13

  Policejní hustota v Evropě. [2014-08-013]. Dostupné online: http://www.lidovky.cz/srovnani-vic-policistu-
nez-cesko-ma-uz-jen-kypr-a-malta-p17-/zpravy-domov.aspx?c=A120725_183814_ln_domov_spacit.  

http://www.lidovky.cz/srovnani-vic-policistu-nez-cesko-ma-uz-jen-kypr-a-malta-p17-/zpravy-domov.aspx?c=A120725_183814_ln_domov_spacit
http://www.lidovky.cz/srovnani-vic-policistu-nez-cesko-ma-uz-jen-kypr-a-malta-p17-/zpravy-domov.aspx?c=A120725_183814_ln_domov_spacit
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Česká republika – Služba cizinecké policie 
 
Po vstupu České republiky do schengenského prostoru došlo v r. 2005 k reorganizaci 

Policie České republiky a revizi Služby cizinecké policie, jejíž agenda se po vstupu do 
schengenského prostoru stala zanedbatelnou. Základním východiskem reformy bylo 
přesunutí policistů z hraničních přechodů do vnitrozemí. Významný počet zkušených 
policistů dříve působících při ochraně státních hranic přešlo do nových funkcí u dopravní  
a pořádkové a železniční policie, ve kterých uplatňují své zkušenosti získané v předešlé praxi. 
Celkově cizinecká a pohraniční policie předala uvedeným složkám policie zhruba  
2 300 tabulkových míst.14 Výsledkem reformy bylo pokrytí příhraničního území policejními 
silami s kapacitou dostatečnou pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v nových 
podmínkách. Byla posílena spolupráce policistů ze soudních států, kteří byli vybaveni 
specifickými pravomocemi včetně možnosti působení v určitých situacích na území 
sousedního státu. Ochranou hranic České republiky jsou pověřeny Služba cizinecké policie  
a ve vymezeném rozsahu Celní správa České republiky. Služba cizinecké policie je součástí 
Policie České republiky, má hlavní odpovědnost za ochranu hranic a má výhradní působnost 
v oblasti kontroly osob překračujících státní hranice. Kontrola vnějších hranic se v naší 
republice provádí jen na letištích a řídí se ustanovením schengenských acquis, která stanoví, 
že kontrolu vnějších hranic, vyhoštění a navracení cizinců provádí specializovaný, centrálně 
řízený policejní orgán spadající do působnosti jednoho ministerstva. V roce 2007 činil počet 
zaměstnanců tohoto týmu 586 osob a 6 civilních zaměstnanců.  

 

Mezinárodní letiště Stav 2007 Stav 2007 

 policisté civilní zaměstnanci 

Karlovy Vary 45 1 

Pardubice 35 - 

Brno – Tuřany 45 1 

Ostrava – Mošnov 45 - 

Praha – Ruzyně 416 4 

Celkem 586 6 

 
Tabulka: Počet tabulkových míst při ochraně vnějších hranic České republiky.15 
 

                                                 
14

  Tabulková místa (někdy též systemizovaná tabulková místa, STM) znamenají počty míst, které mají dané 
policejní sbory mít a na které jsou vyhrazené finance. Týkají se lidí, psů a někdy i koní. 

15
  MV ČR: Víceletý program 2007-2010, s. 14. [2014-08-13]. Dostupné online:  

http://www.mvcr.cz/soubor/vicelety-program-2007-2013-pdf.aspx  
 Mezinárodní letecká doprava. [cit. 2014-12-06]. Dostupné online: 

http://jihomoravsky.kraj.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=113354 

http://www.mvcr.cz/soubor/vicelety-program-2007-2013-pdf.aspx
http://jihomoravsky.kraj.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=113354
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Ilustrace: Cizinecká policie v České republice.16  
 

   
 

Ilustrace: Znak Služby cizinecké a pohraniční policie České republiky.17 
 
Těžiště ochrany vnější hranice spočívá v České republice zejména v kontrole státních 

příslušníků třetích zemí, kteří jsou při vstupu na naše území podrobováni důkladné kontrole. 
Kontrola se vztahuje rovněž na věci a dopravní prostředky osob překračujících hranici, nesmí 
to však být hraniční kontroly ani jim nesmí být ekvivalentní. Služba cizinecké policie nadále 
zajišťuje zejména ochranu státních hranic na mezinárodních letištích, participuje na činnosti 

                                                 
16

  Změny při vstupu do České republiky. [cit. 2014-12-06]. Dostupné online: 
http://www.mvcr.cz/clanek/zmeny-v-oblasti-vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-cr-od-roku-
2011.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D  

17
  Odznak Služby cizinecké a pohraniční policie PČR: [cit. 2014-12-06]. Dostupné online: 

http://nosp.cz/AKTUALNE/2009/listopad2009/otevreny_dopis_reditele_sluzby_cizinecke_police?ee_sy=20
12&ee_sm=05  

http://www.kanony.sk/odznak-sluzba-cudzineckej-a-pohranicnej-policie-cr.html?imgs=a&imid=0
http://www.kanony.sk/odznak-sluzba-cudzineckej-a-pohranicnej-policie-cr.html?imgs=a&imid=0
http://www.mvcr.cz/clanek/zmeny-v-oblasti-vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-cr-od-roku-2011.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D
http://www.mvcr.cz/clanek/zmeny-v-oblasti-vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-cr-od-roku-2011.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D
http://nosp.cz/AKTUALNE/2009/listopad-2009/otevreny_dopis_reditele_sluzby_cizinecke_police?ee_sy=2012&ee_sm=05
http://nosp.cz/AKTUALNE/2009/listopad-2009/otevreny_dopis_reditele_sluzby_cizinecke_police?ee_sy=2012&ee_sm=05
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a operacích agentury FRONTEX a např. také zajišťuje přípravu policistů pro nasazení  
v operacích pohraničních jednotek rychlé reakce (RABIT) prováděných agenturou pod 
patronátem Evropské unie.18 Celní správa je bezpečnostním sborem, který je jako soustava 
celních orgánů podřízen ministerstvu financí a plní úkoly v oblasti kontroly vývozu a dovozu 
zboží, dohledu nad přepravovaným zbožím a v oblasti zaměstnanosti cizinců  
a v některých dalších oblastech. Legislativně se ochrana státních hranic opírá o zákon 
č. 216/2002 Sb., který zabezpečuje vnitřní hranice proti nedovolenému překračování, 
zajišťuje plnění některých závazků vyplývajících ze Schengenské dohody, opravňuje Policii 
České republiky k zabezpečení hranic a řeší správní delikty na úseku ochrany hranic. Zajištění 
bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku na území ČR přitom vychází z obecných 
úkolů policie daných zákonem č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších 
předpisů.19 Pokud jde o důsledky schengenských pravidel na bezpečnostní situaci v naší 
republice jako celku, je možno konstatovat, že schengenské standardy přinesly zvýšení 
kvality policejní a justiční spolupráce mezi členskými státy a vytvořily tak podmínky pro 
účinnější potírání zločinu. Čeští policisté a další vybrané orgány při své práci využívají 
Schengenský informační systém (SIS) a v něm obsažené miliony dat týkající se vybraných 
kategorií osob či zboží (hledané a pohřešované osoby, vozidla). Přístup k záznamům SIS od  
1. září 2007 výrazně zvyšuje úspěšnost i rychlost při nalezení hledaných osob a věcí, čímž se 
zvyšuje pravděpodobnost, že např. policejní orgány jiného schengenského státu při policejní 
kontrole objeví osobu, která je hledaná Policií České republiky z důvodu spáchání závažného 
trestného činu. Důležitost SIS potvrdila také zkušenost českých orgánů během prvních 
100 dnů využívání SIS v ČR. V tomto období bylo např. zadrženo více než 30 osob hledaných 
v jiných státech Schengenu a obdobný počet osob na území ČR nebo vypátráno přes 
130 odcizených nebo ztracených věcí, zejména vozidel a osobních dokladů20 V r. 2012 bylo 
ve služebním poměru 43 85921 osob, tj. 416 policistů na 100 000 obyvatel, což v rámci 
Evropské unie představuje vyšší policejní hustotu. Jak vyplývá z Tabulky 5, více policistů na 
uvedený počet obyvatel mají jen Kypr, Španělsko, Malta a Portugalsko. Od té doby se celkový 
počet policistů snížil na cca 35 000 příslušníků v r. 2014.22  

                                                 
18

  Národní plán řízení ochrany státních hranic, s. 31-36. [cit. 2014-08-12]. Dostupné online: 
www.komora.cz/Files/PripominkovaniZakonu/.../200_material.doc  

19
  Policie České republiky. [cit. 2015-02-28]. Dostupné online:  

http://www.policie.cz/clanek/o-nas-policie-ceske-republiky-policie-ceske-republiky.aspx   
20

  Machotková, Š. Zajišťování bezpečnosti. [cit. 2014-08-12]. Dostupné online: 
https://www.euroskop.cz/8758/sekce/zajistovani-bezpecnosti/  

21
  MV ČR. Mezinárodní komparativní studie o policejních sborech, s. 68. [cit. 2014-08-10]. Dostupné online: 

http://www.mvcr.cz/.../mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich-sborech.  
22

  Policie České republiky. [cit. 2015-02-28]. Dostupné online: www.policie.cz  

http://www.komora.cz/Files/PripominkovaniZakonu/.../200_material.doc
http://www.policie.cz/clanek/o-nas-policie-ceske-republiky-policie-ceske-republiky.aspx
https://www.euroskop.cz/8758/sekce/zajistovani-bezpecnosti/
http://www.mvcr.cz/.../mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich-sborech
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Slovenská republika – Úrad hraničnej a cudzineckej polície  
 
Vzhledem ke společnému historickému vývoji se na Slovensku setkáváme s podobnou 

organizací policejní práce. Existuje zde orgán obdobný české Službě cizinecké policie, který 
se nazývá Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného Zboru a který byl zřízen 
v dubnu 2000 jako celorepublikový bezpečnostní orgán. Do jeho organizační struktury jsou 
začleněná oddělení cizinecké policii policejního sboru jako základní útvary na místní úrovni, 
které primárně odpovídají za kontrolu cizinců. Úrad podléhá policejnímu prezidiu  
a slovenskému ministerstvu vnitra. Své jednotky řídí přímo pomocí územních kompetencí, 
do kterých patří státní hranice a slovenské pohraniční pásmo na vnější schengenské hranici, 
pozemní hranice s Ukrajinou (97,9 km) a také tři mezinárodní letiště s lety mimo 
schengenský prostor (Bratislava, Košice, Poprad).23 Kompetence Úradu se zakládají jak na 
pravidlech Evropské unie, tak na slovenských zákonech. Jádro kompetencí Úradu spočívá 
v rizikové analýze, pohraniční kontrole (ostraha a pohraniční kontrola na hraničních 
přechodech), odhalování padělaných dokumentů, boji proti sítím převaděčů, boji proti 
ilegálnímu přistěhovalectví a nedovolenému překračování hranic, kontrole povolení 
k pobytu, ve vyhošťování cizinců, ve zpětném přebírání osob, realizaci Dublinských 
usnesení24a ve školení odborníků. V současnosti je v Úradu organizovaných 1 772 policistů.25 
Celkový stav policistů Slovenské republiky v r. 2011 byl 21 407, což činí 393 policistů na  
100 000 obyvatel.26 Jak bylo uvedeno výše, v ČR to bylo 416 policistů na 100 000 obyvatel. 

 

Mezinárodní letiště Hraniční přechody 

Bratislava: schengenské Čierna nad Tisou-Čop: železniční 

Košice: schengenské Veľké Slemence- 
Mali Semenci: silniční, pěší a cyklisti 

Poprad: schengenské Maťovské Voskovce – Pavlovo: želeniční 

Piešťany: mezinárodní Vyšné Nemecké – Užhorod: silniční 

Žilina – Dolný Hrušov: mezinárodní Ubĺa – Malyj Bereznyj: silniční 

Prievidza: mezinárodní  

Nitra: mezinárodní  

 
Tabulka: Mezinárodní letiště a hraniční přechody ve Slovenské republice.27 
 
Pro úplnost lze dodat, že například Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii 

Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policejného zboru (NJBPNM ÚHCP PPZ) je 
strukturovaná do tří odborů operativně pátrací činnosti (OOPČ), které se rozlohou velmi blíží 
někdejším krajům, zavedeným v roce 1960, přičemž slučují 2 či 4 kraje současné.  

                                                 
23

   Úrad hraničnej a cudzineckej polície Slovenskej republiky. [cit. 2014-08-12]. Dostupné online:  
http://www.minv.sk/?uhcp  

24
  Dublinská konvence =Úmluva z r. 1990 o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané  

v některém z členských států Evropských společenství. [cit. 2015-12-02]. Dostupné online: 
https://www.euroskop.cz/199/sekce/umluvy/  

25
  E-mailová  zpráva z 2014-09-02 od: lenka.ondrejkovicova@minv.sk: Bíró, L´.Prezídium policajného zboru 

Slovenskej republiky. Stav pohraničníků k 1. 9. 2014. 
26

  MV ČR. Mezinárodní komparativní studie o policejních sborech 2012, s. 29 [cit. 2014-08-14]. Dostupné 
online: http://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich-sborech.aspx  

27
 Úrad hraničnej a cudzineckej policie: [cit. 2014-12-10]. Dostupné online: http://www.minv.sk/?uhcp-ppz 

http://www.minv.sk/?uhcp
https://www.euroskop.cz/199/sekce/umluvy/
mailto:E-mailová%20%20zpráva%20z%202014-09-02%20od:%20lenka.ondrejkovicova@minv.sk
http://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich-sborech.aspx
http://www.minv.sk/?uhcp-ppz
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Ilustrace: Odbory operativně pátrací činnosti.28 
 

Oddělení cizinecké policie 
Policejního prezídia SR 

Působnost v okresech 

Bratislava Bratislava I. až V. 

Dunajská Streda Dunajská Streda, Galanta, Senec 

Trnava Trnava, Malacky, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica 

Nitra Nitra, Hlohovec, Partizánske, Topolčany, Zlaté Moravce 

Nové Zámky Nové Zámky, Komárno, Levice, Šaľa 

Trenčín Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad 
Bebravou, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov 

Banská Bystrica Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, 
Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Krupina 

Rimavská Sobota Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš 

Žilina Žilina, Bytča, Čadca, Martin, Turčianske Teplice, Kysucké 
Nové Mesto, Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský 
Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín 

Košice Košice I., II., III., IV., Košice – okolie, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Rožňava 

Michalovce Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Snina, 
Medzilaborce 

Prešov Prešov, Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Poprad, 
Poprad, Kežmarok, Levoča, Stropkov, Svidník, Vranov 
nad Topľou 

 
Tabulka: Organizační struktura Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia 

Policajného zboru.29 
 
 

                                                 
28

  Materiál č. j.: PPZ-124-34/HCP-NJ-2006 (červenec 2006). 
29

  Úrad hraničnej a cudzineckej polície: [cit. 2014-12-10]. Dostupné online: http://www.minv.sk/?uhcp-ppz  

http://www.minv.sk/?uhcp-ppz
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Rakousko – Polizei 
 
Nejdůležitějším a největším strážním sborem je Spolková policie – Bundespolizei, 

která plní běžné policejní úkoly v celém Rakousku (strukturována do zemských ředitelství  
a údajně až 1 000 základních stanic). Policie byla reorganizována v roce 2005 takovým 
způsobem, že sjednotila do té doby odděleně existující četnictvo (působící v menších obcích 
respektive na venkově) a policii sídlící především ve větších městech a kriminální policii, 
lidově nazývanou policií, do jednoho útvaru. V každé spolkové zemi sídlí zemské policejní 
ředitelství (Landespolizeikommando). Na nižší úrovni působí okresní velitelství 
(Bezirkskommanden) a městská ředitelství (Stadtpolizeikommanden) plnící veškeré policejní 
funkce. Zaměstnává přibližně 27 200 příslušníků policie, z nichž 11 tvoří ženy. Ochrana státu, 
kontrola nelegální migrace, protiteroristická opatření a organizovaný zločin spadá do 
kompetence Spolkového úřadu pro ochranu Ústavy a potírání terorismu (Bundesamt für 
Verfassungsschutz und Terorrismusbekämpfung), jehož pobočky sídlí v každé spolkové 
zemi.30 V roce 2012 Úřad zaměstnával 2 750 zaměstnanců, což oproti minulým letům 
znamená pokles o 50 zaměstnanců.31 Při ochraně vnějších hranic působí na letištích Letová 
policie – Flugpolizei, která spolupracuje s agenturou FRONTEX.32  

 

   
 

Ilustrace: Znak Spolkové rakouské policie.33 
 

                                                 
30

  EUROPOL. Austria. [cit. 2015-03-05]. Dostupné online: 
https://www.europol.europa.eu/content/memberpage/austria-791  

31
  Bundesamt für Verfassungschutz (Herausg.): 50 Jahre im Dienst der inneren Sicherheit .Carl Heymanns, Köln, 

2000, ISBN 3-452- 24669-8 
32

  FRONTEX. National Authorities. Austria. [cit. 2014-08-14]. Dostupné online: 
http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/  

33
  Bundespolizei. [cit. 2014-12-14]. Dostupné online: http://www.unet.univie.ac.at/~a9404562/bndpol1.jpg  

https://www.europol.europa.eu/content/memberpage/austria-791
http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/
http://www.unet.univie.ac.at/~a9404562/bndpol1.jpg
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Belgie – Police/Politie 
 
Sjednocená policie – Police/Politie v Belgii se skládá ze dvou samostatných složek: 

federální policie a místní policie, které jsou navzájem propojeny a plní integrovanou funkci. 
Obě složky navzájem spolupracují při zajišťování bezpečnosti na svých hranicích i na vnějších 
hranicích Unie na letištích. Místní policie zajišťuje plnění základních policejních činností  
a působí na 195 policejních stanicích, kde službu vykonává 33 000 policistů ve služebním 
poměru a asi 860 civilních zaměstnanců. V čele federální policie stojí policejní prezident  
a pracuje v ní 13 000 osob.34 Působí na celém belgickém území a kromě úřadu policejního 
prezidenta ji tvoří ještě tří generální ředitelství (správní policie, justiční policie, podpora  
a management), generální ředitelství a služby sídlících v Bruselu a decentralizovaná 
ředitelství a služby v různých okresech, generální ředitelství správní policie. Neexistuje žádná 
speciální složka pro pohraniční ochranu, ta je zajišťována v rámci všech tří generálních 
ředitelství – generálního ředitelství správní policie, kriminální policie a generálního ředitelství 
podpůrných činností. Generální ředitelství správní policie provádí policejní úkoly, jako jsou 
dopravní kontroly na hlavních cestách, kontroly vodních cest v Severním moři, železniční 
kontroly na dráze a ve stanicích, letištní kontroly na mezinárodních i místních letištích, 
pohraniční kontrolu a kontrolu přistěhovalců, kontrolu vzdušného prostoru a nasazení 
policejních psů. 

Činnost generálního ředitelství kriminální policie je organizována na dvou úrovních  
– centrální útvary a obvodní kriminální ředitelství. V rámci kriminální agendy zajišťuje i boj 
proti obchodování s lidmi a drogami, pátrání po uprchlících. Úkolem generálního ředitelství 
podpůrných činností je poskytovat specializovanou podporu činnostem federální a místní 
policie, v jejímž rámci provádí i zahraniční policejní spolupráci s Europolem.35   
 

 
 

Ilustrace: Znak belgické federální policie.36 
 

                                                 
34

  Krulík, O. Články ASIS. Belgie. [cit. 2014-08-14]. Dostupné online: http://www.asiscz.org/clanky-asis/  
35

  Medková, Eva. Parlamentní institut. Struktura policie ve vybraných státech EU. [cit. 2015-03 Dostupné 
online: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=20679 

36
  Belgian Police. [cit. 2014-12-14]. Dostupné online: http://www.polfed-fedpol.be/org/org_en.php  

http://www.asiscz.org/clanky-asis/
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=20679
http://www.polfed-fedpol.be/org/org_en.php
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Bulharsko – Гранична полиция 
 
První zákon o pohraniční stráži Bulharska byl přijat v r. 1887, podle kterého každá 

pohraniční stráž odpovídala za ochranu hranic o délce minimálně 2 km a maximálně 6 km. 
V roce 1997 došlo k reformě pohraniční stráže, byl přijat zákon ministerstva zahraničí, který 
transformoval Vojenskou pohraniční stráž na Pohraniční policii zpočátku fungující v rámci 
jednoho policejního orgánu. Se vstupem do Evropské unie v r. 2007 byla přijata unijní 
pravidla a pohraniční stráž působí jako samostatný policejní orgán, jehož hlavním úkolem je 
ochrana státních hranic. Má 12 000 příslušníků a v současnosti je bulharský policejní ředitel 
velitelem mezinárodní spolupráce FRONTEXu v oblasti kontroly černomořského pobřeží. Ve 
službách státní policie – Státní policejní služby pracuje celkem 25 000 až 29 000 policistů ve 
služebním poměru, dalších 30 000 jsou zaměstnanci ostatních bezpečnostních složek, z nichž 
10 % tvoří ženy.37  

 

 
 
Ilustrace: Znak bulharské pohraniční policie.38 
 

                                                 
37

  Krulík, O. Články ASIS. Bulharsko. s. 2. [cit. 2014-08-14]. Dostupné online: http://www.asiscz.org/clanky-
asis/ 

38
  Granichna Policija. [cit. 2014-08-18]. Dostupné online: 

https://www.google.cz/search?q=grani%C4%8Dna+policija+rh&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&ei=ZFX4VIHhF4frUqyyg7AB  

http://www.asiscz.org/clanky-asis/
http://www.asiscz.org/clanky-asis/
https://www.google.cz/search?q=grani%C4%8Dna+policija+rh&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=ZFX4VIHhF4frUqyyg7AB
https://www.google.cz/search?q=grani%C4%8Dna+policija+rh&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=ZFX4VIHhF4frUqyyg7AB
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Kypr – Police 
 
Kypr, resp. jeho jižní řecká část, která je součástí Evropské unie, se schengenské 

spolupráce účastní na základě zvláštních ustanovení, protože nepřijal schengenská acquis. 

Působnost Kyperské policie – Cyprus Police se proto omezuje jenom na tuto část. Policie 
byla založena v roce 1960 a její povinností a odpovědností je dodržovat a chránit právo  
a pořádek, prevence a odhalování trestných činů, vyhledávání a zadržování pachatelů před 
justicí. Pokud jde o ochranu a zabezpečení hranic proti ilegálnímu přistěhovalectví 
a cizincům, přístavní a námořní policie kontroluje vzdušný a letecký prostor, policejní 
jednotky spolupracují s kyperskou policejní akademií a provádějí efektivní kontrolu cizinců 
při vstupu a výstupu, ochranu pobřeží a územních hranic republiky, zajišťují důležité školení 
policejních důstojníků, bojují proti ilegálnímu přistěhovalectví na Kypr a do ostatních 
členských států Evropské unie. Z poslední zveřejněné výroční zprávy, která pochází z roku 
2006, činil stav pracovníků v kyperské policii cca 4 400 osob, z nichž 3 30039 byli policisté ve 
služebním poměru. Podle zprávy se přibírají noví policisté, i když na Kypru je nejvyšší 
policejní hustota v celé Evropské unie. 

 

 
 

Ilustrace: Znak kyperské policie40  
 

                                                 
39

  Cyprus. [cit. 2014-08-18]. Dostupné online: www.police.gov.cy  
40

  Kyperská policie. [cit. 2014-12-12] Dostupné online:  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Cyprus_police_patch_old.jpg  

http://www.police.gov.cy/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Cyprus_police_patch_old.jpg
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Dánsko – Politi 
 
Také Dánsko se na společné ochraně vnějších hranic podílí jen na základě udělené 

výjimky, protože není členem eurozóny. Policie Dánska, Faerských ostrovů a Grónska Politi 
je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor spravovaný přímo státem, který plní úkoly v oblasti 
zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Minister spravedlnosti stojí v čele 
policie, přičemž své pravomoci vykonává prostřednictvím národního komisaře a komisařů 
jednotlivých policejních obvodů. Národní komisař stojí v čele kanceláře národního komisaře 
a komisařů jednotlivých policejních obvodů. Kancelář je tvořena několika odděleními, mezi 
nimiž najdeme i cizinecké oddělení a dánskou bezpečnostní výzvědnou službu. Samostatná 
složka pohraniční stráže v dánské policii neexistuje. Pod centrální kontrolou národního 
kontaktního centra probíhají i všechny pohraniční kontroly a jsou řešeny všechny 
s cizineckou problematikou spojené záležitosti. Policejní okresní velitelství provádějí 
praktickou pohraniční kontrolu na dánských hranicích pod dohledem a za odpovědnosti 
Policie. Zatímco v roce 2011 bylo v policejní přibližně 14 000 zaměstnanců (konkrétně 10 150 
policistů ve služebním poměru, mezi nimiž bylo 1 175 žen a přes 3 000 civilních 
zaměstnanců), v roce 2014 je to 13 500 zaměstnanců,41 kteří zastávají důležité funkce jako 
advokáti, administrativní personál a řada dalších profesních skupin. Dánsko se považuje za 
jednu z nejbezpečnějších zemí v Evropské unii, v hustotě policistů připadajících na 100 000 
obyvatel zaujímá předposlední místo před Finskem. 

 

 
 

Ilustrace: Znak dánské policie42 
 

                                                 
41

  Denmark. Interpol Kopenhagen. [cit. 2014-09/18]. Dostupné online: http://www.interpol.int/Member-
countries/Europe/Denmark [cit. 2014-09-18] 

42
  Dánská policie. [cit. 2014-12-12]. Dostupné online: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Denmark_-_National_Police_POLITI_  

http://www.interpol.int/Member-countries/Europe/Denmark
http://www.interpol.int/Member-countries/Europe/Denmark
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Denmark_-_National_Police_POLITI_
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Estonsko – Politsei – ja Piirivalveamet 
 
Estonská policie je jedním z nejrychleji rostoucích bezpečnostních sborů v Evropě. 

Tato čísla ale mohou být matoucí, protože Estonská policie – Politsei a Sbor pohraniční 
stráže – Piirivalveamet prošly slučovacím procesem k datu 1. ledna 2010 (sloučením 
policejní rady, ústřední kriminální policie, osobní stráže, orgánů činných v trestním řízení, 
výborů a letecké skupiny pohraniční stráže, občanského a migračního výboru). Je to největší 
státní správní orgán v Estonsku, který měl v r. 2014 cca 5 000 příslušníků43, čímž policejní 
hustotou převyšuje Českou republiku – Tabulka 5. Činnost tohoto orgánu je rozčleněna do 
čtyř oblastí působnosti: pohraniční stráž, veřejná bezpečnost, kriminální policie, občanské 
záležitosti a migrace. Hlavním úkolem Sboru pohraniční stráže je ostraha a ochrana 
pozemní, mořské hranice a vodních cest, boj proti násilnému a nelegálního překročení 
hranice a proti pašování zboží, zabezpečení hraničních režimů, provádění hraničních kontrol 
a kontrola dokladů cizinců pobývajících v Estonsku, stejně jako plnění záchranných funkcí 
včetně detekce a také pečuje o zachování čistoty mořské vody – likvidace kontaminací. 
Estonsko má jeden z největších policejních sborů v Evropě, v r. 2010 to byl počet policistů 
ještě vyšší – téměř 7 000 policistů, což činí přibližně 560 obyvatel na jednoho obyvatele  
a řadí se tak ke státům s vyšší policejní hustotou stejně jako Česká republika.44 Ochranou 
hranic se k 12. září 2014 zabývalo 1 202 osob.45 

 

 
 

Ilustrace: Znak estonské policie.46 
 

                                                 
43

  Estonia. Police and Border Guard Board [cit. 2014-09-15]. Dostupné online:  
https://www.politsei.ee/en/organisatsioon/   

44
  Krulík, O. Články ASIS. Estonsko. [cit. 2014-08-18]. Dostupné online http://www.asiscz.org/clanky-asis/  

45
  E-mailová zpráva y 2014-09-29 od: Helen.Neider-veerme@politsei.ee  

46
  Politsei. [cit. 2014-12-13]. Dostupné online: http://shaan.typepad.com/shaanou/images/politsei.jpg  

https://www.politsei.ee/en/organisatsioon/
http://www.asiscz.org/clanky-asis/
mailto:Helen.Neider-veerme@politsei.ee
http://shaan.typepad.com/shaanou/images/politsei.jpg
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Finsko – Rajavartiolaitos 
 
Pohraniční stráž – Rajavartiolaitos získala svou aktuální podobu už po první světové 

válce, když do ní byla začleněna pobřežní stráž a pohraniční kontrola byla rozšířena na 
západní a severní hranice. Finská hranice je nejdelší vnější hranice v Evropské unii  
– 3 940 km, z nichž největší část tvoří hranice s Ruskem – 1 340 km, teritoriální vody 
zaujímají 1250 km. Hranice s Norskem měří 736 km a se Švédskem 626 km. Po získání 
nezávislosti přijala finská vláda v roce 1919 rozhodnutí, že odpovědnost za ochranu hranic 
zůstane vojensky organizovaným jednotkám pohraniční stráže podřízeným částečně 
ministerstvu vnitra a částečně prezidentu republiky, který je vrchním velitelem ozbrojených 
sil, v případě mobilizace je podřízena ministrovi. Hlavními funkcemi pohraniční stráže je 
ochrana pozemních hranic a teritoriálních vod, kontrola pasů a hraničních přechodů, přístavů 
a letišť, stejně jako provádění záchranných operací, zvláště na moři. V r. 2009 měla finská 
pohraniční stráž 3 600 příslušníků a 500 záložníků a disponovala 7 pobřežními plavidly,  
7 vznášedly, 81 pobřežními čluny, 2 letadly a 11 helikoptérami.47 Jak vyplývá z údajů za rok 
2013, stav příslušníků i technického vybavení se snížil. V minulém roce sloužilo u finské 
pohraniční stráže 2 716 příslušníků na 25 policejních a 21 pobřežních stanicích, měla 
k dispozici 3 hlídkové čluny, 12 helikoptér, 2 letadla a 215 psů a 500 záložníků, kteří jsou 
v době míru nečinní. Celkový počet policistů ve Finsku vykazuje klesající tendenci, 
v současnosti má kolem 8 000 příslušníků, což v evropském srovnání v současnosti znamená 
nejnižší hustotu policistů na počet obyvatel. 

 

     
 

Ilustrace: Znak finské pohraniční stráže.48 
 

Zaměstnanci Hraniční 
přechody 

Stanice 
pobřežní 
stráže 

Vrtulníky Letadla Psi 

2 716 25 21 3 2 215 

 
Tabulka: Finská pohraniční stráž Rajavartiolaitos v číslech z roku 2013.49 
 

                                                 
47

  Krulík, O. Články ASIS. Finsko. s. 4. [cit. 2014-08-18]. Dostupné online http://www.asiscz.org/clanky-asis/  
48

  Rajavartiolaitos: [cit. 2014-12-15]. Dostupné online: 
http://www.raja.fi/rajavartiolaitos/arvomerkit_ja_tunnukset  

49
  The Border Guard in Figures. [cit. 2014-08-20]. Dostupné online: 

http://www.raja.fi/facts/the_border_guard_in_figures  

http://www.asiscz.org/clanky-asis/
http://www.raja.fi/rajavartiolaitos/arvomerkit_ja_tunnukset
http://www.raja.fi/facts/the_border_guard_in_figures
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Francie – Police aux frontières 
 
Pohraniční policie – Police aux frontières tvoří speciální část Státní policie Sûreté 

Nationale, která také řídí a koordinuje meziresortní akce v boji proti ilegálnímu 
přistěhovalectví. Ve francouzské policii pracuje 150 000 osob, které nesou odpovědnost za 
policejní výkony ve městech a ve větších obcích. V jejím rámci působí i 12 000 – 15 000  
tzv. bezpečnostních asistentů (adjoints de sécurité), kteří jsou zaměstnáni na dobu určitou 
cca 3 let a pocházejí většinou z přistěhovalecké komunity. Kromě státní policie působí v zemi 
ještě Četnictvo Gendarmerie, což je policejní sbor s vojenským statutem působící ve 
venkovských a příměstských oblastech včetně menších měst se zhruba 5 000 až 16 000 
obyvateli. V roce 2008 byl stav četnictva 105 027 osob, z nichž bylo 103 099 ve služebním 
poměru.50 Pohraniční policie plní policejní úkoly včetně letištních operací. Její činnost spočívá 
na čtyřech pilířích. Prvním pilířem jsou úkoly v oblasti zahraniční politiky, bezpečnostní 
předpisy pro překročení hranic, institucionální, mezinárodní a evropská spolupráce, 
bezpečnosti v přístavech, letištích a na železnici. Druhý pilíř tvoří boj a jeho koordinace proti 
ilegálnímu přistěhovalectví, územní služby a zlepšování detekčních metod u cestovních 
dokladů, stejně jako odsun ilegálních cizinců. Třetím pilířem jsou manažerské, rozpočtové, 
lidské a materiální zdroje pohraniční policie. Zajišťuje rovněž školení příslušníků. Čtvrtý pilíř 
představuje národní železniční policie, která zajišťuje bezpečnost na železnici a boj proti 
ilegálním přistěhovalcům.51  

 

    
 

Ilustrace: Znaky francouzské pohraniční a státní policie52 
 

                                                 
50

  Krulík, O. Články ASIS. Francie, s. 3. [cit. 2014-08-20]. Dostupné online: http://www.asiscz.org/clanky-asis/  
51

  FRONTEX. National Authorities. France. [cit. 2014-08-20]. Dostupné  online: 
http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/  

52
  Police aux frontières. [cit. 2014-12-14]. Dostupné online:  

http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/police-aux-
frontieres/28512-1-fre-FR/Police-aux-frontieres_medium.jpg  

http://www.asiscz.org/clanky-asis/
http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/police-aux-frontieres/28512-1-fre-FR/Police-aux-frontieres_medium.jpg
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/police-aux-frontieres/28512-1-fre-FR/Police-aux-frontieres_medium.jpg
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Německo – Bundespolizei 
 
Vznik spolkové policie je uzákoněn v německé Ústavě z r. 2005 a ve spolkových 

zákonech. Jejím základem se stala Spolková pohraniční stráž – Bundesgrenzschutz založená 
v r. 1951 k ochraně nového německého prostoru. V důsledku německého sjednocení v roce 
1990 a přijetí Schengenské dohody se změnil smysl její existence a její činnost se více 
zaměřila na drážní a letištní ochranu. Svou strukturou Spolková policie navazuje na tradici 
někdejší pohraniční stráže, provádí celou řadu bezpečnostních právních úkonů, zvláště 
v oblasti pozemní i mořské pohraniční, železniční a letecké ochrany. Nejvyšším orgánem je 
od r. 2008 Spolkové policejní prezidium (Bundespolizeipräsidium) se sídlem v Postupimi 
(Potsdam). Se svými 41 000 zaměstnanci, z nichž více než 33 000 je ve služebním poměru, 
představuje Spolková policie sílu, která je s vysokou účinností použitelná na širokém území, 
což z ní činí důležitý prvek při zajišťování bezpečnosti nejen ve Spolkové republice 
Německo, ale i v Evropě a v celém světě. Většina z jejích příslušníků (cca 21 000) pracuje 
přímo na hraničních přechodech, resp. v rámci železniční a letecké služby. Asi 6 000 
příslušníků je v pohotovostní záloze a další 3 000 slouží ve zvláštních jednotkách. Pro 
Spolkovou policii pracuje také asi 10 000 civilních zaměstnanců vykonávajících podpůrné 
činnosti a administrativu. Z těchto osob asi pětina – zhruba 2 000 – jsou imigrační inspektoři 
na hranicích a na letištích. V roce 2013 bylo při ochraně hranic a v 84 státech nasazeno 1 158 
policistů.53  

 

    
 

Ilustrace: Znak německé policie.54 
 

                                                 
53

  Jahresbericht der deutschen Bundespolizei 2013. [cit. 2014-08-22]. Dostupné online: 
http://www.bundespolizei.de/DE/00Aktuelles/_News/2014/08/140814_jahresbericht.html?nn=841186 

54
  Bundespolizei. [cit. 2014-12-14]. Dostupné online: https://www.google.cz/search?q=bundespolizei&ie=utf-

8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=YG34VOn9PIW6UfS8hJgD  

http://www.bundespolizei.de/DE/00Aktuelles/_News/2014/08/140814_jahresbericht.html?nn=841186
https://www.google.cz/search?q=bundespolizei&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=YG34VOn9PIW6UfS8hJgD
https://www.google.cz/search?q=bundespolizei&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=YG34VOn9PIW6UfS8hJgD
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Řecko  
 
Jednotky pohraniční policie – Ελληνική Αστυνομία 
 
Jednotky pohraniční policie byly založeny v r. 1999 jako odbočka Helénské policie, 

která čítá 50 000 příslušníků. Jednotky podléhají ministerstvu veřejného pořádku a ochrany 
občanů. Na celém řeckém území v současnosti slouží 4 500 pohraničníků v 58 jednotkách 
pohraniční policie, které kromě ministerstva veřejného pořádku podléhají ještě ministerstvu 
pro civilní mořeplavbu.55 Stejně jako druhý pohraniční sbor – Helénská pohraniční stráž mají 
k dispozici lodě, vrtulníky, helikoptéry a další technické vybavení, aby mohli plnit své úkoly, 
kterými jsou prevence a boj proti ilegálním přistěhovalcům a boj proti příhraničnímu zločinu, 
se kterým se na vnější hranici Řecka setkávají, ale také zajišťování bezpečnosti na přilehlých 
řeckých ostrovech. 

 
Helénská pobřežní stráž – Λιμενικό Σώμα 
 
Helénská pobřežní stráž byla založena již v r. 1919. je to ozbrojený, vojensky 

organizovaný bezpečnostní sbor 7 000 osob56, který má status armády a má k dispozici 
celkově 269 hlídkových člunů a plavidel a vlastní svůj vzdušný útvar o počtu asi 15 letadel  
a vrtulníků. Základní úlohou Helénské pobřežní stráže je vymáhání práva na moři, pátrání po 
lidech a jejich záchrana, bezpečnost na moři, prevence proti znečisťování moře, kontrola 
rybolovu a prevence ilegálního přistěhovalectví a pašování drog. Oba samostatné řecké 
pohraniční útvary navzájem úzce spolupracují s bezpečnostními agenturami členských států 
při uskutečňování evropské politiky. 

 

                                                 
55

  Hellenic Coast Guard. [cit. 2014-08-24]. Dostupné online: www.hcg.gr/ 
56

  FRONTEX: National Authorities. Greece. [cit. 2014-08-24]. Dostupné online:  
http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/  

http://www.hcg.gr/
http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/
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Maďarsko – Rendőrség 
 
Policie Maďarské republiky – Rendőrség je v současnosti jednotným bezpečnostním 

ozbrojeným sborem, do kterého byla v r. 2008 včleněno 21 inspektorátů Pohraniční stráže, 
která do té doby fungovala samostatně. Oddělení maďarské cizinecké policie je státní 
ozbrojená bezpečnostní agentura, v níž v r. 2008 působilo 5 400 policistů z celkového počtu 
policejních zaměstnanců 35 819.57 Policejní hustota je 358 policistů na 100 000 obyvatel, což 
představuje střední úroveň policejní hustoty v rámci Evropské unie – Tabulka 5. Vláda řídí 
policii prostřednictvím ministerstva bezpečnosti. Protože v zemi existuje pouze státní policie 
s celorepublikovou působností, jsou vazby samospráv na státní policii dosti široké včetně 
spolupodílení se na formulaci úkolů a priorit pro policii. Policie plní své úkoly pomocí 
služebních poboček (vyšetřování trestních činů), služeb (antiteroristická služba) a speciálních 
služeb (např. ekonomických). Úkolem maďarské policie je ochrana veřejného pořádku  
a veřejné bezpečnosti, ochrana státních hranic, kontrola hraničních přechodů a udržování 
pořádku na státních hranicích. Policejní sbor je organizačně uspořádán do několika úrovní. 
Ústředním orgánem je Národní policejní velitelství – Országos Rendőr – főkapitányság, jež 
je jakousi obdobou českého Policejního prezidia, dále z regionálních orgánů v podobě 
útvarů s územně vymezenou působností – 19 krajských policejních velitelství, žup,  
a policejní velitelství v Budapešti a z místních orgánů tvořených jednotlivými policejními 
velitelstvími a podřízených krajskému velitelství v příslušné župě a z 21 inspektorátů 
Pohraniční stráže.58  

 

 
 

Ilustrace: Znak maďarské policie59 
 

                                                 
57

  MV ČR. Mezinárodní komparativní studie o policejních sborech. 2012, s. 60. [cit. 2014-08-24]. Dostupné 
online: http://www.mvcr.cz/.../mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich-sborech  

58
  Krulík, O. Články ASIS. Maďarsko. [cit. 2014-08-24]. Dostupné online: http://www.asiscz.org/files/articles/  

59
  Znak Policie MR. [cit. 2014-12-13]. Dostupné online: 

https://www.google.cz/search?q=bundespolizei&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&ei=YG34VOn9PIW6UfS8hJgD#q=ma%C4%8Farsk%C3%A1+policie  

http://www.mvcr.cz/.../mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich-sborech
http://www.asiscz.org/files/articles/
https://www.google.cz/search?q=bundespolizei&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=YG34VOn9PIW6UfS8hJgD#q=ma%C4%8Farsk%C3%A1+policie
https://www.google.cz/search?q=bundespolizei&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=YG34VOn9PIW6UfS8hJgD#q=ma%C4%8Farsk%C3%A1+policie
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Irsko – An Garda Síochána  
 
Irsko, které rovněž nepřijalo schengenská acquis, spolupracuje na základě zvláštního 

ujednání podepsaného v r. 2000. Policejní sbor Irské republiky – An Garda Síochána – 
Strážci míru Irska působí na pěti šestinách Irského ostrova a má za úkol pomáhat a sloužit 
svým občanům. Zbytek území Severního Irska je pod správou Spojeného království a působí 
na něm Police Service of Northern Ireland. Garda Síochána je po vzoru britské policie 
neozbrojený sbor, tzn., pokud má na sobě policista uniformu, tak není nikdy ozbrojen. 
Ozbrojenou silou je kriminální policie sloužící v civilních šatech.60 V roce 2005 došlo 
sloučením 100 policejních stanic a snížením stavů k policejní reformě, při níž vznikly rezervní 
gardy, které mají doplňovat gardisty na místní úrovni. V současné době slouží v 28 okrscích 
přibližně 16 300 tisíc gardistů, z nichž je asi 13 100 ve služebním poměru, 1 160 tvoří 
záložníci a zbytek jsou civilní zaměstnanci.61  

 

 
 

Ilustrace: Znak irské policie.62 
 

                                                 
60

 Policista.cz: An Garda Síochána. [cit. 2014-08-25]. Dostupné online: 
http://www.policista.cz/clanky/reportaz/an-garda-siochana-irsti-strazci-miru-867/ 

61
  An Garda Síochána: Annual report. [cit. 2014-08-25]. Dostupné online:  

http://www.garda.ie/Documents/User/Annual%20Report%202013%20-%20English.pdf  
62

  About us – An Garda Síochána. [cit. 2015-03-05]. Dostupné online: 
https://www.facebook.com/angardasiochana 

http://www.policista.cz/clanky/reportaz/an-garda-siochana-irsti-strazci-miru-867/
http://www.garda.ie/Documents/User/Annual%20Report%202013%20-%20English.pdf
https://www.facebook.com/angardasiochana
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Itálie  
 
V rámci bezpečnostního systému existují v Itálii tři speciální pohraniční sbory 
 
Pobřežní stráž – Guardia Costiera 
 
Italská Pobřežní stráž – Guardia Costiera je speciální vojenský sbor námořního 

loďstva, který je řízen především ministerstvem dopravy a místního hospodářství. 
Spolupracuje s ministerstvem životního pobřeží a ministerstvem rybolovu. Sbor tvoří hustá 
síť poboček, v jejichž čele stojí generální ředitelství v Římě, které spravuje 15 námořních 
regionálních stanic, 128 místních námořních stanic a 48 menších stanic. U italské pobřežní 
stráže je zaměstnáno 10 962 osob. Pobřežní stráž disponuje 152 námořními loděmi,  
21 letadly a několika podvodními plavidly.63 Prvořadým úkolem je vyhledávání a záchrana 
osob na moři, námořní bezpečnost a kontrola mořského rybolovu. 
 

Finanční stráž – Guardia di Finanza 
 
Druhý pohraniční sbor představuje italská Finanční stráž – Guardia di Finanza, což je 

jedna z pěti italských bezpečnostních složek. Ostatními jsou Polizia di Stato, Carabinieri, 
Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale.64 Je to speciální policejní sbor, který podléhá 
ministerstvu financí. Zároveň však představuje i sbor vojenského typu tvořící součást italské 
armády. Má následující strukturu: generální ředitelství, které provádí strategické plánování, 
udržuje spojení s vnějšími institucemi a orgány, národními i mezinárodními, dále ředitelství 
veřejné finanční ochrany, které analyzuje příjmy, veřejné výdaje a podvodné rozpočty. 
Ředitelství ekonomické ochrany se zabývá ochranou záloh, veřejnou ekonomikou, finančními 
trhy a sleduje organizovanou finanční kriminalitu, ředitelství vzdušného a leteckého provozu 
dohlíží, koordinuje a kontroluje operační, výcvikový a správní prostor systému používaného 
na otevřeném moři. Pozemní jednotky působí na všech místech poskytujících státní služby  
a finanční bezpečnost. Strategické směrnice vydané generálním ředitelstvím sjednocují jejich 
akce s akcemi speciálních jednotek. 103 jednotek finanční stráže se zabývá hraničními  
a celními kontrolami a bojem proti ilegálnímu přistěhovalectví. K tomu využívá také lodě  
a letadla. V roce 2006 zaměstnávala 68 000 osob, v roce 2011 to bylo 68 286 osob.65 
 

Státní policie – Polizia di Stato 
 
Italská Státní policie byla založena v roce 1981 odzbrojením bývalé Stráže veřejné 

bezpečnosti – Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Zaměstnává 107 000 osob, z nichž 
6 000 tvoří vědecký a technický personál.66 Státní policie patří do odboru veřejné bezpečnosti 
v rámci ministerstva vnitra. Odbor má několik generálních ředitelství včetně generálního 
ředitelství pro přistěhovalectví a pohraniční policii, jehož složkou je i oddělení Pohraniční 
policie, Polizia di Frontiera, které odpovídá za bezpečnost pozemních, vzdušných i mořských 
hranic. 

                                                 
63

  Guardia Costiera. [cit. 2014-12-10]. Dostupné online: http://www.guardiacostiera.it/organizzazione/  
64

  Krulík, O. Celostátní a regionální sbory prosazování práva v Itálii. [cit. 2014-08-29]. Dostupné online:  
http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/2_2014/2014_bezpecnostni-sbory_italie.pdf  

65
  Guardia d Finanza. [cit. 2015-02-20]. Dostupné online: http://www.gdf.gov.i t  

66
  Krulík, O. Články ASIS. Itálie,s.1 [cit. 2014-08-29]. Dostupné online: http://www.asiscz.org/files/articles/ 

http://www.guardiacostiera.it/organizzazione/
http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/2_2014/2014_bezpecnostni-sbory_italie.pdf
https://www.google.cz/search?q=http://www.gdf.gov.it&spell=1&sa=X&ei=Y-kCVY7-J87uaL7hgpAB&ved=0CBoQBSgA
http://www.asiscz.org/files/articles/
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Ilustrace: Znaky italské pobřežní, finanční stráže a státní policie.67 
 

                                                 
67

  Guardia Costiera. [cit. 2014-12-15]. Dostupné online: http://www.siracusanews.it/files/guardia_costiera.jpg  

http://www.siracusanews.it/files/guardia_costiera.jpg
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Lotyšsko – Valsts robežsardze 
 
Lotyšská pohraniční stráž – Valsts robežsardze (Státní ochrana hranic) byla založena 

v r. 1919, když představitelé Lotyšska přidělili ochranu státních hranic oddělení pohraniční 
stráže v lotyšské armádě. Samostatná činnost státní Pohraniční stráže byla obnovena 
v prosinci 1991, když lotyšské ministerstvo obrany podepsalo nařízení o zřízení vlastního 
kontrolního stanoviště pro město Rigu. To zajiš´tovalo potřebnou pohraniční činnost až do 
zřízení státní pohraniční stráže v r. 1995. Státní pohraniční stráž působila pod ministerstvem 
obrany až do roku 1997, kdy byl převedena pod ministerstvo vnitra. Pohraniční stráž je 
ozbrojený sbor, jehož úkolem je zajišťovat nedotknutelnost státních hranic a po vstupu země 
do Evropské unie v r. 2004 především prevenci nelegální migrace jak na moři, tak z východní 
pevniny, kde leží hranice s Ruskou federací. V současnosti má státní pohraniční stráž 
přibližně 2 000 příslušníků, z nichž v srpnu 2014 bylo 177 zahraničních expertů68 a zahrnuje 
ústředí nacházející se v hlavním městě Lotyšska a šest územních oddělení. Výcvik a výchova 
pohraniční stráže probíhá na Pohraniční policejní akademii, která se nachází poblíž hranic 
s Evropskou unií v Rezekne na východě země. Celkově je v Lotyšsku 10 600 policistů.69 

 

 

 
Ilustrace: Znak policie v Lotyšsku.70 
 

                                                 
68

  E-mailová zpráva z 2014-09-03 od: robezsardze@rs.gov.lv: Headquarters of the State Border Guard of the 
Republic of Latvia,[cit. 2014-09-03] 

69
  Krulík, O. Články ASIS. Lotyšsko, s.1.[cit. 2014-08-29]. Dostupné online: http://www.asiscz.org/clanky-asis/  

70
  Znak a hodnostní označení lotyšské policie. [cit. 2014-08-29]. Dostupné online: http://www.nosp.cz/pravni-

servis/clanky-z-nasi-policie/Cesti-policiste-pri-zavadeni-prvku-filosofie-community-policing-do-praxe-
lotysske-policie  

mailto:robezsardze@rs.gov.lv
http://www.asiscz.org/clanky-asis/
http://www.nosp.cz/pravni-servis/clanky-z-nasi-policie/Cesti-policiste-pri-zavadeni-prvku-filosofie-community-policing-do-praxe-lotysske-policie
http://www.nosp.cz/pravni-servis/clanky-z-nasi-policie/Cesti-policiste-pri-zavadeni-prvku-filosofie-community-policing-do-praxe-lotysske-policie
http://www.nosp.cz/pravni-servis/clanky-z-nasi-policie/Cesti-policiste-pri-zavadeni-prvku-filosofie-community-policing-do-praxe-lotysske-policie
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Lichtenštejnsko – Landespolizei 
 
Ochranu hranic stejně jako celkovou bezpečnost v Lichtenštejnském knížectví 

zajišťuje Národní policie Landespolizei, kterou tvoří 91 důstojníků a 34 civilních 
zaměstnanců, celkově 125 zaměstnanců včetně obecní policie, kteří kontrolují území 
o rozloze 160 km² uzavřené mezi Švýcarskem (Grenzschutz) a Rakouskem (Bundespolizei), 
jejichž pohraniční policie se na základě trojstranné dohody také podílejí na ostraze hranic 
Lichtenštejnska. Vzájemná spolupráce těchto zemí navazuje na tradici ještě z dob habsburské 
monarchie. Švýcarsko a Liechtenštejnsko si už v r. 1945 dohodly opatření týkající se 
pohraniční sanitní služby, ochrany hranic a zacházení s uprchlíky.71 V roce 2011 se 
Lichtenštejnsko připojilo k Schengenské dohodě a smluvně se dohodlo se Švýcarskem  
i Rakouskem na provozování volné hranice a několika hraničních přechodů na hranici  
s Rakouskem72  Členem policejního sboru může být pouze občan Lichtenštejnska.  Za 
pořádek a bezpečnost v rámci obce je odpovědný její starosta, který stojí v čele obecního 
bezpečnostního sboru – Gemeindepolizei. Jako policejní rezerva při mimořádných 
událostech slouží policejní pomocníci, kteří dobrovolně prodělávají certifikovaný výcvik  
a následně fungují jako „policista na částečný úvazek“. Armáda byla zrušena. V případě 
potřeby by byly ve spolupráci se švýcarskou armádou zmobilizovány všechny bezpečnostní  
a dobrovolnické složky v zemi. Země patří mezi nejbezpečnější na světě. Kriminalita je zde 
velmi nízká, víceméně ji zde páchají jen cizinci.73 

 

 
 

Ilustrace: Znak Národní policie Lichtenštejnského knížectví.74 
 

                                                 
71

  Amtsvermerk vom 9.4.1945 betreffend die Besprechung vom 6.4.1945. [cit. 2015-03-05]. Dostupné online:  
http://www.e-archiv.li/textDetail.aspx?backurl=auto&etID=41307&eID=1 

72
  Liechtenstein. National Police. [cit. 2015-03-05]. Dostupné online: http://www.answers.com/topic/law-

enforcement-in-liechtenstein#cite_note-swissinfo1-42  
73

  Krulík, O. Články ASIS. Lichtenštejnsko, s. 1. [cit. 2014-08-29]. Dostupné online: 
http://www.asiscz.org/clanky-asis/ 

74
  Liechtenstein. [cit. 2015-03-05]. Dostupné online:   

http://www.schmid-r.ch/Polizeiabzeichen/Liechtenstein/liechtenstein.html  

http://www.e-archiv.li/textDetail.aspx?backurl=auto&etID=41307&eID=1
http://www.answers.com/topic/law-enforcement-in-liechtenstein#cite_note-swissinfo1-42
http://www.answers.com/topic/law-enforcement-in-liechtenstein#cite_note-swissinfo1-42
http://www.asiscz.org/clanky-asis/
http://www.schmid-r.ch/Polizeiabzeichen/Liechtenstein/liechtenstein.html
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Litva – Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
 
V Litvě nacházíme obdobnou strukturu policie, jako mají v Lotyšsku. Litevskou policii 

tvoří policejní prezidium spadajíc pod ministerstvo vnitra, 10 územních policejních sborů,  
4 specializované policejní sbory včetně bezpečnostní jednotky jaderné elektrárny Ignalina, 
vzdušné eskadry aj. a profesionální policejní učiliště.75 V rámci Státní služby pohraniční 
stráže – Valstybės sienos apsaugos tarnyba byly sloučeny služby cizinecké a pohraniční 
policie, jejíž počet byl v r. 2011 více než 5 000 příslušníků z celkového počtu státních 
policistů asi 10 000 osob. Státní služba pohraniční stráže a patří pod ministerstvo vnitra 
Litevské republiky. Řídí ji služební komisař. V červnu 2014 oslavila 90. výročí vzniku 
v nezávislé Litvě. Litevská státní hranice je dlouhá 1 735 km, z nichž 1 043 km tvoří vnější 
hranice Evropské unie.76  

 

  
 

Ilustrace: Znaky litevské Státní služby pohraniční stráže a bezpečnostního sboru 
jaderné elektrárny Ignalina77   

 

                                                 
75

  Lithuanian Police: [cit. 2014-12-10]. Dostupné online: http://www.policija.lt/index.php?id=11388  
76

  Ministerstvo vnitra. Mezinárodní komparativní studie o policejních sborech  2012, s. 38. [cit. 2014-08-30]. 
Dostupné online: http://www.mvcr.cz/.../mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich-sborech  

77
  Valstybės sienos apsaugos tarnyba. [cit. 2014-12-10]. Dostupné online: 

https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=UGmNVMDcFYivOpC7gbgD#q=obr%C3%A1zky+Valstyb%C4%97s+sie
nos+apsaugos+tarnyba  

http://www.policija.lt/index.php?id=11388
http://www.mvcr.cz/.../mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich-sborech
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=UGmNVMDcFYivOpC7gbgD#q=obr%C3%A1zky+Valstyb%C4%97s+sienos+apsaugos+tarnyba
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=UGmNVMDcFYivOpC7gbgD#q=obr%C3%A1zky+Valstyb%C4%97s+sienos+apsaugos+tarnyba
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Lucembursko – Police Grand Ducale 
 
V Lucembursku existuje jen jeden všeobecný policejní útvar, který vznikl po reformě 

v roce 2000 sjednocením četnictva Gendarmerie grand ducale a bývalé policie Police. Útvar 
odpovídá za všechny policejní záležitosti včetně ochrany letiště Luxemburg-Findel jako vnější 
hranice Evropské unie. Celní úřad je k dispozici pro každý přilétající letecký spoj. Neprovádějí 
se žádné systematické celní hraniční kontroly, nicméně může zde dojít ke kontrolám 
namátkovým. Základním stavebním kamenem policejních výkonů jsou místní policejní 
komisařství, jichž je přes 40. Počet policistů se zvyšuje, zatímco v r. 1995 sloužilo 1 076 
policistů, v r. 2009 už to bylo 1 603, ke kterým je třeba připočíst 259 civilních 
zaměstnanců.78 Podle výroční policejní zprávy za rok 2013 byl stav policistů k 1. lednu 2014  
2 060 příslušníků a 227 civilních zaměstnanců.79 

 

 
 

Ilustrace: Znak Police Grand Ducale.80 

                                                 
78

  Krulík, O. Články ASIS. Lucembursko. s. 2. [cit. 2014-09-11]. Dostupné online: 
http://www.asiscz.org/clanky-asis/  

79
  Police Grand Ducale. Rapport d´activité 2013. [cit. 2014-09-11]. Dostupné online:  

http://www.police.public.lu/fr/publications/statistiques-2013/rapport-statistique-2013.pdf  
80

  Police Grand Ducale. [cit. 2015-03-05]. Dostupné online: http://www.police.public.lu/fr/index.html  

http://www.asiscz.org/clanky-asis/
http://www.police.public.lu/fr/publications/statistiques-2013/rapport-statistique-2013.pdf
http://www.police.public.lu/fr/index.html
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Malta: Služba pohraniční kontroly – Border Control Services 
 
Maltská policie je jedním z nejstarších policejních sborů v Evropě, letos oslaví 200 let 

od svého vzniku. V jejím čele stojí policejní prezident, který byl na základě Zákona  
o přistěhovalectví – Immigration Act jmenován hlavním imigračním důstojníkem. Policie má 
1 800 příslušníků, mezi nimiž je 850 okresních policejních důstojníků v jednotlivých 
regionech, kteří spadají přímo pod obecní policii. V rámci Maltské policie odpovídá Služba 
pohraniční kontroly za všechny otázky spojené s legálním či ilegálním přistěhovalectvím 
včetně pohraničních kontrol. Národní kontaktní centrum FRONTEXu působí v rámci imigrační 
sekce maltské policie. Policejní důstojníci mají legální výkonnou moc i v rámci ozbrojených sil 
Malty, kde jménem imigračního důstojníka zajišťují kontrolu mořských hranic. Ozbrojené síly 
konkrétně odpovídají za provádění kontrol na zelené hranici a za úkoly týkající se jejich 
námořních a vzdušných aktivit. Další součástí Služby pohraniční kontroly je celní oddělení 
spadající pod ministerstvo financí. Odpovídá především za volný pohyb zboží. Uzavřené 
dohody o spolupráci a vzájemných vztazích jsou zajišťovány i dalšími orgány a hraničními 
přechody.81  

 

  
 

Ilustrace: Znak maltské policie.82 
 

                                                 
81

  Malta Police. [cit. 2014-08-31]. Dostupné online: https://customs.gov.mt/  
82

  Malta Police: [cit. 2014-12-13]. Dostupné online  
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=fcGMVMKpHMaLOurCgKgE#q=malta+police+logo  

https://customs.gov.mt/
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=fcGMVMKpHMaLOurCgKgE#q=malta+police+logo
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Nizozemsko – Koninklijke Marechaussée 
 
V Nizozemsku působí jediný policejní sbor, a tím je Politie – Policie. V jeho řadách 

pracovalo v roce 2012 téměř 63 000 zaměstnanců, z toho bylo 49 500 policistů ve služebním 
poměru. Tento počet je však přepočítáván na tzv. Full-Time-Equivalent (FTE), na základě 
něhož činí statisticky počet zaměstnanců 55 000 a přibližně 35 000 policistů ve služebním 
poměru. 3 500 jsou aspiranté ve výcviku a 14 000 osob působí v rámci civilních, technických  
a administrativních složek. Nizozemsko tak vypadá jako země s mnohem menším počtem 
policistů na počet policistů (Tabulka 5), než tomu ve skutečnosti je.83  

Ochranou státních hranic a bezpečností v zemi je pověřena Královská nizozemská 
policie – Koninklijke Marechaussée.84 Je to mnohostranný policejní orgán s vojenským 
statutem a jasnými pravomocemi. Představuje jeden ze čtyř bezpečnostních sborů 
ozbrojených nizozemských sil – vedle královské armády, letectva a loďstva, který 
zabezpečuje úkoly vojenské a veřejné policie. Je rozdělen do 5 oddělení, z nichž každé má 
svůj úkol, jedním z nich je i pohraniční kontrola. Její činnost začíná pasovou a dokumentační 
kontrolu na nizozemských letištích a v přístavech, na železnici a silnicích a na celém území 
státu, přes ochranu a ostrahu národní pokladnice až po ochranu diplomatického sboru, členů 
královské rodiny a nizozemské královny Beatrix. K jejím denním povinnostem patří i kontrola 
a boj proti ilegálnímu přistěhovalectví. Dále je součástí útvarů rychlého nasazení  
a protidemostračních jednotek. Ostatní jednotky se podílí na boji proti drogám a držení 
střelných zbraní.85  

 

   
 

Ilustrace: Znak nizozemské policie a Koninklijke Marechausée.86 
 

                                                 
83

  Krulík, O. Články ASIS. Nizozemsko, s.2. [cit. 2014-08-31]. Dostupné online: 
 http://www.asiscz.org/clanky-asis/ 
84

  Marechaussée je alternativní slovo pro francouzské gendarmerie, což označuje četnictvo, tj. ozbrojený sbor 
sloužící k udržování veřejného pořádku.  

85
  FRONTEX. National Authorities. Netherland. [cit. 2014-08-31]. Dostupné online:  

http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/  
86

  Znak a logo nizozemské policie. [cit. 2014-12-11]. Dostupné online: www.politie.nl  
 Znak policie Marachausée. [cit. 2015-03-06]. Dostupné online: http://www.marechausseesporen.nl/ 

http://www.asiscz.org/clanky-asis/
http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/
http://www.politie.nl/
http://www.marechausseesporen.nl/
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Polsko – Straż Graniczna 
 
Polská pohraniční stráži – Straż Graniczna, SG představuje samostatný útvar 

policejního charakteru, ve kterém jsou sloučeny služby zahraniční a cizinecké policie. Byla 
jmenována v květnu 1991. Je to ozbrojený a jednotný útvar, ve kterém v r. 2012 sloužilo 
přibližně 35 000 zaměstnanců z celkového množství 97 366 policistů ve služebním poměru. 
Kromě nich pracuje u polské policie ještě 20 000 civilních zaměstnanců.87 Straż Graniczna 
zajišťuje ochranu pozemních a mořských hranic, organizuje a provádí pohraniční dopravní 
kontroly. Mezinárodní smlouvy související se zřízením schengenského prostoru umožňují 
posílení spolupráce mezi službou ochrany hranic jednotlivých členských zemí začínající 
výměnou informací a vedoucích až ke společným akcím důstojníků v boji proti pašování 
zboží, obchodu s lidmi nebo ilegálnímu přistěhovalectví. Zajišťuje ochranu hranic v délce 
3 511 km, z toho mořská hranice je 440 km. Nejdelší pozemní úsek tvoří hranice s Českou 
republikou (796 km), nejmenší s Litvou (104 km). 

 

 
 

Ilustrace: Znak polské pohraniční stráže .88 
 

                                                 
87

  Ministerstvo vnitra. Mezinárodní komparativní studie o policejních sborech, s. 49. [cit. 2014-08-31]. 
Dostupné online: www.mvcr.cz/.../mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich 2012,sborech 

88
  Straż Graniczna: [cit. 2014-12-13]. Dostupné online: 

http://www.gohel.pl/uploads/assets/straz_graniczna.jpg  

http://www.mvcr.cz/.../mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich%202012,sborech
http://www.gohel.pl/uploads/assets/straz_graniczna.jpg
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Portugalsko – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras  
 
V Portugalsku existuje několik bezpečnostních složek, z nichž základní Policie pro 

veřejnou bezpečnost -– Polícia de Seguranca Pública (SEF) má 21 500 příslušníků. Kromě ní 
v Portugalsku působí ještě Republikánská národní garda – Guarda Nacional Republicana, 
jejímiž členy jsou vojáci podléhající ministerstvu obrany v počtu asi 23 000 osob, a také 
Justiční policie – Polícia Judiciária s dlouhou tradicí, která je součástí ministerstva 
spravedlnosti. Justiční sbor zaměstnává 1 450 neuniformovaných policejních úředníků  
a 1 200 civilních zaměstnanců.89 Pohraniční kontrolu a agendu s ní spojenou – povolení 
k pobytu, víza, vyhoštění – provádí autonomní Služba cizinecké policie – Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras SEF působící v rámci ministerstva vnitra, která v r. 1991 nahradila 
finanční pohraniční stráž. Z hlediska trestního práva působí SEF jako orgán kriminální policie 
v procesech, které jsou řízeny a jsou závislé na příslušných legálních orgánech, provád 
opatření stanovená těmito orgány a jednají v přenesené pravomoci těchto orgánů. V roce 
2013 se počet pracovníků snížil o 5 osob na 1 333 příslušníků.90  

 

 

 
Ilustrace: Znak portugalské pohraniční stráže .91 
 

                                                 
89

  Krulík, O. Články ASIS. Portugalsko, s.1-2. [cit.2014-09-02]. Dostupné online:  
http://www.asiscz.org/clanky-asis/  

90
  Relatório 201, s. 6 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online: 

https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=AH0RVIyxFsawOqHQgLgH#q=relatorio+2013+sef   
91

  Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. [cit. 2015-03-06]. Dostupné online: 
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/page.aspx  

http://www.asiscz.org/clanky-asis/
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=AH0RVIyxFsawOqHQgLgH#q=relatorio+2013+sef
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Rumunsko – Politia de Frontieră Română 
 
Rumunská pohraniční policie – Politia de Frontieră Română je samostatným 

policejním útvarem v rámci Ministerstva vnitra Rumunska. Je to národní útvar s rozsáhlými 
pravomocemi působící jako orgán policejního charakteru, který jako hlavní instituce 
pověřená pohraniční kontrolou a ochranou státních hranic zajišťuje ostrahu rumunských 
hranic v délce 3 147 km, z nichž 2 070 km tvoří druhou nejdelší vnější hranici Evropské unie. 
Jejich ostrahu v současnosti zabezpečuje přibližně 14 000 příslušníků pohraniční policie.92 
Zabývá se rovněž prevencí pohraniční kriminality se speciálním důrazem na ilegální přechod 
hranic. Pohraniční bezpečnost země je založena na čtyřstupňovém modelu schengenských 
pravidel. Jejich ustanovení jsou zakotvena v pohraniční strategii Rumunska a reprezentují 
základ integrovaného systému pohraniční bezpečnosti. Po vstupu země do Evropské unie 
v roce 2007 se rumunská pohraniční policie stala řádným členem FRONTEXu. Pohraniční 
policie je tak první rumunskou vizitkou, která má jako své motto „Zabezpeč hranice pro své 
občany“.93 

 

 
 
Ilustrace: Znak rumunské pohraniční stráže.94 
 

                                                 
92

  Stav k 1. 9. 2014. Zpráva z 2014-09-02 od:. pfr@mai.gov.ro  Ioan Buda, General Inspector of Romanian 
Border Police, Bucarest  

93
  FRONTEX: National Authorities. Romania. [cit. 2014-09-02]. Dostupné online: http://frontex.europ. 

a.eu/partners/national-authorities/  
94

  Politia de Frontieră Română. [cit. 2014-12-13]. Dostupné online: http://gandrabur.net/wp-
content/uploads/2011/08/FRONTIERA.png  

mailto:pfr@mai.gov.ro
http://gandrabur.net/wp-content/uploads/2011/08/FRONTIERA.png
http://gandrabur.net/wp-content/uploads/2011/08/FRONTIERA.png
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Slovinsko – Policija 
 
Pohraniční policie působila po vstupu do Unie v r. 2004 v rámci slovinské policie 

Policija. V současnosti plní všechny policejní funkce. Základním prvkem výkonu policejní 
práce jsou policejní stanice. Pohraniční policie provádí úkoly v oblasti pohraniční 
bezpečnosti, ilegálního přistěhovalectví a cizinecké problematiky. Plánuje, organizuje  
a monitoruje činnosti spojené s pohraniční kontrolou, pohraniční bezpečností, doplňkovými 
opatřeními, vyšetřováním trestných činů a porušováním státních hranic, s nehodami na 
hranicích, prevencí ilegálního přistěhovalectví, udělováním víz cizincům. Ve druhém stupni 
rozhoduje o záležitostech týkajících se přechodu státních hranic, řídí a koordinuje cizinecké 
centrum. V rámci své působnosti monitoruje a vyhodnocuje bezpečnostní podmínky a práci 
policie, účastní se přípravy právních předpisů a nařízení, zavádění policejních taktik  
a pracovních metod, zpracování počítačových dat a jejich zprostředkování veřejnosti. Má 
rovněž na starosti povinnosti ukládané mezinárodními smlouvami a v posledních letech se 
soustředila na zavádění schengenských pravidel pro jednotný schengenský management. 
Kromě mezinárodní spolupráce spolupracuje také s ostatními státními orgány  
a organizacemi. Při reformě v r. 2007 bylo vytvořeno přes 10 000 tabulkových míst, ze 
kterých však bylo obsazeno jen cca 9 500, z nichž 8 000 tvořili policisté ve služebním 
poměru.106 Stav policistů se od vstupu Slovinska do schengenského prostoru prudce snížil až 
na současných cca 2 200 osob.  

 

 
 

Ilustrace: Mapa výčtu hraničních přechodů ve Slovinsku.95 

                                                 
95

  Kolenc, T. The Slovene Police, General Police Directorate, Ljubljana 2003, 206 s. ISBN 961-6043-43-9. 
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Policejní prezidium   Počet zaměstnanců 

Státní policie 
Policejní ředitelství  

Národní forenzní laboratoř 
Kriminální policie  
Uniformovaná policie 
Zvláštní oddělení 
Oddělení informatiky a telekomunikací 

7 
20 
96 
16 
14 

Státní policie celkem  153 

Oblastní (krajské) policie 
 
 
 
 
 

Celje 
Koper 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo Mesto 

14 
21 
9 
24 
20 
18 

Oblastní policie celkem  120 

Místní policie Celje 
Koper 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo Mesto 

194 
416 
81 
146  
369 
199 
26 
491 

Místní policie celkem  1 922 

Celkový počet policistů  2 195 

 
Tabulka: Slovinsko – obsazení policejních míst k 31. srpnu 2014.96 
 

    
 

Ilustrace: Znak slovinské policie97 
 
 
 

                                                 
96

   Zpráva z 2014-09-08. dzemal.duric@policija.si. Police Academy Slovenia. Border Guard. Statistical Data.  
97

  Policija. [cit. 2015-03-06]. Dostupné online:  http://www.policija.si/index.php/o-policiji/204  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fsl.wikipedia.org%2Fwiki%2FPolicija_(Slovenija)&ei=gHTcVPGEFcnbPf6qgZgN&bvm=bv.85761416,d.bGQ&psig=AFQjCNEVgMGBJf5uK7otsl-175y0IdPAXQ&ust=1423820281305416
mailto:dzemal.duric@policija.si
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Španělsko 
 
Na základě teritoriální působnosti existují ve Španělsku tři kategorie bezpečnostních 

sborů, a to: 1. celostátní bezpečnostní sbory, 2. bezpečnostní sbory autonomních oblastí,  
3. místní bezpečnostní sbory. Působí zde dva celostátní policejní sbory, z nichž jeden je 
Národní policejní sbor – Cuerpo Nacional de Policía, a druhý Civilní stráž – Guardia Civil. 
Celkově slouží u španělské policie asi 150 000 osob, čímž v počtu policistů připadajících na 
100 000 obyvatel zaujímá druhé místo za Kyprem, a před Portugalskem a Maltou. 
 

Cuerpo Nacional de Policía: Do kompetence Národního policejního sboru – Cuerpo 
Nacional de Policía patří zajišťování veřejné bezpečnosti ve velkých městech a střediscích, ve 
kterých žije přibližně 60% obyvatel, a také cizinecká a pohraniční problematika. Národní 
policejní sbor představuje španělskou civilní policii, která v r. 2011zaměstnávala 68 62798 
osob. Zabývá se trestnými činy a s nimi spojenými záležitostmi, veřejným pořádkem  
a cizineckými a pohraničními záležitostmi. Specifické a exkluzivní kompetence národní 
španělské policie týkající se cizinců a pohraničních problémů tvoří kontrola domácích  
i zahraničních osob na vstupu i výstupu ze španělského území, udělování povolení k pobytu, 
udělování občanství cizincům, vyhošťování a navracení cizinců, poskytování azylu, řízení  
70 hraničních přechodů, prevence, vyšetřování a stíhání ilegální migrace.  

 
Guardia Civil: Druhý sbor – Civilní stráž – Guarda Civil jsou jednotky odpovědné za 

veřejnou bezpečnost na ostatním území a ve výsostných teritoriálních vodách Španělska. 
Jedním z hlavních úkolů je i kontrola ilegálního přistěhovalectví. Civilní stráž zaměstnává  
80 000 příslušníků,99 kteří jsou nasazováni na celém španělském pozemním a mořském 
území a provádějí více než 3,9 miliónů zásahů ročně, přibližně 10 000 za den. To představuje  
32 miliónů pracovních hodin a jeden milión akcí. K rozvoji této služby slouží i vozidla civilní 
stráže, která za rok ujedou 350 miliónů km (to by stačilo k objezdu Země téměř 8 000-krát). 
Ostraha pobřeží, přístavů a letišť patří k výjimečným úkolům Civilní stráže stejně jako 
kontrola pašování zboží do Španělska. 

 

           
 

Ilustrace: Znaky španělské státní policie a civilní stráže.100 
 

                                                 
98

  Cuerpo National de Policía. [cit. 2014-09-10]. Dostupné online: 
http://www.policia.es/prensa/20110613_2.html  

99
  FRONTEX: National Authorities. Spain – Guardia Civil. [cit. 2014-09-03]. Dostupné online: 

http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/  
100

  Cuerpo Nacional de Policia. [cit. 2014-12-15]. Dostupné online: 
https://www.google.cz/search?q=finsko&biw=1643&bih=889&tbm  

http://www.policia.es/prensa/20110613_2.html
http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/
https://www.google.cz/search?q=finsko&biw=1643&bih=889&tbm
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Švédsko 
 
Ústředním policejním orgánem ve Švédsku je Švédská státní policie – Riks-

polisstyrelsen RPS. Je to administrativní a dozorčí orgán, jehož policejní prezident je 
jmenován vládou a odpovídá za všechny policejní operace. Jeho součástí je i Služba švédské 
policie – Polisen sídlící ve Stockholmu, která je zodpovědná i za pohraniční kontrolu. 
 

Prvotním úkolem Služby švédské policie Polisen boj proti organizovanému zločinu na 
národní a mezinárodní úrovni. Oddělení pohraniční stráže je v kontaktu s národním centrem 
FRONTEXu. Policie spolupracuje se švédskou pobřežní stráží a pohraniční stráží pro kontrolu 
osob a migrace. Oddělení koordinuje také činnost s 21 místními policejními okrsky 
podílejícími se na pohraniční kontrole. Spolupracuje se švédskou pobřežní stráží a celními  
a migračními útvary zabývajícími se pohraniční kontrolou. Polisen zaměstnává 28 000 
zaměstnanců, z nichž je 20 000 policistů ve služebním poměru a 8 000 civilních 
zaměstnanců, mezi nimiž tvoří největší část ženy (70 %).101 

 

Švédská pobřežnístráž Kustbevakningen je samostatný civilní orgán spadající pod 
ministerstvo obrany. O všech jejích úkolech rozhoduje švédský parlament, zatímco vláda 
rozhoduje o podrobnějších aspektech. Pobřežní stráž je pověřená ostrahou mořských hranic, 
kontrolou osob na moři, ochranou mořského území a rybolovu, odpovídá za vyhledávání  
a záchranu osob. Provádí rovněž běžné policejní úkony v oblasti mořské bezpečnosti  
a dohlíží, aby nedocházelo k nedovolenému znečisťování moře odpadními oleji a k převozu 
drog po moři. Za pomoci vrtulníků, lodí, člunů a z pevniny ochraňuje Botnický záliv, Baltské 
moře a průlivy Skagerakk a Kattegat, a také jezera Mälaren a Vänern. Švédskou pohraniční 
stráž tvoří 900 příslušníků a disponuje 4 řídícími centry k zajišťování čistoty moře, zvyšování 
bezpečnosti na moři a zachovávání udržitelného rybolovu.102 

 

     
 

Ilustrace: Znaky švédské pobřežní stráže a švédské státní policie.103 
 

                                                 
101

  Polisen. [cit. 2014-09-03]. Dostupné online: http://polisen.se/en/Languages/The-Swedish-Police/Direction-
/National-Police-Board/ 

102
  Kustbevakningen. [cit. 2014-09-03]. Dostupné online:  

 http://www.kustbevakningen.se/sv/the-swedish-coast-guard/about-us/  
103

  Sweden Coast Guard. [cit. 2014-12-15]. Dostupné online:  http://www.greenlinesystems.com/wp-
content/uploads/2013/03/sweden_coast_guard.png 

http://polisen.se/en/Languages/The-Swedish-Police/Direction-/National-Police-Board/
http://polisen.se/en/Languages/The-Swedish-Police/Direction-/National-Police-Board/
http://www.greenlinesystems.com/wp-content/uploads/2013/03/sweden_coast_guard.png
http://www.greenlinesystems.com/wp-content/uploads/2013/03/sweden_coast_guard.png
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Island: Landhelgisgæslan – Islandská pobřežní stráž 
 
Island jako kandidátská země Evropské unie přijal v r. 2001 schengenská acquis  

a podílí se na ochraně evropských hranic. Nachází se zde samostatná Islandská pobřežní 
stráž, která představuje malé námořnictvo, které mělo v roce 2008 pouze 128 příslušníků, tři 
hlídkové a jednu výzkumnou loď a leteckou divizi s jedním hlídkovým letounem a dvěma 
vrtulníky. Kromě Pobřežní stráže působí na Islandu ještě Islandská státní policie, která 
zajišťuje bezpečnost na vnitřním území. V roce 2006 zaměstnávala celkem 710 policistů 
pracujících ve 27 okrscích.104  

 

     
 

Ilustrace: Znak Islandské pobřežní stráže a Islandské státní policie.105 
 

                                                 
104

  The Icelandic Police: [cit. 2014-09-03]. Dostupné online: 
http://www.nat.is/travelguideeng/icelandic_police.htm  

105
  Icelandic Coast Guard: [cit. 2014-12-14]. Dostupné online:  
https://www.google.cz/search?q=icelandic+coast+guard&biw=  

http://www.nat.is/travelguideeng/icelandic_police.htm
https://www.google.cz/search?q=icelandic+coast+guard&biw
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Norsko – Politi 
 
Norsko stejně jako Švýcarsko nejsou členy Evropské unie, ale na základě podepsaných 

dohod spolupracují v rámci schengenského prostoru. Jednotný policejní orgán Služba norské 
policie – Politi je rozdělen do 27 regionálních policejních okrsků. Každý z těchto okrsků je 
dále rozdělen na místní a obecní policejní okrsky. V r. 2010 v nich pracovalo 13 000 
zaměstnanců, kteří dohromady představují uniformovanou policejní sílu. Služba se zakládá 
na univerzálním policejním výcviku, což umožňuje norské policii plnit všechny druhy 
policejních úkolů od pátrání přes hlídkování až ke kontrole veřejné bezpečnosti. Společně 
s místní policií má Norsko sedm speciálních jednotek, které podléhají přímo policejnímu 
prezidiu a některé z nich mají pravomoci státního zastupitelství. Specialisté a speciální 
jednotky působí na hraničních přechodech a při ostraze hranic. Místní policie má díky dobré 
znalost prostředí zajiš´tovat dobrou dostupnost policejních služeb.106  

 

 
 

Ilustrace: Znak norské policie.107 
 

                                                 
106

  The Police in Norway. [cit. 2014-09-04]. Dostupné online:  
https://www.politi.no/vedlegg/rapport/Vedlegg_858.pdf  

107
  Politi. [2014-08-28]. Dostupné online: https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=MTuPVIO6G8Oe-
wb9uYHADQ#q=politi  

https://www.politi.no/vedlegg/rapport/Vedlegg_858.pdf
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=MTuPVIO6G8Oe-wb9uYHADQ#q=politi
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=MTuPVIO6G8Oe-wb9uYHADQ#q=politi
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Švýcarsko – Grenzwachtkorps (GWK) – Sbor pohraniční stráže 
 
Švýcarský sbor pohraniční stráže – Grenzwachtkorps je ozbrojená složka státní 

policie, která policejní úkoly plní společně s armádou – Armee, drážní policií – Bahnpolizei  
a soukromými bezpečnostními agenturami. Je to největší švýcarský bezpečnostní orgán, 
který existuje již více než 100 let. Jako jednotný, ozbrojený a uniformovaný orgán patří pod 
ústřední federální celní správu (FCA) a je součástí federálního ministerstva financí (FDF). 
Pohraniční stráž má tři strategické úkoly:  

1. celní povinnosti – výběr cla a přidané hodnoty, patří sem i prevence pašování zboží 
a drog, zbraní, vojenského materiálu, nebezpečných látek, chráněných živočišných druhů, 
uměleckých předmětů, padělků a hořlavin. Součástí švýcarské pohraniční stráže je i Oddělení 
kontroly vzácných kovů (Edelmetallkontrolle), jehož 40 specialistů kontroluje ve Švýcarsku 
vyrobené a dovážené výrobky z drahých kovů, aby tak chránili zákazníky před falzifikáty  
a výrobce před nekalou soutěží. V současnosti zaměstnává 56 osob. 

2. policejní činnost – zahrnuje vyhledávání osob, zboží a vozidel, odhalování 
falešných dokumentů cizinců a prevenci organizovaného zločinu.  

3. cizineckou policejní agendu – zahrnuje prevenci ilegálního vstupu a výstupu ze 
země, ilegálního pobytu a práce načerno, pašování zboží a obchodování s lidmi. Příslušníci 
pohraniční stráže dnes plní asi ze 70 procent dopravní, především bezpečnostně – policejní 
úkoly a z 30 procent úkoly fiskální. Zatímco se stav civilních zaměstnanců snižuje, stav 
příslušníků pohraniční stráže postupně roste. Na základě trojstranné dohody zajišťuje 
švýcarská pohraniční stráž společně s rakouskou policií i ostrahu hranic Lichtenštejnska.108  

 

 
 

Ilustrace: Znak švýcarské pohraniční stráže.109 
 

 2006 2009 2013 2014 

Civilní zaměstnanci celní správy 1 260 1 958 1 389 1 389 

Ostatní civilní zaměstnanci 1 090 342 892 892 

Příslušníci pohraniční stráže 1 928 1 928 1 982 1 982 

Pracovníci kontroly drahých kovů 56 57 56 56 

 
Tabulka Struktura Švýcarské pohraniční stráže k 1. lednu 2014.110 
 

                                                 
108

  FRONTEX. National Authorities. Schwitzerland. [cit. 2014-09-04]. Dostupné online:  
http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/  

109
  Grenzwachtskorps. [cit. 2014-12-12]. Dostupné online: 
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=pI6MVLWrIsebOvijgJAD#q=grenzwachtkorps+schweiz 

110
  Grenzwachtkorps GWK. Zpráva z 2014-08-28 od: adrian.mettauer@ezv.admin.ch, Fachspezialist, 
Eidgenössische Zollverwaltung, Bern 

http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=pI6MVLWrIsebOvijgJAD#q=grenzwachtkorps+schweiz
mailto:adrian.mettauer@ezv.admin.ch
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Spojené království – Border Force – Pohraniční stráž 
 
Spojené království tvoří čtyři země – Anglie, Wales a Skotsko=Velká Británie)  

a Severní Irsko a nepůsobí v něm jednotná policie. Základním úkolem Pohraniční stráže 
Spojeného království – UK Border Force (UKBF) je zajištění bezpečnosti na hranici týkající se 
jak osob, tak i zboží. Příslušníci pohraniční stráže stojí v první linii ochrany země, protože 
každý rok překročí hranice více než 200 miliónů lidí, dováží a vyváží se zboží za stovky bilionů 
liber. Pohraniční stráž – Border Force je transformovaná Pohraniční agentura Spojeného 
království (UK Border Agency), která se stala součástí Home Office Police Force, tj. 
policejních sil ministerstva vnitra pro Anglii a Wales. Policejní síly představují agentury  
a orgány veřejné správy. Podle výroční zprávy za rok 2013 v ní sloužilo 13 352 policistů, což 
ve srovnání s předcházejícím rokem představuje snížení o 188 osob.111 V rámci Home Office 
plní Pohraniční stráž – UK Border Force důležitou úlohu při zajišťování vnitřní bezpečnosti 
spočívající v kontrole přistěhovalectví, omezování přistěhovalecké sítě, snižování kriminality, 
ochraně Spojeného království před hrozbou terorismu a podpoře národního růstu a rozvoje. 
S využitím svých schopností a dovedností, expertíz, technického a technologického vybavení 
pomáhají příslušníci pohraniční stráže předcházet a odhalovat ilegální přistěhovalectví, 
organizovaný zločin včetně pašování drog, zbraní a osob, zabezpečují ochranu země pomocí 
vyhledávání jedinců nebo materiálu, kteří mohou představovat hrozbu pro Spojené 
království. Kontrolou nelegálního dovozu zboží a výběrem daní ochraňují státní příjmy, 
z druhé strany usnadňují vstup do země legálním návštěvníkům a podporují obchod, který 
má přispět k rozvoji ekonomiky Spojeného království.112 

   
 

Ilustrace: Znak UK Border Agency.113 
 

                                                 
111

  UK Border Agency. Annual report 2012-2013, s. 13. [cit. 2014-09-04].  Dostupné online: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/257143/annual-report-
12-13.pdf  

112
  FRONTEX: National Authorities. United KIngdom: Border Force. [cit. 2014-09-05]. Dostupné online: 
http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/  

113
  UK Border Agency. [cit. 2014-12-12]. Dostupné online: https://www.gov.uk/government/../  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/257143/annual-report-12-13.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/257143/annual-report-12-13.pdf
http://frontex.europa.eu/partners/national-authorities/
https://www.gov.uk/
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Závěr 
 
Cílem této práce bylo zjistit, zda a jakým způsobem fungují sbory pohraniční stráže 

v jednotlivých členských zemích Evropské unie po vzniku podmínek pro volný pohyb osob  
a zboží, přičemž hlavní pozornost se soustředila na středoevropské země. Po rozboru 
získaných skutečností a faktů je možno konstatovat, že činnost sborů pohraniční stráže 
zůstala ve všech zemích Evropské unie v podstatě zachována, i když se změnil účel, forma  
i podmínky jejich práce. Kontroly a bezpečnost  na hranicích je předmětem zájmu každé 
členské země, která si ji zajišťují svým vlastním způsobem a svými vlastními prostředky. 
Každá členská země má různou strukturu a různý počet orgánů zabývajících se ochranou 
hranic. V některých zemích se tento útvar nazývá „stráž (guard)“, v jiných je to policie 
(police)“ resp. „policejní služba (police service)“. 

Potvrdila se první hypotéza, že systémy ochrany hranic jsou poněkud odlišné 
v zemích s delší demokratickou tradicí od postsocialistických středoevropských i 
východoevropských zemí, které všechny prodělaly podstatnou změnu a prošly rozsáhlou 
reformou. Jejich útvary pohraniční stráže byly po skončení druhé světové války organizovány 
podle sovětského vzoru a představovaly elitní jednotky ozbrojených sil, do nichž byli 
přijímáni jen vybraní jedinci, kteří procházeli speciálním výcvikem. Měli k dispozici speciálně 
vycvičené psy a měli povinnost při narušení hranice použít i střelné zbraně. Zvláště účinné 
bylo jejich nasazení  
u hranic se západními evropskými státy Spolkovou republikou Německem a Rakouskem, kde 
byla vytvořena několikakilometrová hraniční zóna se zákazem vstupu a vystavěno drátěné 
oplocení, tzv. železná opona. Ta zavinila smrt mnoha lidí, kteří se pokoušeli o nelegální 
přechod do těchto zemí, nejen ze strany narušitelů hranic, ale i ze strany pohraničníků. 
Svědčí o tom pomníky na bývalých hraničních přechodech, ale například  
i u berlínské zdi, kde se východoevropští občané často pokoušeli dostat na západ přes 
hranice rozděleného Berlína. Po skončení studené války ztratila železná opona svůj význam, 
byla odstraněna a pohraniční stráže byly začleněny do působnosti celostátní policie  
a podstatně se snížil stav jejich příslušníků, kteří v rámci policie přešli na jiné posty, což 
potvrzuje druhou hypotézu o inkorporaci útvarů pohraniční stráže do vyšších státních 
těles. Obsah a způsob činnosti pohraničních útvarů bylo potřeba reformovat v souvislosti se 
vznikem nových společenských podmínek v Evropě po roce 1989 a po začlenění zemí do 
schengenského prostoru. Výsledkem reformy bylo pokrytí příhraničního území policejními 
silami s kapacitou dostatečnou pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v nových 
podmínkách. Byla posílena spolupráce policistů ze soudních států, kteří byly vybaveni 
specifickými pravomocemi včetně možnosti působení v určitých situacích na území 
sousedního státu. Ne všechny pohraniční útvary postsocialistických zemí však byly začleněny 
do vyšších policejních orgánů. Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko a Litva navázaly na 
historickou tradici nezávislých pohraničních stráží z předsovětské doby a obnovily svoje 
samostatné pohraniční sbory, které fungují i po vstupu do schengenského prostoru. Pokud 
jde o stavby příslušníků pohraničních stráží resp. policie, nepotvrdila se hypotéza, že jejich 
počet se bude zvyšovat. I když reforma policejních správ po vstupu jednotlivých členských 
zemí předpokládala vysoký počet tabulkových míst, nebyl předpokládaný počet míst 
naplněn a počet policejních příslušníků se stále snižuje, a to i v zemích ležících na vnější 
hranici Unie. Například ve Slovinsku zajišťuje veškerou policejní činnost na hranici Pohraniční 
stráž, která má v současnosti přes 2 000  příslušníků oproti vytvořeným 10 000 tabulkových 
místům po vstupu do Schengenu,. Ke snižování došlo i ve „starých“ členských zemích, 
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například v Dánsku, Spojeném království, Německu a Rakousku. V současnosti je stav 
příslušníků pohraniční stráže v ostatních původních členských zemích stabilizován s rozdílem 
± jednotlivých osob. V případě ohrožení bezpečnosti jednotlivých zemí existuje možnost 
zavedení dalších bezpečnostních opatření ad hoc včetně posílení úlohy pohraniční stráže. 

Jak bylo uvedeno, ve většině postsocialistických středoevropských zemí včetně České 
i Slovenské republiky patří činnost útvarů pohraniční stráže do působnosti celonárodních 
policií. V České republice se pohraniční agendou zabývá Služba pohraniční a cizinecké policie 
a vzhledem k rozsahu její agendy, tj. především kontrola na letištích, není počet jejích 
příslušníků ve srovnání s velikostí celonárodní policie vysoký – 623 osob z celkového počtu 
cca 39 500 policistů v roce 2015.114 Počet příslušníků cizinecké policie je stabilizovaný, i když 
se už od roku 2008 vedly mezi ministerstvem vnitra a ředitelstvím cizinecké policie rozhovory 
o jejím úplném zrušení. Transformace cizinecké policie v roce 2011 přinesla zrušení sedmi 
oblastních ředitelství a současně téměř 700 služebních pozic. Jejich agendu převzaly na 
každém krajském policejním ředitelství zvláštní odbory, takže se nenaplnily obavy ze 
zhoršení situace v oblasti nelegální migrace. Jak ukazuje vývoj posledních let, v souvislosti se 
vznikem teroristického Islámského státu na území mezi Irákem a Sýrií, roste nebezpečí i pro 
obyvatele naší země. Pro cizineckou policii to znamená zvýšení bezpečnostních opatření na 
mezinárodních letištích a speciální ochranná opatření. Současný policejní ředitel Tomáš Tuhý 
počítá s celkovým zvýšením policistů o 4 000 osob, tj. na stav odpovídající roku 2011. Podle 
něho se v loňském roce díky ekonomické a personální stabilizaci v policii podařilo snížit 
kriminalitu ve všech krajích. V letošním roce chce policie pokračovat v boji proti terorismu, 
spolupracuje se zahraničními zpravodajci i zahraničními sbory. 

Vzhledem ke společným historickým základům vznikl podobný útvar cizinecké policie  
i na Slovensku. Nazývá se Úrad pohraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policejného zboru  
a vykazuje větší počet příslušníků – v září 2014 činil 1 772 příslušníků115, protože kromě 
ostrahy mezinárodních letišť zajišťuje i vnější hranici Unie s Ukrajinou v délce téměř 100 km. 
Přitom celkový stav slovenské policie je ve srovnání s Českou republikou poloviční – v roce 
2011 činil 21 400 osob.116 

Také v Maďarsku, které je novou členskou zemí stejně jako ostatní země Visegrádské 
čtyřky (neformální uskupení České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska) od roku 2004, 
působí pohraniční sbor o velikosti 5 400 osob v rámci celonárodního policejního sboru  
o síle 35 819 policistů.117 V Polsku zůstal zachován samostatný sbor pohraniční stráže, který 
patří k největším samostatným sborům ve sjednocené Evropě. Má 35 000 příslušníků, 
celkový počet polských policistů je více než 100 000. Součástí celostátní policie je pohraniční 
sbor v počtu 1 202 osob v Estonsku118, jehož policejní sbor reprezentuje největší a nejrychleji 
se rozvíjející státní orgán v zemi (celkový počet policistů je 5 000119).  

                                                 
114

 TN.CZ. [cit. 2015-04-08]. Dostupné online: http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/policiste-neleni-rok-
2014-byl-pro-ne-nejlepsi-za-posledni-leta.html 
115

  Stav k 1. 9. 2014. E-mailová zpráva z 2014-09-02 od: lenka.ondrejkovicova@minv.sk  
116

  MV ČR. Mezinárodní komparativní studie o policejních sborech 2012,  s. 12.[cit. 2014-09-10]. Dostupné 
online: www.mvcr.cz/.../mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich-sborech 

117
  Tamtéž.  

118
  Stav k 1. 9. 2014. E-mailová zpráva z 2014-09-29 od: Helen.Neider-veerme@politsei.ee, Estonian Border 
Guard Captain 

119
  Estonia. Police and Border Guard Board.[cit. 2014-09-15]. Dostupné online: 
https://www.politsei.ee/en/organisatsioon/   

mailto:lenka.onrejkovicova@minv.sk
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Za důvod zachování samostatnosti pohraničních útvarů v Polsku, Bulharsku, 
Rumunsku, Lotyšsku a Litvě lze považovat dlouhou mořskou hranicí, historickou zkušeností 
spojenou se zvýšeným nebezpečím ohrožení přicházejícího od moře a faktem, že se 
nacházejí na vnější hranici Unie, která vyžaduje zesílená bezpečnostní opatření a výkonné 
technické vybavení. Pohraniční stráže těchto zemí proto disponují moderní lodní a leteckou 
technikou, která jim v případě potřeby umožňuje rychlý a účinný zásah. I když Bulharsko 
vstoupilo do Evropské unie mezi posledními (2007) a patří k jejím nejchudším zemím,120 
v ochraně jejích vnějších hranic hraje význačnou roli, protože Bulharská pohraniční stráž 
zajišťuje kontroly na dlouhé východní černomořské hranici a na západní hranici 
s nečlenskými zeměmi Srbskem a Makedonií, na jihovýchodě s Tureckem, které již od 
padesátých let minulého století usiluje o členství v Unii. Severní hranici tvoří z převážné části 
řeka Dunaj, kterou je potřeba střežit proti nelegálním migrantům, protože odděluje 
Bulharsko od dalšího člena Evropské unie – Rumunska. Bulharská pohraniční stráž tak 
představuje důležitý pohraniční orgán v oblasti Černého moře, který má 12 000 příslušníků  
a její policejní prezident působí jako hlavní koordinátor činnosti agentury FRONTEX. Celkový 
počet bulharských policistů činí až 29 000 osob. Rumunsko, které vstoupilo do Unie také až 
v r. 2007, má samostatný pohraniční útvar v počtu 14 000 osob.121 působící v rámci 
ministerstva vnitra, který je pověřen pohraniční kontrolou a ostrahou vnějších unijních 
hranic v délce 2 070 km, což je druhá nejdelší vnější hranice Evropské unie. Dlouhou tradici 
má samostatná pohraniční stráž v Lotyšsku, která vznikla již po vzniku samostatného 
Lotyšska v r. 1919. Na své tradice navázala obnovená pohraniční stráž v r. 1991, kdy převzala 
funkci sovětských pohraničních vojsk. Nejdříve působila jen jako brigáda ve městě Rize, 
v roce 1997 byla jmenována státní pohraniční stráží. V současnosti zajišťuje asi 2 000 
pohraničníků kontrolu v přístavech Baltského moře a na letištích, ale také na vnitřní hranici 
na východě s Ruskou federací a na jihu s Běloruskem, kde tvoří vnější unijní hranici. 
Obdobnou strukturu jako pohraniční policie v Lotyšsku má i samostatný pohraniční útvar 
v Litvě, ve kterém byly sloučeny funkce cizinecké a pohraniční policie. Litevská hranice je 
dlouhá téměř 2 000 km, z nichž přes 1 000 km jsou vnější hranice Evropské unie. Proto je 
počet pohraničníků vysoký – 5 000 z celkového počtu 10 000 policistů, kteří mají za úkol 
chránit nejen pozemní a mořskou hranici a vzdušný prostor, ale i jadernou elektrárnu Ignalia. 
Samostatná pohraniční stráž jako jediný policejní orgán funguje i ve Slovinsku, kde kromě 
pohraniční agendy zajišťuje i ostatní policejní funkce.  

Zatímco pohraniční stráže postsocialistických zemí prošly rozsáhlou rekonstrukcí  
a změnila se jejich funkce i činnost, struktura, funkce a činnost pohraničních sborů západních 
zemí zůstala v podstatě zachována. Ve všech „starých“ středoevropských členských zemích, 
kterými jsou Rakousko, Německo, Nizozemsko, Belgie a Dánsko, proběhly po podepsání 
Schengenských dohod rozsáhlé reformy. Ve všech starých členských zemích po přijetí 
Schengenské dohody se uskutečnila reforma policejní a pohraniční správy, jejímž cílem byla 
reorganizace policejní správy a snížení stavu policistů. K význačné změně došlo u německé 
pohraniční stráže Bundesgrenzschutz, jejíž název vyplýval z její hlavní úlohy – ochrany 
státních hranic. Tento název byl používán až do roku 2005 i po začlenění východoněmecké 
Volkspolizei do nové policejní struktury. Vznik nové spolkové policie Bundespolizei se datuje 

                                                 
120

  Bulharsko obecně. [cit. 2014-12-12].  Dostupné online: http://www.i-cestovani.com/bulharsko-obecne-64  
121

 Stav k1.9.201. E-mailová zpráva z 2014-10-07 od: pfr@mai.gov.ro,  Romanian Border Police  
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1. červencem 2005 jako dnem jejího přejmenování.122 Více než polovina příslušníků 
Bundespolizei pracuje na hranicích i v současnosti – 21 000 z celkového počtu více než 
40 000 osob.123 V ostatních „starých“ středoevropských členských zemích – Rakousku, 
Nizozemsku, Belgii, Dánsku, stejně jako i na Kypru a na Maltě je pohraniční kontrola 
prováděna v rámci státních policejních sborů o různých velikostech. Z nich rozlohou největší 
Rakousko má 26 500 zaměstnanců, kteří policejní úkoly provádějí v rámci Spolkové policie 
Bundespolizei  
a Letové policie Flugpolizei, která působí na mezinárodních letištích ve všech devíti 
spolkových zemích. V Nizozemsku, které rozlohou odpovídá Švýcarsku, žije dvakrát více 
obyvatel než ve Švýcarsku a má také větší policejní sbor – 55 000 zaměstnanců, z nichž 
35 000 je ve služebním poměru, ostatní jsou civilní zaměstnanci – 14 000 a policisté ve 
výcviku. Menší Belgie má 34 000 zaměstnanců, z nich 33 000 policistů je ve služebním 
poměru, což dosahuje téměř stejného množství jako ve větším Nizozemsku. Dánská policie 
– Politi zaměstnává ještě méně pracovníků – asi 13 500 v r. 2014, což představuje snížení  
o 1 500 osob oproti roku 2011. 11 000 z nich jsou policisté ve služebním poměru, v rámci 
bezpečnostní a zpravodajské služby působí 400 – 700 příslušníků. Malé policejní sbory jsou 
na přidruženém Kypru, kde je 4 400 policejních zaměstnanců, z toho 3 300 ve služebním 
poměru a na Maltě – 1 800. 

Mezi středoevropskými pohraničními sbory významné místo zaujímá švýcarský 
Grenzwachtkorps, který tvoří samostatnou ozbrojenou složku státní policie. I když si 
Švýcarsko zachovává svou neutralitu a nevstoupilo do Evropské unie, přijalo v roce 2008 
schengenská acquis, účastní se spolupráce FRONTEXu a dodržuje přijatá unijní pravidla. 
Grenzwachtkorps, který je jednou z nejstarších evropských stráží, plní kromě ostrahy 
neutrality Švýcarska i úkoly celní, dopravní a cizinecké policie. Vzhledem k velikosti 
Švýcarska, obyvatelstvu v počtu necelých 8 milionů a existenci dalších policejních sborů jako 
je armáda a drážní policie, představuje ozbrojený sbor silný policejní útvar. V řadách 
pohraniční stráže v r. 2014 je 1 982 policistů, 1 382 celníků a 892 civilních zaměstnanců. Její 
součástí je i 40 specialistů v oddělení kontroly vzácných kovů, kteří kontrolují ve Švýcarsku 
vyrobené a dovážené výrobky z drahých kovů, aby tak chránili zákazníky před falzifikáty 
a výrobce před nekalou soutěží. Současný stav zaměstnanců kontrolního oddělení je  
56 osob. 

Specifické samostatné a početně silné pohraniční stráže nacházíme ve Španělsku, 
Itálii, Řecku a Švédsku, kde existuje vícero pohraničních sborů, např. v Itálii celkem tři. 
Všechny uvedené země se vyznačují jednak větší rozlohou a velkou část jejich hranic tvoří 
moře, jednak k nim patří i ostrovy v jejich teritoriálních vodách. V Itálii, Řecku, Švédsku 
funguje samostatná pobřežní stráž. Švédská pobřežní stráž – Kustbevakningen a ve 
Španělsku Civilní stráž – Guardia Civil, stejně jako řecká  Helénská pobřežní stráž jsou 
vybaveny moderní plavební a leteckou technikou, aby bylo možno zajistit bezpečnost na 
moři a dosáhnout i na oddělenou pevninu. Kromě těchto úkolů mají na starosti také čistotu 
mořských vod  
a kontrolu rybolovu. Všechny uvedené země mají kromě pobřežní stráže i další samostatné 
sbory pohraniční stráže. Ve Švédsku v Itálii kromě nich působí ještě samostatná finanční 
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  Bundespolizei. [cit. 2014-12-12]. Dostupné online: 
http://www.bundespolizei.de/DE/_Homepage/home_node.html  

123
  Jahresbericht 2013. [cit. 2014-08-22].  Dostupné online: 
http://www.bundespolizei.de/DE/00Aktuelles/_News/2014/08/140814_jahresbericht.html?nn=841186 
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stráž jako jedna z pěti složek státního bezpečnostního systému. Pokud se jednáo policejní 
stavy, Itálie a Španělsko mají přibližně silné samostatné sbory pohraniční stráže – 11 000 
osob pracuje v italské Pobřežní stráži -– Garda Costiera a 68 300 osob ve Finanční stráži – 
Garda di Finanza v Itálii, 68 600 osob pracuje ve španělském Národním sboru – Cuerpo 
Nacional  
a celkově 80 000 osob v Civilní stráži – Guarda Civil ve Španělsku. Nejvíce osob pracuje  
u italské policie, jejíž celkový stav činí téměř 190 000 osob, z něhož největší podíl 107 000 
osob připadá na Státní policii – Polizia di Stato, do které patří i oddělení cizinecké policie. 
Řecké Jednotky pohraniční policie mají 4 500 policistů, Helénskou pobřežní stráž s větším 
rozsahem pohraničních činností především v oblasti Egejského moře tvoří 7 000 policistů. 
Početně nejslabší je Švédská pohraniční stráž – Kustbevakningen, která má 900 příslušníků  
a disponuje 4 řídícími centry k zajišťování čistoty moře, zvyšování bezpečnosti na moři  
a zachovávání udržitelného rybolovu.124  

Početně velkou samostatnou pohraniční stráž má Finsko. Finská pohraniční stráž  
– Rajavartiolaitos má na starosti kontrolu mořského pobřeží v délce 1 250 km, stejně jako 
přibližně 80 000 ostrovů ležících v Baltském moři. Její stoletá tradice tak zajisté souvisí 
s nutností neustálé ochrany před nebezpečím přicházejícím od moře, ale také od dlouhé 
hranice s Ruskem, později i Sovětským svazem a Švédskem. Rajavartiolaitos v současnosti 
zaměstnává přibližně 2 700 policistů, k nimž patří ještě 500 osob, které by byly nasazeny  
v případě ohrožení hranic země. Velký počet osob pracuje u pohraniční policie Police aux 
frontières  ve Francii, která má velkou rozlohu a rozsáhlou mořskou hranici i zámořská 
území. Je to přes 10 000 osob z celkového počtu asi 150 000 policistů, přičemž Gendarmerie  
– četnictvo, která jako složka francouzských ozbrojených sil zajišťující vnitřní veřejnou 
bezpečnost zaměstnává dalších více než 100 000 osob. V rozlohou menším Portugalsku 
pohraniční kontrolu a cizineckou agendu vede nezávislá a málo početná Služba cizinecké 
policie s 1 333 osobami, která působí vedle dalších policejních útvarů o celkové velikosti 
téměř padesáti tisíc – policie, národní gardy a justiční policie.  

Velký pohraniční sbor v počtu 7 000 osob má i Spojené království, které sice není 
účastníkem schengenské zóny, ale od roku 2000 se řídí schengenskými acquis. Pohraniční 
stráž – Border Force je transformovaná Pohraniční agentura Spojeného království (United 
Kingdom Border Agency), která se stala součástí Home Office Police Force, tj. policejních sil 
ministerstva vnitra pro Anglii a Wales. Policejní síly představují agentury a orgány veřejné 
správy. Podle výroční zprávy za rok 2013 v ní sloužilo 13 352 policistů, což ve srovnání 
s předcházejícím rokem představuje snížení o 188 osob.125 Součástí celonárodní policie je 
pohraniční stráž i v přidruženém Norsku, kde pracuje 13 000 osob, což stavem odpovídá 
Dánsku, jehož rozloha 400 000 km² je však téměř desetkrát menší než rozloha Norska. 
Norsko v referendu několikrát odmítlo vstup do Unie, ale na základě podepsaných smluv 
spolupracuje při ostraze vnější unijní hranice i v agentuře FRONTEX. 

Ve zbývajících malých státních útvarech patřících do schengenského prostoru 
– Lucembursku, Lichtenštejnsku a Irsku existuje jenom jeden celostátní policejní sbor, který 
provádí všechny policejní úkoly včetně pohraniční ochrany. Největší z nich je Garda Sochána 
v Irské republice, která má 16 300 příslušníků, z nichž 1 160 jsou záložníci. Policii 
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  Kustbevakningen. [cit. 2014-09-03]. Dostupné online:  
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  UK Border Agency. Annual report 2012-2013, s. 13. [cit. 2014-09-04]. Dostupné online: 
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Lucemburského velkovévodství – Police Grand – Ducale tvoří celkem asi 2 100 osob, kteří 
plní všechny policejní funkce a spolupracuje s ostatními členskými státy při společné ochraně 
hranic a bezpečnosti, stejně jako jednotná policie Landespolizei v Lichtenštejnském knížectví 
o celkovém počtu 125 osob. Nízký stav 128 osob na celkových 300 000 obyvatel vykazuje 
také samostatná Islandská pobřežní stráž, která s malým množstvím plavební a letecké 
techniky představuje malé námořnictvo.  

Výše uvedeným rozborem se nakonec potvrzuje i třetí hypotéza, že existence sborů 
pohraniční stráže zůstává a bude muset zůstat zachována i v podmínkách sjednocené 
Evropy a volného pohybu osob, protože s uvolněním hranic a rozšiřující se globalizací dochází 
ke zvýšení nebezpečí trestné činnosti nejen v oblasti vnějších hranic, ale i uvnitř prostoru 
Evropské unie. Ve spojení se zvýšeným rizikem možnosti ilegálního přechodu unijních hranic 
a se vznikem nového druhu organizovaného zločinu na hranicích se rozšířila oblast 
pohraniční činnosti o boj s ilegálním přistěhovalectvím. Tento boj klade zvýšené nároky na 
pohraniční stráže především na jižních hranicích Unie – Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko 
a Francie, které musejí čelit nelegálním přistěhovalcům z chudých afrických zemí  
a z arabských zemí postižených válečnými konflikty (Palestina, Egypt, Sýrie, Libye). Uprchlíci 
z těchto zemí se snaží dostat přes vnější hranici Evropské unie a odtud potom do celého 
světa.126  
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  Novinky.cz. [2014-09-16]. Dostupné online: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/347929-lod-se-
stovkami-uprchliku-prevadeci-potopili-u-malty-az-500-mrtvych.html  

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/347929-lod-se-stovkami-uprchliku-prevadeci-potopili-u-malty-az-500-mrtvych.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/347929-lod-se-stovkami-uprchliku-prevadeci-potopili-u-malty-az-500-mrtvych.html
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Země schengenského prostoru 

 

Země AUT BEL BGR CZE CYP DEU  DNK ESP EST FIN FXX GBR GRC HRV HUN IRL ITA 

Vstup  
do 
Společenství/Unie 

1995 1952 2007 2004 2004 1952 1986 1986 2004 1975 1952 1973 1981 2013 2004 1973 1952 

Vstup do 
eurozóny (€) 

1999 1999  - 2008 1999 - 1999 2011 1999 1999 - 2001 - - 1999 1999 

Schengenský 
prostor od 

1995 1985 kand. 
země 

2007 - 1985 1996 1991 2007 1996 1985 jen 
částeč-
ně 2000 

1992 2015 2007 jen 
částeč-
ně 2000 

1990 

 

Země LTU LVA LUX MLT NLD POL PRT ROM SVK SVN SWE Přidružené 
země 

CHE ISL LIE NOR 

Vstup  
do 
Společenství/Unie 

2004 2004 1952 2004 1952 2004 1986 2007 2004 2004 1995  - kandid. 
země 

EHP 
1995 

- 

Vstup do 
eurozóny 

- 2014 1999 2008 1999 - 1999 - 2009 2007 -  - - - - 

Schengenský 
prostor od 

2007 2007 1985 2007 1985 2007 1991 kand. 
země 

2007 2007 1996  jen 
částečně 
2008 

jen 
částečně 
2001 

jen 
částečně  
2011 

jen 
částečně  
2001 
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Přehled policistů a příslušníků pohraniční stráže/policie v zemích schengenského prostoru 

 

Země AUT BEL BGR CZE CYP DEU DNK ESP EST FIN FXX GRC HUN IRL ITA 

Rok 2013 2009 2009 2015 2013 2013 2014 2011 2013 2013 2009 2013 2011 2013 2011 

Policejní sbory 
 

26 500 34 000 29 000 39 500 4 400 41 000  
 

13 500 148 627 
Cuerpo 
National 
68 627 

5 000 8 000 Sûreté 
Nationale 
150 000 
Gendar. 
105 027 

50 000 35819 16 300 
z toho  
zálohy 
1 160  

Polizia di 
Stato 
107 000 

Ve služebním 
poměru 

Nezjišt. 33 000 Nezjišt. 29 000 3 300 33 000 11 000 
v r. 
2012 

Nezjišt. Nezjišt. Nezjišt. Sûreté 
Nationale 
135 00 
Gendar. 
103 099 

Nezjišt. 33500 13 100 Nezjišt. 

Civilní 
zaměstnanci 

Nezjišt. Nezjišt.  Nezjišt. 10 424 
v r. 
2011 

Nezjišt. 10 000 
z toho 
imigrační 
inspektoři 
2 000 

4 500 
(r. 
2012) 

Nezjišt. Nezjišt. Nezjišt. 12 000 – 
15 000 

Nezjišt. 600 2040 6 000 

Pohraniční 
složka součástí 
policie 

ANO ANO 
 

NE ANO NE ANO ANO NE ANO NE ANO NE ANO ANO NE 

Pohraniční 
složka 
 

Nezjišt. Nezjišt. 12 000 623 v r. 
2011 

Přístav. a 
námořní 
policie. 
Nezjišt. 

1 158 Nezjišt. Guarda 
Civil 
80 000 
 

1 200 
v r. 2014 

2 716 + 
zálohy 
500 

10 088 Pohran. 
policie 
4 500  
Pobřež. 
stráž  
7 000 

5 400 Nezjišt. Guardia 
Costiera 
10 962 
Guardia 
Finanza 
68 286 
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Země LTU LUX LVA MLT NLD  POL PRT ROM SVK SVN SWE CHE ISL GBR LIE NOR 

Rok 2009 2014 2009 2009 2009 2011 2009 2009 2014 2014 2013 2014 2008 2009 2011 2010 

Policejní sbory 10 000 2 060 10 600 1 800 55 000 117 366 47 150 71 000 9 500 21 407 28 000 16 000 710 13 352 125 13 000 

Ve služebním 
poměru 

Nezjišt. Nezjišt.. Nezjišt. Nezjišt. 35 000 
+3 500  
ve 
výcviku 

97 366 
 

Segura. 
21 500 
Guarda 
23 000 
Juridic. 
2 650 

60 000 8 000 18 210 20 000 Nezjišt.. Nezjišt.  Nezjišt. 91 8 000 

Civilní 
zaměstnanci 

Nezjišt. 227 Nezjišt. Nezjišt.  14 000 20 000 Juridic.1 
200 
 

11 000 1 500 3 260 8 000 2 281 Nezjišt. Nezjišt. 34 5 000 

Pohraniční 
složka součástí 
policie 

NE ANO NE ANO ANO NE NE NE ANO ANO NE NE NE ANO ANO ANO 

Pohraniční 
složka 

5 000 Nezjišt. 2 000 Nezjišt. Nezjišt. 35 000 1 333 14 000 2 195 1 722 900 1 982 128 7 000 Nezjišt. Nezjišt. 

 
 


