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Mgr. Pavla Prášková 
 
Četnictva a jejich role v zemích Evropské unie 
 
Anotace 
 
Předmětem studie je komparace četnických sborů některých evropských zemí, zjištění 
reformních opatření v bezpečnostních strukturách zemí, které disponují silou typu četnictva 
a posouzení jejich vývoje do budoucna. Kapitoly v teoretické části jsou věnovány historii 
vytváření četnických sborů a klíčovým událostem, které souvisí se vznikem a formováním 
těchto bezpečnostních složek. Analýza států Evropské unie, které disponují četnictvem  
a základní informace o četnických sborech, které ve státě působí nebo do nedávné doby 
působily. V teoretické části se věnuji vymezení pojmu „četnictvo“ a argumentům, které se 
stále častěji objevují, na jedné straně pro udržení četnických sborů na straně druhé pro jejich 
demilitarizaci. Poslední kapitola v teoretické části je věnována četnickým sborům v dimenzi 
nadnárodní spolupráce a mezinárodních misí, což tvoří podstatnou část úkolů speciálně 
vyškolených četnických jednotek. 
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Summary 
 
Gendarmaries and its Role in the European Union Member States. The subject of this study 
is comparison of gendarme corps in some European countries, respectively description of 
reform measures in security forces in countries where gendarme corps exist, particularly 
assessing their future development. The chapters in theoretical parts are dedicated to the 
history of creating gendarme corps and to the key events that are related to the formation 
of the security forces. The description of situation in the countries of the European Union 
follows, including detailed description of their activities in these countries at present and 
until the recent past. I am in particular giving attention to the expression „gendarme“ and 
the proms and cons of keeping or demilitarizing the gendarme corps. The last chapter in the 
theoretical part is dedicated to the role of the gendarme corps in the relation to 
multinational cooperation and international missions; these responsible for working on such 
tasks are part of specially trained gendarme units. 
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Seznam zkratek 
 

EGF European Gendarmerie Force Evropská četnická síla 

EU European Union Evropská unie 

ECS Extend Concept of Security Rozšířená koncepce bezpečnosti 

CIMIN High level Interdepartmental 
Commitee 

 

DGGN Direction Générale de la Gendarmerie 
Nationale 

Generální ředitelství národního 
četnictva 

FIEP Association of the European and 
Mediterranean Police Forces and 
Gendarmeries with Military Status 

Asociace evropských  
a středomořských policejních sil  
a četnictva s vojenským statutem 

AUGC Asociacion Civil de Guardia civiles Asociace spojených občanských gard 
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Úvod 
 
Předkládaná studie si klade za cíl komparovat a vyvodit určité závěry, související se 
strukturou bezpečnostních systémů některých evropských zemí. Řada současných členských 
států Evropské unie zřídila „sbory stojící na pomezí mezi vnější a vnitřní bezpečností“. Tyto 
modely se případ od případu liší a již na tomto místě lze konstatovat, že nevystačíme 
s definicí „vojensky organizovaný sbor plnící úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti“ nebo „sbor 
společně řízený po linii ministerstva obrany a ministerstva vnitra“ (případně jiných resortů). 
 
Sbory tohoto typu v moderním smyslu slova se po Evropě rozšířily v kontextu napoleonských 
válek. Vojensko-policejní tělesa, která plnila svou úlohu v italsko-jazyčných oblastech 
Rakouského císařství, však dnes najdeme i v zemích, kam napoleonská vojska ani nevkročila.  
 
V dřívějších dobách (perioda 18. a 19. století) se uskupení tohoto charakteru zaměřovala na 
ochranu panovníka a bezpečnost lidí na „venkově“, postupem času se náplň jejich činností 
i jejich teritoriální působení rozšiřovaly, ale sbory se často i rušily. 
 
I když pojem „četnictvo“ může laická veřejnost v České republice vnímat spíše odkaz na 
bezpečností sbory doby dávno minulé, nic nemůže být vzdálenější od pravdy. 
 
Samostatnou pozornost zde vyžaduje související terminologie. Názvy jednotlivých těles 
mohou být matoucí. „Četnictva“ (respektive sbory pod různými názvy) mohou vykonávat 
velmi košatou paletu činností. 
 
Tato studie se z výše uvedených důvodů zaměřuje na zmapování současné situace v Evropě, 
respektive podchycení souvisejících trendů. Přitom se pokouší zodpovědět následující 
otázky: 
 
 Otázka č. 1: Ve kterých členských státech Evropské unie dnes sbory tohoto typu působí 

(nebo donedávna působily)? 
 Otázka č. 2: Jaká je náplň činnosti těchto sborů? 
 Otázka č. 3: Do jaké míry jsou tyto sbory předmětem určitých reformních snah v dnešní 

Evropě (jsou tyto sbory vytvářeny, posilovány, redukovány nebo rušeny)? 
 
V rámci studie jsou zároveň stanoveny následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: V souvislosti s nejaktuálnějším vývojem v Evropě, včetně řady úsporných 
opatření, procházejí některá evropská četnictva významnou transformací (snižování stavů, 
rozšiřování úkolů a kompetencí), větší důraz na dobrovolnické sbory. Jedná se tak dopad 
konceptu „treasury-led security policy“ na sledovanou problematiku. 
 
Hypotéza č. 2: Existence četnictva potvrzuje názor, že v dnešním světě není prakticky možné 
narýsovat ostrou hranici mezi vnitřní a vnější bezpečností. 
 
Studie je rozdělena do několika částí. První část se věnuje prvopočátku vytváření četnických 
sborů v době napoleonských válek. Popisuje důvody vzniku, formování a vývoj četnictva na 
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území Rakouského království a posléze Rakousko- Uherska. Zde jsou popsána některá 
důležitá fakta a události související s vývojem tohoto bezpečnostního sboru. 
 
Druhá část mapuje současnou situaci a existenci četnictva v zemích Evropské unie, jejich 
pravomoci, náplň činnosti, pole působnosti, ale i jejich omezení či zrušení. 
 
Další část je zaměřena na samotné vymezení pojmu „četnictvo“ v současné Evropě a na směr 
jakým se ubírá vývoj těchto sborů, jejich transformace v podobě snižování stavů či 
rozšiřování úkolů a teritorií. Závěrečná část mapuje trendy vývoje četnických sborů, jejich 
rozšiřování či redukci a nastíní možný vývoj těchto bezpečnostních sborů. 
 
Co se týče podkladů, využitých v rámci studie, je třeba konstatovat, že se jedná o téma, které 
je v sekundární literatuře málo podchycené, Z tohoto důvodu bylo nezbytné zaměřit se na 
relevantní statistiky, internetové stránky veřejných institucí, případně další specifické studie 
z poslední doby. 
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1. Milníky vytváření sborů četnictva v moderním smyslu slova 
 
1.1. Napoleonské války a přenos modelu četnictva do řady evropských zemí a regionů 
 
Aktivity v oblasti zajišťování bezpečnosti jsou staré jako lidská civilizace sama. Instituce  
k zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany osob i majetku svých obyvatel ostatně vytvářely již 
starověké státy. 
 
Pokud se však omezíme na dobu modernější, pak průkopníky budování „policejních“ sil byla 
zejména větší města, sužovaná značnou mírou kriminality. Sám pojem „policie“ přitom 
rezonoval ve dvou významech: jako označení činnosti (policie zdravotní, stavební atd., tedy 
dozor na dodržování předpisů v uvedených oborech) a jako označení instituce, tedy 
konkrétního bezpečnostního sboru.1 
 
V současnosti je téměř výhradně užíván pouze institucionální význam. Nicméně ani zde 
nebyla a není terminologie jednotná.  
 
Jak ve městech, tak na venkově, pak existoval prostor pro „bezpečnostní personál“, 
nejčastěji označovaný jako „ponocní“ nebo „drábi“, který plnil široké spektrum úkolů, dnes 
označitelných i jako požární či sanitární dozor.2 
 
A nyní se již zaměřme na samotný pojem četnictvo.3 
 
Za pravlast moderního četnictva je považována Francie. Na počátku 17. století bylo hlavní 
náplní činnosti sboru s tímto názvem ochrana královny. Později, od 70. let 17. století, 
existovaly na území Francie další četnické jednotky, které působily i mimo královský dvůr, ale 
ty byly ještě před Velkou francouzskou revolucí zrušeny. V roce 1798 bylo četnictvo znovu 
obnoveno generálem (a později císařem) Napoleonem Bonapartem. Ten tyto nejen obnovil, 
ale i posílil a rozšířil jejich pole působnosti. Četníci se v období míru starali o bezpečnost 
v zemi a za války se připojili k armádě a plnili úkoly vojenského charakteru. Četníci 
nasazení za napoleonských válek ve Španělsku vytvářeli oddíly tzv. četníku lancířů, kteří byli 
vyzbrojeni jezdeckým kopím. Dále existovali elitní četníci (gendarmes d´elite), kteří v době 
míru zajišťovali bezpečnost císařského paláce a v době války přímo chránili císaře nebo 
dohlíželi na válečné zajatce v době, kdy se konala přehlídka zajatců a válečných trofejí.4 
 
V kontextu napoleonských válek model četnictva jako vojensko-policejní složky 
expandoval do řady částí Evropy. Osvědčený vzor vojensky organizované bezpečnostní 
složky byl později často kopírován a nakonec se ujal i ve střední Evropě. Ostatně již revoluční 
                                                           
1
 Antonín Filák, Martin Bohman Policie evropských zemí a mezinárodní policejní spolupráce, Policejní akademie 

České republiky v Praze, Praha 2007. 
2
 MACEK, Pavel; UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I., Habsburská monarchie (1526-1918). Praha: 

Themis, 1997. 
3
 Název žandarmerie užívaný např. na Slovensku, má svůj původ ve francouzském gens d´ames. V Čechách se 

vžil výraz četnictvo, dříve užíváno jako označení pro lupiče, „zbojníka“ (podle toho, že se tito lupiči sdružovali do 
skupin, tzv. „čet“). 
4
 MACEK, Pavel; UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I., Habsburská monarchie (1526-1918). Praha: 

Themis, 1997. 

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anton%C3%ADn+Fil%C3%A1k%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+Bohman%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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Francouzská republika na dobytých územích budovala systém satelitních republik, později 
transformovaných na monarchie (Nizozemsko – Batávie, Itálie – několik států, Švýcarsko  
– Helvécie atd.). V těchto satelitních státech byl napodobován nejen systém francouzské 
státní správy, zákonodárství apod., ale i struktura armáda dalších bezpečnostních složek.5 
 
Pád Napoleona přitom rozhodně neznamenal zánik jím zaváděných změn. Mnohé státy, kde 
byl bezpečnostní model Francie zaveden (Benelux, Španělsko) koncept četnictva uchoval. 
Podle francouzského vzoru bylo budováno například ve státech Rýnského spolku, dále 
počátkem 19. století v Prusku respektive ve sjednoceném Německu.6 Tento model se šířil  
i do těch zemí Evropy, které Napoleon nikdy neovládl. 
 
Na Francii závislé Italské království (zahrnující severovýchod dnešní Itálie) bylo po pádu 
Francouzského císařství přímo nebo nepřímo připojeno k Rakouskému císařství. Jádrem 
tohoto území je region Lombardie, ovládaný Francií mezi lety 1796 až 1814. Četnické sbory 
v Italském království respektive Lombardii čítaly 1 012 příslušníků. Právě zde byl položen 
základ Rakouského četnictva. Model četnictva zde totiž nebyl nejen zrušen, ale stal se 
naopak vzorem, aplikovaným v dalších částech monarchie (Gendarmerie-Regiment der 
Lombardie). 
 
Tento model pak přejaly i mnohé nástupnické státy Rakousko-Uherska. Četníky nacházíme 
po roce 1918 i v Československu a po roce 1939 jak v Protektorátu Čechy a Morava, tak na 
Slovensku. 
 
1.2 Důvody ke zřízení četnictva 
 
Organizace policejní správy v 18. až v polovině 19. století byla ve většině zemí Evropy dosti 
nedokonalá. Lidé, kteří se o tuto agendu měli starat, nebyli často profesionálové. Celá 
bezpečnostní agenda byla naprosto nesystémová. Důvodem byly náklady na stíhání  
a posléze živení vězňů, strach z pomsty od propuštěnců, kteří se mstili na majetku těchto 
úředníků jeho vylupováním či zapálením. Dalším důvodem laxního přístupu k této agendě 
bylo také to, že většina bezpečnostního personálu nebyla právnicky (a vlastně ani nijak) 
vzdělaná a dá se říci, že ani ochotná se touto agendou zabývat hlouběji. 
 
Tento přístup panoval jak na vesnicích, tak ve městech, kde úředníci či „policisté“ sledovali 
spíše svůj osobní prospěch.7 
 
Konkrétně v Pražských městech se vlastním výkonným orgánem „policejní“ správy stali 
městští rychtáři, kteří spadali pod dohled královských rychtářů. Samotný výkon ve městech 
však spadal pod pravomoc městských radních, kteří měli k ruce policejní vojáky, úřední 
dráby, katy a placené ponocné. Ti však k důstojnému udržení pořádku stačili málokdy.8 
 

                                                           
5
 KŘIVSKÝ, Petr; SKŘIVAN, Aleš; KVAČEK, Robert. Věk starý a nový. Albatros, Praha 1985. 

6
 MACEK, Pavel; UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I., Habsburská monarchie (1526-1918). Praha: 

Themis, 1997, str. 12. 
7
 Vigile Amico. http://www.vigileamico.it/ 

8
 MACEK, Pavel; UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny obecních policií. Police History, Praha 2004. 
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Na venkově náležel policejní dohled, ovšem spíše jen teoreticky, krajským hejtmanům. 
Prakticky ho prováděly vrchnostenské úřady za pomoci drábů, myslivců a hajných, rovněž 
také prostřednictvím vesnických rychtářů. 
 
Tyto nedostatky v policejní organizaci, které se vyskytovaly především na vesnicích, neušly 
zraku nadřízených zeměpanských úřadů. Ty se snažily o zlepšení situace. Tyto snahy se však 
bohužel minuly účinkem.9 
 
S větší intenzitou se počaly tyto opravné snahy dít teprve na počátku nebo v polovině  
19. století. To je doba, kdy se v Evropě začaly konstituovat bezpečnostní sbory s celostátní 
působností.  
 
1.3 Četnictvo jako součást bezpečnostního systému Rakouského císařství 
 
Za vlády Karla VI. byl tehdejší nepružný systém policejní organizace v Rakousku vyřešen 
zřízením policejní bezpečnostní komise roku 1774. Tento kolektivní orgán držel ve svých 
rukou veškerou policejní správu. Tím se výkon policejní agendy podstatně urychlil. 
 
První reforma státní správy, která zahrnovala i policii, byla provedena mezi slezskými válkami 
a sedmiletou válkou. Podstatným bodem reformy bylo oddělení policejní správy od justiční  
a zřízení krajských úřadů s vrchním dozorem nad policií. 
 
Během druhé policejní reformy bylo zřízeno policejní ředitelství v roce 1776 ve Vídni. Vzorem 
mu byla pařížská policejní struktura.  
 
Za dob Josefa II. proběhla třetí policejní reforma. Její provedení dostal na starost 
dolnorakouský místodržitel hrabě Pergen, který se této příležitosti chopil velmi zodpovědně. 
V rámci Pergenových reforem byla zrušena bezpečnostní komise zřízená roku 1774.10 
 
Dalším krokem bylo ustanovení „vyšší“ tajné policie, kterou řídil nově ustanovený policejní 
ředitel a „nižší“ uniformovaná část, která zprvu podléhala městskému hejtmanovi městského 
soudu.  
 
Od roku 1783 ji ale také řídil policejní ředitel, který byl titulován již jako vrchní policejní 
ředitel. Toto povýšení vídeňského ředitele na vrchního ředitele nebylo samoúčelné. Mělo 
symbolizovat jeho budoucí nadřízené postavení. 
 

                                                           
9
 HLEDÍKOVÁ Zdeňka; JANÁK Jan, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu do roku 1945, Státní 

pedagogické nakladatelství 1989. 
10

 JIRÁČEK, Luděk. Vývoj policie v českých zemích: 18. – 19. Století. Ozbrojené složky.  
http://www.ozbrojeneslozky.cz/clanek/vyvoj-policie-v-ceskych-zemich-18-19-stoleti 
MACEK, Pavel; UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I., Habsburská monarchie (1526-1918). Praha: 
Themis, 1997, str. 45. 
DOHNALOVÁ, Jana. Historie a vývoj četnictva od roku 1848 do 30. let 20. století v proměnách habsburské 
monarchie. 2010. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. 
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Od roku 1785 začala vznikat policejní ředitelství v Praze, Brně, Opavě, Budapešti, Bratislavě, 
Sibini, Lvově a Miláně.11 
 
V menších městech vznikla samostatná policejní komisařství. Přijetí policejních ředitelů ve 
městech nebylo vždy příliš nadšené. Místní orgány je braly jako úředníky, které jim určil 
panovník, avšak bez dobrozdání zemských činitelů. 
 
Jednou ze zajímavostí této reformy bylo, že zde chyběla formální hlava celé organizace. Ve 
skutečnosti tomu tak nebylo, protože jí neformálně řídil samozřejmě Pergen, jehož postavení 
vyplývalo z důvěry, kterou do něho panovník vkládal.  
 
Určitá překotnost josefínských opatření se projevila i tím, že císařským nařízením z roku 1786 
měl výkonnou moc nad policií v rukou magistrát a policejní ředitelé plnili jen vrchní dozor. 
Roku 1790 se však obnovila pravomoc policejních ředitelství, protože se ukázalo, že 
magistráty na tuto funkci nestačí. Systém policejních úřadů kontroloval celé území 
monarchie kromě Rakouského Nizozemí (dnešní Belgie). 
 
Krátkou epizodou pro policejní organizaci byla vláda Leopolda II. Ta přinesla oslabení 
policejního aparátu a především moci Pergena, který byl zbaven roku 1791 všech funkcí. 
Policie podléhala opět místodržitelstvím, protože neměla žádného vyššího šéfa. Policejní 
ředitelství nekomunikovalo již přímo, ale jen prostřednictvím místodržitelů. Vnitřní struktura 
zůstala vcelku zachovaná.  
 
Obrat v této situaci nastal v následujícím období za vlády Františka II. Leopoldův syn požádal 
Pergena, aby obnovil chod tajné policie, kterou jeho otec zrušil. Centrální řízení policie bylo 
obnoveno na počátku roku 1793. V čele stanul Pergen, tentokráte titulovaný jako státní  
a policejní ministr. Kromě tajné policie řídil také policejní a cenzurní úřad. V čele policie  
a cenzurních úřadů stál až do roku 1804.12 
 
V roce 1793 byl také vrácen policejnímu ředitelství výkonný dozor nad policií, ale s tím, že 
místodržící mohli kontrolovat korespondenci policejních ředitelů. Pergenovým nástupcem 
(ovšem v hodnosti policejního prezidenta a ne již ministra) se stal hrabě Sedlnitzky, který 
tuto funkci zastával od roku 1817 do roku 1848.13  
 
V 19. století se v systému bezpečnostních sborů Rakouského císařství objevilo četnictvo, 
které bylo nejlépe organizovanou a nejúčinnější bezpečností složkou. Po celou dobu své 
existence mělo výrazné vazby na armádu. Z armády povstalo a po jistou dobu bylo její 
přímou součástí. Vždy si zachovalo z ní převzatou organizaci, výcvik a kázeň. Od zřízení 

                                                           
11

 SPURNÝ, Miroslav. Historie četnictva a policie. Policie České republiky – Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje. 2015. http://www.policie.cz/clanek/historie-cetnictva-a-policie-historie-cetnictva-a-
policie.aspx 
12

 BĚLINA, Pavel; RAK, Jiří; POKORNÝ, Jiří; HALADA, Jaroslav; MORAVCOVÁ, Dagmar; TOMEŠ, Josef; HRBEK, 
Jaroslav; MAREŠ, Petr; GRULICH Tomáš; ROČEK, Petr; ČORNEJ, Petr. Dějiny zemí koruny české II, Paseka, Praha 
1991. 
13

 MACEK, Pavel; UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I., Habsburská monarchie (1526-1918). Praha: 
Themis, 1997, str. 47-51. 
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četnických součástí v celé monarchii v polovině 19. století bylo veškeré teritorium státu 
pokryto sítí bezpečnostních složek. Ve městech vykonávala bezpečnostní služby policie 
(státní nebo obecní) a na venkově četnictvo, které bylo odpovědné za bezpečností situace 
v terénu, tj. na většině rozlohy státního území. Služby četnictva byly v dobách míru 
vykonávány jak pro civilní státní správu, tak pro armádu. Ve válce byla část četnictva 
vyčleněna k podpoře vojska v poli.14 
 
První četnickou formací Rakouského císařství byl četnický pluk převzatý v roce 1815 
z ozbrojených složek bývalého Napoleonova Italského království. Četnický pluk 
v Lombardii, o síle asi tisíce mužů, tvořil součást armády a v míru podléhal příslušnému 
teritoriálnímu velitelství v Miláně, v nejvyšší instanci dvorní válečné radě ve Vídni. 
Vzhledem ke specifičnosti služby byl pro pluk vytvořen zvláštní nadřízený orgán, generální 
inspektor, sídlící v Miláně. Funkci zastával četník v hodnosti plukovníka, později generála. 
Pluk se dělil na eskadrony, křídla, čety, sekce a brigády. Četníci lombardského pluku v míru 
vykonávali služby civilní a vojenské stráže ve své oblasti. Pravidla výkonu jejich služby se 
později stala vzorem pro stanovení obdobných norem pro četnictvo na území celé 
monarchie. Četníci všeobecně zabezpečovali provádění platných zákonů, ustanovení 
panovníka a nařízení civilních i vojenských úřadů. Zákroky vykonávali podle předepsaných 
pravidel. Vzhledem k civilní službě náležela četnictvu řada povinností jako například 
vykonávání hlídek na hlavních i vedlejších cestách a v jejich okolí, pátrání a zadržování 
zločinců a pachatelů těžkých policejních přestupků, zadržování podezřelých osob (žebráků, 
tuláků apod.), rozptýlení každého srocení ohrožujícího veřejný klid a zajištění osob, které 
pobuřovaly, a tak dále.  
 
Fungování četnictva v Rakouském císařství (od roku 1867 Rakousko-Uhersko) monarchii 
provázely tři etapy. Ta první se týkala hejtmanů, mezi nimiž byla v roce 1810 uspořádána 
anketa o fungování četníků v jednotlivých krajích, ale tento první pokus nebyl dotažen do 
konce a anketa zůstala v registratuře nevyzvednuta do roku 1832. 
 
Když se v druhé etapě, která začala roku 1815 projednávalo podle jakého vzoru by se mělo 
četnictvo zřídit, hejtmani se výslovně postavili proti zřízení četnictva, proto skončila i druhá 
etapa neúspěšně. 
 
Až se začátkem revoluce v roce 1830 a všudypřítomným strachem o bezpečí monarchie  
a jejích obyvatel vyvstala otázka nového projednávání o zavedení četnictva, které by bylo 
nápomocno dosavadním bezpečnostním sborům. S touto myšlenkou přišel roku 1832 
pražský hejtman Hoch. Jednání úřadů bylo ale pomalé a k celé záležitosti se vrátily až po 
deseti letech. Vše urychlila opět revoluční situace v Evropě roku 1848. O fungování četnictva 
se rozhodovalo opět formou ankety adresované hejtmanům. Tentokrát dopadl jejich postoj 
souhlasně a 8. června 1849 bylo konečně četnictvo zřízené, ale až 18. ledna 1850 byl vydán 
zákon o zavedení četnictva na celém území monarchie. Tento zákon vymezoval četnictvo 
jako strážní vzor, který měl zajišťovat veřejnou bezpečnost.15 

                                                           
14

 MACEK, Pavel; UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I., Habsburská monarchie (1526-1918). Praha: 
Themis, 1997. 
15

 MACEK, Pavel; UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I., Habsburská monarchie (1526-1918). Praha: 
Themis, 1997. 
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Již na počátku vlády Františka Josefa I. (1848 až 1916) převládl názor, že dosavadní policejní 
správa není schopna skutečného a efektivního plnění vládních nařízení týkajících se evidence 
podezřelých osob, cizinců a stíhání rostoucí kriminality. Proto bylo nutné provést 
v bezpečnostní oblasti správy efektivní reorganizaci. Ve městech vznikaly policejní sbory, 
kdežto pro venkov bylo počítáno s využitím četnictva.16 
 
„Tato reorganizace mohla spočívat jedině na zásadě bezprostředního dozoru státních úřadů 
nad jednotně řízenou veřejnou bezpečnostní stráží, pro kterou tu byl již vzor ve francouzské 
gendarmerii, zřízeném císařem Napoleonem“.17 
 
Pro potřeby vojenské správy vykonávalo četnictvo v míru další služby jako třeba zadržování 
dezertérů či vedení seznamů vojenských dovolenců. Četnictvu, přidělenému za války 
k armádě v poli, přibývalo pronásledování špionů a podezřelých osob, držení denních  
i nočních stráží v polních táborech, následování útočících kolon v bitvě a zabraňování 
vojákům zůstávat pozadu nebo opatřování vozů pro odvoz zraněných18. 
 
Po porážce maďarského povstání v roce 1849 byl na území Uher zformován podle 
osvědčeného lombardského vzoru další četnický pluk. Šlo vlastně o první krok k rozšíření 
četnictva na území celé monarchie. Vzhledem ke službám, které vykonávalo pro civilní 
správu, bylo v určitých ohledech podřízeno ministerstvu vnitra (tyto pravomoci pak postupně 
přecházely, podobně jako u policie, na Nejvyšší policejní úřad, policejní ministerstvo  
a prozatímní státní ministerstvo). Četnictvo též spadalo pod vojenskou jurisdikci.19 
 
Četnictvo se stále vyvíjelo a procházelo nejen mnohými změnami, ale bylo i rušeno  
a redukováno. V roce 1866 bylo nahrazeno systémem zemských četnických velitelství, který 
se rovnal teritoriální struktuře civilní státní správy. 
 
Další podstatné změny v organizaci četnictva nastaly po rakousko-uherském vyrovnání v roce 
1867.20 Po přechodné likvidaci četnictva v Uhrách v letech 1867-1881 a po zřízení četnictva 
v Bosně a Hercegovině roku 1878 působily v rámci Rakousko-uherské monarchie od 80. let 
19. století tři četnické sbory, rakouské císařsko-královské četnictvo, královské uherské 
četnictvo a císařsko-královské bosensko-hercegovské četnictvo. Rakouské četnictvo 
podléhalo Ministerstvu pro zemskou obranu ve Vídni, uherské stejnojmennému ministerstvu 
v Budapešti a bosenské společnému Ministerstvu války ve Vídni.21  
 

                                                           
16

 ROUBÍK, František. Sborník věd právních a státních č. 39, Pokusy o zřízení četnictva v Čechách, Praha 1939, 
s. 161-162. 
17

 ROUBÍK, František. Sborník věd právních a státních č. 39, Pokusy o zřízení četnictva v Čechách, Praha 1939, 
s. 162. 
18

 UHLÍŘ, Lubomír. Získat si vážnost obyvatelstva: Vznik a vývoj rakouského četnictva. Dějiny a současnost. 
2007, č. 9. http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2007/9/ziskat-si-vaznost-obyvatelstva-/ 
19

 MACEK, Pavel; UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I., Habsburská monarchie (1526-1918). Praha: 
Themis, 1997, str. 64-65. 
20

 Ústavně právní akt, na jehož základě se Rakouské císařství přeměnilo na Rakousko-Uhersko, tedy 
konfederaci, která posílila emancipaci Uherského království. 
21

 UHLÍŘ, Lubomír. Získat si vážnost obyvatelstva: : Vznik a vývoj rakouského četnictva. Dějiny a současnost. 

2007, č. 9. http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2007/9/ziskat-si-vaznost-obyvatelstva-/ 
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Služební zásady zakotvené v prvé četnické instrukci z roku 1851 byly v podstatě opakovány 
v následně vydávaných obdobných předpisech. Většinu z nich nacházíme i v poslední 
služební instrukci rakouského četnictva vycházející z ustanovení zákona z roku 1895. V této 
instrukci jsou zakotveny i zásady dvojího podřízení četnictva, které vyplývaly z charakteru 
této složky, původně součásti armády a později samostatného ozbrojeného sboru, konajícího 
převážnou část své služby pro potřeby civilní státní správy. V záležitostech vojenských, 
hospodářských a administrativních, pak co se týče výcviku a kontroly služby bylo četnictvo 
podřízeno svým přestaveným vojenským, v příčině služby bezpečnosti veřejné politickým 
úřadům okresním a zemským, v obojí příčině pak v posledním pořadu minstru obrany 
zemské. Až do vypuknutí první světové války nebyly u četnictva prováděny podstatnější 
organizační změny. Za války byla část četnictva dána k dispozici armádě ke službě polního 
četnictva. Dále došlo v roce 1918 ke spojení zemských četnických velitelství pro Halič  
a Bukovinu do stejného celku. Po rozpadu monarchie bylo četnictvo inkorporováno do 
bezpečnostních sil některých nástupnických států.22 
 

                                                           
22

 UHLÍŘ, Lubomír. Získat si vážnost obyvatelstva: : Vznik a vývoj rakouského četnictva. Dějiny a současnost. 
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2. Četnictvo v kontextu I. poloviny 20. století  
 
V Evropských demokratických státech funguje k udržování pořádku a bezpečnosti policie,23 
jejíž činnost je v každém státě vymezena zákonným rámcem a je na každém státě nakolik 
nechá policejní složky respektive orgány prosazování práva v nejširším smyslu slova 
zasahovat do práv veřejnosti.  
 
S ukončením studené války a rozpadem bipolárního uspořádání světa se otvírá nový pohled 
na vnější i vnitřní bezpečnost, kdy je stále na prvním místě stát jako objekt bezpečnosti, tudíž 
je v jeho prospěch tvořena i bezpečnostní politika. Na základě současné situace ve světě  
a tedy i v Evropě vznikají nové potřeby v souvislosti s bezpečností jednotlivých států. Jedná 
se zejména o projevy globalizace a migrace obyvatelstva, terorismu a v neposlední řadě 
environmentálních hrozeb, což způsobuje neudržitelnost státního monopolu na bezpečnost. 
 
Se stále se zvyšujícím počtem objektů, které je nutné chránit se zvyšují nároky na bezpečnost 
a samozřejmě i na bezpečnostní složky. Tím jak narůstá vliv transnacionálních aktérů 
bezpečnosti dochází k oslabování národního státu. Na základě toho dochází k reformě 
bezpečnostního sektoru.24 Tato rozšířená koncepce bezpečnosti (Extended Concept 
of Security) odstraňuje monopolní postavení státu a jeho institucí k zajišťování bezpečnosti.25 
 
I když aktérů v oblasti vnější a vnitřní bezpečnosti od konce studené války přibylo, stát stále 
zůstává primárním poskytovatelem bezpečnosti, jen s participací subjektů, které zde byly 
zmíněny a které pomáhají spolupracovat na bezpečnosti ekonomičtěji a efektivněji.26 
 
S příchodem roku 1990 a tedy koncem studené války došlo k velkému nárůstu 
multilaterálních mírových mísí. Je pravda, že mírové operace probíhaly i v období studené 
války, ale byly omezeny pouze na rozmísťování poziční síly mezi válčícími stranami. Mise, 
které se konaly od počátku roku 1990 se staly složitějšími, zahrnovaly nejen vojenské, ale 
také civilní a humanitární akce, zaměřené na vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Zde 
přicházejí do popředí Gendarmerie, tedy síly, které mohou být použity v rámci civilního  
i vojenského velení, mají speciální, vojenský výcvik a dokáží zacházet s těžšími zbraněmi. Po 
roce 1990 jsou četnické síly v mnohých evropských státech (Rakousko, Belgie,Francie, 
Německo a další) na vzestupu. V průběhu let je přisuzován četnickým sborům stále větší 
význam. Jejich role neskončila s ukončením mísí v rámci Studené války, ale jsou zapojeni také 
do současných bezpečnostních problémů, například v rámci přistěhovalectví a kontroly 
vnějších hranic, jako reakce na rostoucí obavy z nedovoleného přistěhovalectví a přes 
hraniční kriminality. Jsou nasazováni v mezinárodních mírových misích, i ve válečných 

                                                           
23

Má původ v řeckých slovech polis(obec,město) a politea (státní správa) 
24

 Tento termín („Security Sector“, resp. „Security Sector Reform“) byl poprvé použit C. Shortem v roce 1997. Je 
souhrnem ozbrojených sil, policie, zpravodajských služeb aj. speciálních bezpečnostních složek v kontextu jejich 
vztahů k řídícím a kontrolním mechanizmům, v interakci s občanskou společností 
25

 BOHMAN, Martin. Změny v konceptu vnitřní bezpečnosti a jejich reflexe občanskou společností. Sborník 
z konference „Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti“. Universita Karlova, Praha 2006. s. 51-65. 
26

 HENDRICKSON, Dylan; KARKOSZKA, Andrzej. The Challenges of Security Sector Reform. SIPRI Yearbook. 
Oxford University Press, Oxford 2002. https://www.sipri.org/yearbook/2002/04 
BRZOSKA, Michael. The Concept of Security Sector Reform. Brief 15, BICC, 2000, č. 6, s. 6-12nn. 
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/brief15.pdf 
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konfliktech, ale jejich odpovědnost nekončí ani uvnitř státu, kde řeší široké spektrum 
bezpečnostních problémů. Když ale opadla největší vlana nasazení četnických sborů po 
Studené válce, začaly se objevovat také názory podporující demilitarizaci četnictva nebo 
jejich sloučení s civilní policií. 
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2.2 Výčet zemí Evropské unie kde existují sbory označitelné za četnictvo 
 
2.2.1 BELGIE 
 

 
 
Základní údaje o zemi27 
 

 Oficiální název státu: Belgické království: Koninkrijk België, Royaume de Belgique, 
Königreich Belgien. 

 Rozloha 32 545 km². 

 Počet obyvatel 10,7 milionů (rok 2009). 

 Hustota zalidnění 337 obyvatel/km². 

 Státní zřízení, forma vlády konstituční monarchie. 

 Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele 31 200 USD. 

 Hlavní město Brusel (Brussel, Bruxelles, Brüssel). 
 
Základní údaje o bezpečnostních složkách 
 
Bezpečnostní složky v Belgii prošly za posledních deset let několika změnami. Reformy byly 
uskutečněny v roce 1990, 1998, 2001 a 2006 a byly odezvou na sérii násilných trestných činů 
s pedofilní motivací. Tato kauza se postarala o to, že četnické síly začaly působit 
neprofesionálně a neefektivně, s tím se zvedla i vlna občanské nespokojenosti, což 
vyvrcholilo zmiňovanými reformami28. 
 
Na konci roku 1990 rozhodla vláda rozpustit všechny stávající policejní síly. Parlament 
usoudil, že tři policejní organizace nefungují účinně a nejsou schopny efektivně 
spolupracovat, v souvislosti s výměnou informací. Proto parlament spolu s většinou opozice 
rozhodly stávající struktury zrušit a vytvořit novou policejní organizaci. Nový systém založený 
na integraci policie, přičemž četnictvo bylo sloučeno s bývalou soudní policií do nové 
Federální policie, zatímco městská policie byla transformována do 196 oddělení Místní 
policie. Místní jednotky jsou zodpovědné za základní činy v oblasti trestního řízení v rámci 
svých příslušných jurisdikcí a Federální policie se zabývá specializovanými úkoly policie  
a některými úkoly v rámci místní trestní činnosti.  
 
                                                           
27

 Ilustrace: Bij de Rijkswacht. Peter De Waele. 
http://www.mensenvanbijons.be/inhoud/75%20Peter%20De%20Waele.html 
Členské státy Evropské unie. Evropská komise.  
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_cs.htm 
28

 BOHMAN, Martin; KRULÍK, Oldřich. Policejní sbory v zemích Evropské unie. Ministerstvo vnitra České 
republiky. Praha 2009, str. 22. 
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V roce 2001 byly tedy belgické četnické síly (Rijkswacht / Gendarmerie) rozpuštěny29. Místní 
policie (Politie Locale) i Federální policie (Politie Federale) jsou autonomní složky a jejich řídící 
orgány fungují nezávisle na sobě. Mezi oběma sbory však probíhá spolupráce zejména 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů, výcviku a vzdělání. Kontrolu nad oběma sbory vykonává 
Generální inspekce, spadající do resortu vnitra a spravedlnosti. Novela zákona o integrované 
policejní službě z 20. Června 2006 přináší další změny, týkající se zejména zjednodušení 
organizační struktury Federální policie, redukce řídícího a administrativního aparátu 
a zavedení institutu vrchního komisařství30.  
 
Místní policie  
 
Místní policie se skládá z bývalých četnických brigád a sborů obecní policie a má asi 33 000 
zaměstnanců.31 V největším sboru místní policie je 1 500 až 2 800 zaměstnanců32. Ostatní 
sbory jsou v většinou menší, záleží zejména na hustotě obyvatel. Každý sbor místní policie je 
veden policejním ředitelem. 
 
Do úkolů Místní policie spadá šest odlišných oblastí činnosti: 
 

 Community policing směřuje k rozvíjení sousedských vztahů a viditelnosti policejní práce 
v komunitě. Nemělo by jít o pouhou viditelnost policistů v lokalitě, ale o komunikaci  
a rozvíjení dialogu mezi občany a policií. Obvykle je požadován alespoň jeden komunitní 
policista na 4 000 obyvatel.  

 Dosažitelnost znamená interaktivní dialog policie s komunitou. Policie musí reagovat na 
každý podnět, který občan oznámí.  

 Reaktibilita a zásah, který musí přijít vždy, jeli to opodstatněné s ohledem na aktuální 
bezpečnostní situaci. Oznamovatel musí být o výsledku zásahu vždy informován.  

 Pomoc a podpora obětem trestné činnosti, pro niž jsou u každé policejní síly k dispozici 
speciálně vyškolení policisté.  

 Místní kriminální vyšetřování, které se koná v rámci trestné činnosti páchané pouze na 
území jedné policejní zóny. Každý místní policejní sbor provozuje své vyšetřovací 
oddělení, ve kterém je zařazeno 7 až 10 % jeho personálu. 

 Udržování veřejného pořádku, v případě masových demonstrací, festivalů, fotbalových 
zápasů a dalších akcí. Pokud se jedná o akce většího rozsahu, tak místní policie vždy 
spolupracuje s Federální policií.  

 
V Belgii tedy četnictvo v pravém slova smyslu od roku 2001 nefunguje. Jak již bylo řečeno, 
bylo nutné zjednodušit strukturu bezpečnostních složek, proto byly četnické sbory zrušeny  
a z dosavadních tří policejních sil (městská, státní – tedy četnictvo a soudní policie) se staly 
dvě, kdy můžeme říci, že místo četnických sborů střeží bezpečnost občanů místní policie. 
V rámci této reformy byla vnesena i kritika, která přišla zejména od příslušníků policie, kteří 

                                                           
29

 Gendarmerie: Belgium. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_(Belgium) 
30

 BOHMAN, Martin; KRULÍK, Oldřich. Policejní sbory v zemích Evropské unie. Ministerstvo vnitra České 
republiky. Praha 2009, str. 23. 
31

 Police Locale. http://www.policelocale.be/ 
32

 Organisatie en opdrachten van de lokale politie. Federale politie Dienst Rekrutering en Selectie. 
http://www.jobpol.be/home/politie_organisatie_lokale_politie/ 

http://www.policelocale.be/
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tvrdili, že reformy vedoucí k centralizaci vnitřního systému policie vyžadují přílišnou 
disciplínu a „slepou poslušnost“ nadřízených. 
 
Rakouská spolková Gendarmerie 
 
V rámci Belgie bych se chtěla zmínit i o případu Rakouské Gendarmerie. Tyto dva státy mají 
nejen podobnou strukturu bezpečnostních složek, ale proběhla zde téměř identická reforma 
bezpečnostního aparátu.  
 
Rakouské četnictvo (Bundesgendarmerie) bylo vytvořeno na počátku 19. století. Podle vzoru 
francouzských Gerndarmerie bylo původně řízeno pouze Ministersvem obrany a formálně 
součástí ozbrojených sil33. Četníci byli zodpovědní, tak jako v jiných státech, za venkovské 
oblasti, kde prováděli téměř všechny úkoly bezpečnostního charakteru. Zatímco ve městech, 
tak jako v Belgii, fungovala Federální policie. 
 
Je pravda, že po roce 1990 se rakouské Gendarmerie rychle rozrůstaly, v důsledku nových 
úkolů v oblasti potírání nedovoleného přistěhovalectví, zejména přes východní hranice země 
po rozpadu bývalého Sovětského svazu. Nicméně v roce 2005 byly rakouské četnické sbory 
přeneseny pod výlučnou odpovědnost Ministerstva vnitra, což znamenalo, že ztratily svůj 
vojenský statut a jeho vazby na armádu byly přerušeny34. K této reformě došlo v podstatě ze 
stejného důvodu jako v rámci reformy belgického četnictva. Objevila se snaha o zvýšení 
efektivity práce v oblasti udržení bezpečnosti, posílení účinnosti policie v zemi a zjednodu-
šení policejního systému.35 
 

   

                                                           
33

 Gendarmerie: Austria. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_(Austria)  
34

 Bundesgendarmerie. Wieseleben.at. http://www.wieseleben.at/index_2.php 
35

 Ilustrace: Chronik – Gendarmerie. IPA Verbindungsstelle Lienz – Osttirol. 
http://ipa-tirol.at/lienz/chronik_gendarmerie.htm 
Die Geschichte der österreichischen Gendarmerie. 
http://members.inode.at/gendarmerie.badischl/Geschichte/gend-gesch.htm 
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2.2.2 BULHARSKO 
 

 
 
Základní údaje o zemi36 
 

 Oficiální název státu: Republika Bulharsko: Република България. 

 Rozloha: 110 910 km². 

 Počet obyvatel 7 364 milionu (rok 2011). 

 Hustota zalidnění: 68,8 obyvatel/km². 

 Státní zřízení, forma vlády: parlamentní republika. 

 Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele: 12 252 USD. 

 Hlavní město: Sofie. 
 
Základní údaje o bezpečnostních složkách 
 
V Bulharsku funguje pět bezpečnostních struktur s celostátní působností:37 
 

 Národní policejní služba. 

 Četnictvo. 

 Národní bezpečnostní služba. 

 Pohraniční policejní služba. 

 Nadnárodní služba pro boj s organizovaným zločinem a pro výkon zvláštních činností. 
 
Národní policejní služba se zabývá bojem proti kriminalitě, které není tolik závažná. Zajišťuje 
veřejný pořádek a bezpečnost, snaží se předcházet trestné činnosti, podporuje operace 
vedené Národní službou proti organizovanému zločinu. 
 
Policie v Bulharsku spadá pod Ministerstvo vnitra, které zřídilo tři generální ředitelství:38 
 

 Národní policie (GDNP). 

 Pohraniční policie (CDBP). 

 Požární bezpečnost a ochrana obvyvatelstva (GDPBZN). 
 

                                                           
36

 Ilustrace: Gendarmerie. Bulgaria Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_(Bulgaria) 
Členské státy Evropské unie. Evropská komise.  
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_cs.htm 
37

 Bulgarian Gendarmerie. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/bulgarian_gendarmerie 
38

 Полиция на България. Wikipedia. http://bg.wikipedia.org/wiki/Полиция_на_България 
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Generální ředitelství pro Národní policii je specializované pracovniště pro vyšetřovací, 
preventivní a informační činnost v oblasti prevence, odhalování a vyšetřování trestné 
činnosti. 
 
Generální ředitelství pro pohraniční policii je speciální policejní služba Ministerstva vnitra 
pro ochranu a kontrolu státních hranič. Plní úkoly v oblasti přeshraničních přechodů, 
mezinárodních letišť, přístavů, moří, bulharské části Dunaje a dalších hraničních toků  
a nádrží.39 
 
Bulharské četnictvo 
 
Jeho historie sahá až do roku 1881. Tehdy fungovalo jako policejní síla s vojenským statutem, 
ale v průběhu let Gendarmerie (Жандармерия) prošlo několika změnami. Četnické sbory 
přežily do srbsko-bulharské války v roce 1885. Poté došlo k organizačním a legislativním 
změnám. Bulharské četnictvo bylo zapojeno v I. i II. světové válce, ale moderní historie 
četnických sborů se datuje do roku 1997, kdy si sbory vzalo pod zodpovědnost Ministerstvo 
vnitra, které 19. prosince 1997 vydalo zákon určující Gendarmerie jako speciální 
bezpečnostní jednotku v boji proti teroristickým skupinám a trestné činnosti. 
 
Jako v ostatních zemích, je i Bulharsku moderní četnictvo speciální policejní jednotkou, která 
má duplicitní charakter, je tedy mezistupněm mezi armádou a policií. Působí zejména ve 
venkovských oblastech, ale není vyjímkou ani jeho nasazení ve městech. V Bulharsku 
nespadají četnické sbory pod Ministerstvo obrany, ale Ministerstvo vnitra. 
 
Mezi hlavní úkoly této složky patří:40 
 

 ochrana důležitých zařízení a budov; 

 boj s terorismem; 

 plnění úkolů v oblasti krizového řzení; 

 pořádková činnost při demonstracích a nepokojích většího rozsahu. 
 
V čele Četnictva stojí velitel v hodnosti generálmajora. Příslušníci sboru jsou hierarchicky 
uspořádání od nejnižší hodnosti strážmistra až po plukovníka. 
 
Hlavní ředitelství Gendarmerie 
 
Je to specializovaný vysoce mobilni policejní struktura, která poskytuje služby veřejnosti. 
Spolupracuje s dalšími službami a generálními ředitelstvími, které jsou odpovědné za řízení 
krizí a obnovení a zachování veřejného pořádku v případě nepokojů.  
 
Územní sturktury generálního ředitelství Gendarmerie plní své úkoly v oblastech jejich 
působnosti, které pokrývyjí území více správních celků a jsou určeny podle pokynu 
ministerstva vnitra.  

                                                           
39

 Полиция на България. Wikipedia. http://bg.wikipedia.org/wiki/Полиция_на_България 
40

 Gendarmerie Bulgaria. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_ %28Bulgaria %29 
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Jak již bylo řečeno prošly si jednotky Gendarmerie mnohými refomamy. V roce 2006 byly 
četnické sbory reorganizovány a určena nová uzemí působnosti. V roce 2008 vstopilo 
bulharské Gendarmerie pod působnost generální ředitelství policie. Poslední změna  
v bezpečnostních složkách proběhla v roce 2010, kdy se Gendarmerie transformovalo do 
speciálních policejních sil (Special Police Force), což je speciální sbor ředitelství pro policii pro 
ochranu veřejného pořádku, bezpečnosti masových akcí, boje proti terorismu a ochranu 
strategických a kritických míst.41 
 

 

                                                           
41

 Ilustrace: Bulgarian Gendarmeria. Wikipedia. 2011. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BG_Gendarmerie_03.jpg  
Жандармерия в Босилеград. Протести срещу корупцията, риск от сблъсъци. EuroChicago. 3. II. 2016. 
http://www.eurochicago.com/2016/02/zhandarmeriya-v-bosilegrad/ 
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2.2.3 FRANCIE  
 

     

Základní údaje o zemi42 
 

 Oficiální název státu: Francouzská republika: République Française. 

 Rozloha: 674 843 km² z toho 551 695 km² v Evropě.43 

 Počet obyvatel: 64,3 milionů.44 

 Hustota zalidnění: 111/km². 

 Státní zřízení, forma vlády: parlamentně prezidentská republika, unitární stát se 
zámořskými teritorii o různých statutech. 

 Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele: 22 690 USD (2002). 

 Hlavní město: Paříž (Paris). 
 
Právě Francie je kolébka četnických sborů, které sahají až do dob Napoleona. 
 
Základní údaje o bezpečnostních složkách 
 
V dnešní době na území Francie působí dva policejně-bezpečnostní sbory s celostátní 
působností, a to:  
 

 Národní policie. 

 Četnictvo. 
 
Ač jsou obě složky samostatnou jednotkou a mají mezi sebou rozdělené oblasti, kde působí, 
úzce spolu spolupracují. Policie vykonává svou činnost ve městech a větších obcích  
a četnictvo má na starost venkov. Od roku 1941 byla působnost mezi sbory rozdělena tak, že 
města s více než 10 000 obyvateli spravovala policie a ostatní četnictvo. 
 
Populace, kterou má jak policie, tak četnictvo na starost je mezi obě složky rozdělena téměř 
rovnoměrně, kdy pod Četnictvo spadá asi 48 % celkové populace země a pod policii asi 52 %. 
Velký rozdíl se ovšem objevuje v území, které mají četnici a policie ve své kompetenci.  

                                                           
42

 Ilustrace: Ministère de l'intérieur; Gendarmerie nationale. https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ 
Členské státy Evropské unie. Evropská komise.  
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_cs.htm 
43

 Všechny členské státy Evropské unie ve zkratce. Evropská unie.  
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_cs.htm 
44

 Všechny členské státy Evropské unie ve zkratce. Evropská unie.  
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_cs.htm 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
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Ilustrace: Modrá barva na mapě znázorňuje území, které obhospodařuje četnictvo a území 
vyznačené žlutou barvou je pod dozorem policie.45 
 

 
 
Ilustrace: Ředitelství (ústředí) Národníhho četvnictva, Issy-Les-Moulineaux (12 kilimetrů 
jihozápadně od Paříže), otevřen roku 2012.46 
 

 
 
V současné době je základním správním orgánem, odpovědným za otázky vnitřní bezpečnosti 
a veřejného pořádku ve Francii Ministerstvo vnitra a zámořských teritorií (Ministére de 
l´intérieur).47  

                                                           
45

 BOHMAN, Martin; KRULÍK, Oldřich. Policejní sbory v zemích Evropské unie. Ministerstvo vnitra České 
republiky. Praha 2009, str. 54. 
46

 Gendarmerie Nationale head office. Arte Charentier. 
http://www.arte-charpentier.com/en/projet/gendarmerie-nationale-head-office/ 
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Organizační struktura Ministerstva vnitra je tvořena Resortní komisí pro prevenci kriminality, 
Generálním ředitelstvím Národní policie, Generálním ředitelstvím Četnictva (The Directeur 
général)48 a Institutem pro studium vnitřní bezpečnosti. 
 
Ve Francii je 96 oddělení rozdělených do okrsku, kde jsou umístěny četnické služebny. 
Četníci jsou umístěny v kasárnách i se svými rodinami, a jsou k dispozici 24 hodin denně. 
Velitel každé služebny je odpovědný za veřejný pořádek v rámci své oblasti. Při svých 
obchůzkách u sebe četníci nosí automatické pistole.  
 
Ilustrace: Náborové kampaně, vpravo s důrazem na dobrovolníky.49 
 

 
 
Okolo 103 376 vojenského personálu Národního četnictva se dělí na (stav okolo roku 2006, 
novějjší údaje nejsu k dispozici): 50 
 

 6 566 důstojníku a 68 635 poddůstojníků. 

 400 důstojníků a 4 528 poddůstojníků zajišťujících administrativu. 

 12 dobrovolníků a 504 uchazečů. 

 3 225 úředníků rozdělených mezi státní zaměstnance a dodavatelé. 

 25 872 osob jako provozní rezervy, které jsou určeny k posílení četnických jednotek 
v misích. 

 
Gendarmerie pokrývá asi 95 % území země51 a je označováno za nejrychleji se rozvíjející 
bezpečností síly ve Francii v posledních třech desetiletí. Navíc hrají stále významnější role při 
řešení mnoha aktuálních bezpečnostních problémů od protiteroristických akcí po 
mezinárodní mírové konference.  

                                                                                                                                                                                     
47

 Ministere De L'interieur. http://www.interieur.gouv.fr/ 
48

 Ministère de l'intérieur; Gendarmerie nationale. https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ 
49 La gendarmerie recrute. Cessieu. http://www.cessieu.fr/infos-pratiques-emploi/177/la-gendarmerie-recrute 

Gendarmes adjoints volontaires. Facebook. 20 VIII. 2017. 
https://fr-fr.facebook.com/gendarmesadjointsvolontaires/ 
50

 Plaquettes recrutement; Ministère de l'intérieur; Gendarmerie nationale. 
https://www.lagendarmerierecrute.fr/Documentation/plaquettes-recrutement 
51

 LUTTERBECK, Derek. The Paradox of Gendarmeries: Between Expansion, Demilitarization and Dissolution. 
e Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Genéve, 2013.  
https://www.files.ethz.ch/isn/173448/SSR_8_EN.pdf  
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Gendarmerie je jednou ze složek francouzských ozbrojených sil, která je zodpovědná za 
veřejnou bezpečnost a dohled nad civilním obyvatelstvem a má vojenský statut. Četnické 
sbory jsou od roku 1950 podřízené Ministerstvu obrany a od roku 2002 byla převedena 
pravomoc nad vnitřními bezpečnostními úkoly četnictva na Ministerstvo vnitra, zatímco 
Ministerstvo obrany zůstalo odpovědné za vojenské mise, personální otázky a rozpočet.  
 
Každý regionální velitel je odpovědný za jednotky spadající do jeho oblasti (regiony 
a departmenty) a je přímo podřízen Generálnímu ředitelství Gendarmerie Nationale. 
 
Ilustrace: Organigram ve vztahu k součástem Národního čestnictva.52 
 

 
 
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN, Generální ředitelství národního 
Četnictva) je polovojenská policejní síla, která působí na národní úrovni. Má vlastní námořní 
a letecké odvětví. Gendarmeri Nationale se zapojují do všech aspektů národní obrany 
a prevence kriminality. Zaměstnává 2 991 vojáku v činné službě, 423 civilních dobrovolníků 
a 363 dalších osob.53 
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 BRAUN, Deni. La gendarmerie nationale. La police nationale. SlidePlayer. 2017.  
http://slideplayer.fr/slide/519337/ 
53

 National Gendarmerie. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/National_Gendarmerie#Director-General 
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Hlavní odvětví generálního ředitelství: 
 

 Oddělení lidských zdrojů, jehož náplní je nábor, vzdělávání a řízení zaměstnanců. 

 Média a finanční oddělení, jehož hlavním cílem je roční rozpočet. 

 Oddělení provozu, které má pod dohledem veřejný pořádek a bezpečnost silničního 
provozu. 

 
Generální ředitel četnictva bývá jmenován Radou francouzských minstrů. Jeho pravomoci 
jsou vymezeny vyhláškou z roku 197354.  
 
Generální ředitelství četnických sborů (Direction générale de la Gendarmerie Nationale) 
funguje od roku 1969 a sídlí v Paříži v ulici St. Didier XVI ve čtvrti Metropolis.  
 
 
Rozdělení četnického sboru 
 
Ve Francii funguje departementální četnictvo (gendarmerie départementale) a mobilní 
četnictvo ( gendarmerie mobile). 
 
Departementální četnictvo, nazývané „La Blanche“ (Bílé četnictvo, Místní četnictvo, cca  
66 000 osob), provádí po celém území standardní policejní funkce, včetně vyšetřování. Je 
plně založeno na struktuře departmentů, podle nichž se jmenuje. V tomto případě funguje 
princip maximálního přiblížení se obyvatelstvu, kdy je 3 600 stanic rozmístěno tak, aby se 
personál mohl dostavit na jakékoliv místo v prostoru jejich působení do 30 minut od 
oznámení.55 
 
Mobilní četnictvo, „La Jaune“ (Žluté četnictvo, cca 16 500 osob) se věnuje činnostem, jako 
jsou kontrola davů a demonstrací, zabezpečení veřejných budov a veškeré policejní úkoly, 
které vyžadují nasazení velkého počtu personálu (protiteroristické hlídky, prohledávání 
velkých oblastí atd.) a určité úkoly vojenského charakteru. V jeho řadách působí cca 20 000 
osob. Tato struktura je dělena do 17 mobilních švadron, vybavených obrněnými vozidly, 
teritoriálně dělených do tzv. „zón obrany“. Těch je v Evropě celkem 7 (skládají se z jednoho či 
více regionů země), 7 dalších útvarů je dislokováno v zámoří.56 
 
Četnické sbory současnosti  
 
Francouzské národní sbory četnictva se staly, jak již jsem zmínila, modelem pro většinu 
existujících typů četnických sil. Jeho hlavním posláním bylo vždy zajistit právo a pořádek na 
území státu. Je formálně součástí ozbrojených sil a jeho důstojníci mají statut vojáků. 
Vojenský statut Gendarmerie má několik důsledků pro své členy. Vzhledem k tomu, že 
četnické síly jsou formálně považovány za vojáky, nemají právo na stávkování a nemohou ani 
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 Ministère de l'intérieur; Gendarmerie nationale. https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ 
55

 BOHMAN, Martin; KRULÍK, Oldřich. Policejní sbory v zemích Evropské unie. Ministerstvo vnitra České 
republiky. Praha 2009, str. 58. 
56

 BOHMAN, Martin; KRULÍK, Oldřich. Policejní sbory v zemích Evropské unie. Ministerstvo vnitra České 
republiky. Praha 2009, str. 58. 
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vstupovat do odborů. Jsou povinni být trvale k dispozici. Na rozdíl od policie, pro četníky 
neexistuje žádný zákonný limit na jejich pracovní dobu a nemají nárok na náhrady za přesčas. 
Jsou školeni v samostatných specializovaných zařízeních a žijí se svými rodinami v kasárnách. 
 
Národní Gendarmerie má své pevné místo v bezpečnostních složkách Francie, protože 
zaručuje bezpečnost, mír a ochranu majetku svým občanům. Plní úkoly soudní policie, podílí 
se na vymáhání práva a obraně národa. Nepůsobí jen v rámci státu, ale i v zámoří, 
v zahraničí, na různých humanitárních misích. Ve Francii se o Gendarmerie, díky jejich 
dovednostem, profesionalitě a univerzálnosti, mluví jako o instituci století. 
 
Protože má četnictvo ve Francii své vážené a čestné místo, neustále probíhají nábory nových 
četnických sil. Zájemci se musí registrovat prostřednictvím informačních center (centres 
d’informationet de recrutement, CIR). Jsou povinni složit písemný test i fyzické přezkoušení. 
Každý nábor musí být proveden podle dvanácti základních hodnot, mezi které patří ochrana 
lidských práv, zákaz diskriminace, ochrana soukromí. Žadatel musí být o všech formalitách 
náležitě informován. Pro uchazeče musí být připraveno přátelské prostředí, a pokud má 
uchazeč připomínky nebo podněty či návrhy na zlepšení procesu, musí být vzaty v potaz.57 
 
Četnické sbory stále rozšiřují své pole působnosti, a existuje spoustu dalších oborů, kde 
zúročí svůj odborný výcvik. V současné době má gendarmerie Specializované jednotky: 
 

 Výzkumné jednotky, které provádějí vyšetřování trestné činnosti, v případě, že jejich 
obtížnost přesahuje schopnosti územních jednotek. 

 Jednotky dozoru a zásahové jednotky, jako posila v oblastech s vysokou kriminalitou. 

 Jednotky pro prevenci delikvence mladistvých. 

 Dálniční hlídka. 

 Horské jednotky, specializující se na pátrací a záchranné operace. 
 
Kromě těchto specializovaných útvarů exisutje i Četnický výzkumný institut (Institut de 
recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale), specializující se na vyšetřování za využití 
vědeckých a technologických prostředků.  
 
Aktuálním trendem je posílení spolupráce a sbližování  policie a četnictva. Dalekosáhlejší 
reforma vnitřního bezpečnostního systému země byla provedena v roce 2009. Zahrnovala 
další posílení pravomocí Ministerstva vnitra nad četnictvem. Nicméně zákon přijatý v roce 
2009 ve svém prvním článku potvrzuje statut četnictva jako „ozbrojené síly“. 
 
Četnictvo ale hraje velmi důležitou roli v mírových operacích a jsou nasazovány ve stále 
větším počtu. Jejich výhoda je v kombinaci dovedností, vlastností a vybavenosti jak na 
policejní, tak vojenské úrovni. Gendaremerie jsou ideální pro řešení vnitřní bezpečnosti  
a veřejného pořádku, ale díky vojenskému výcviku i pro působení v destabilizovaném 
prostředí vyplývající z války. Kromě toho, vzhledem k jejich vojenskému statutu je obvykle 
jejich mezinárodní nasazení rychlejší, než by tomu bylo v případě policejní síly.  
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 Documentation. La Gendarmerie recrute . Ministère de l'intérieur; Gendarmerie nationale. 
http://www.lagendarmerierecrute.fr/Documentation 
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I když se objevují některé demilitarizační prvky a rámci Gendarmerie, zejména posílení 
spolupráce s policií, zůstává všeobecná shoda, že formální vojenský stav četnictva by měl být 
zachován. Dostupnost, disciplinovanost, výcvik, dovednosti i flexibilita, to vše hraje pro 
udržení a rozšiřování Gendarmerie ve Francii. 
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2.2.4 ITÁLIE  
 

     
 
Základní údaje o zemi58 
 

 Oficiální název státu: Italská republika: Republica Italiana. 

 Rozloha: 301,2 tisíc km². 

 Počet obyvatel: 58 126 212 (2006). 

 Hustota zalidnění: 194 obyvatel/km². 

 Státní zřízení, forma vlády: parlamentní republika. 

 Hrubí domácí produkt (HDP) na obyvatele: 26 800 USD. 

 Hlavní město: Řím (Roma). 
 
Základní údaje o bezpečnostních složkách  
 
V Itálii spolupracuje několik bezpečnostních subjektů. Pět subjektů vnímáme jako základní 
policejní složky:59 
 

 Státní policie (Polizia di Stato). 

 Carabinieri – Četnictvo (Arma dei Carabinieri). 

 Finanční a celní policie (Guardia di Finanza). 

 Vězeňská policie (Polizia Penitenziaria). 

 Lesní policie (Copro Forestale dello Stato). 
 
Veřejná bezpečnost spadá pod Ministerstvo vnitra, které zodpovídá za veřejný pořádek  
a bezpečnost a koordinuje policejní složky. Přímým výkonem kompetencí v dané oblasti je 
pověřeno oddělení pro veřejný pořádek. V jeho čele stojí velitel policie a generální ředitel 
veřejné bezpečnosti v jedné osobě.  
 
Některé organizační součásti se těší mezi-agenturnímu statutu a jejich chod personálně 
zajišťují jak zástupci Státní policie, tak Finanční a celní policie a Četnictva.60 Konkrétní 
kompetence v oblasti veřejné bezpečnosti jsou přesunuty na pro tento účel zřízený 
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 Ilustrace: Fiamma dei carabinieri. Wikimedia Commons, 13. VI. 2007. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fiamma_dei_carabinieri.svg 
Logo Carabinieri. I2clipart, 12. V. 2013. http://www.i2clipart.com/clipart-logo-carabinieri-01-f234 
Členské státy Evropské unie. Evropská komise.  
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 Law Enforcement in Italy. Wikipedia. http://www.wikipedia.org/wiki/law_enforcement_in_ italy 
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 Polizia di Stato. http://www.poliziadistato.it/ 
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koordinační a poradní orgán Národní výbor pro právo a veřejný pořádek (jemu předsedá 
ministr vnitra; dalšími členy jsou vrcholní představitelé jednotlivých bezpečnostních 
složek).61  
 
Ilustrace: Četníci (vlevo) ve slavnostní informě a ozbrojená hlídka na pozemní komunikaci.62 
 

 
 
Toto je ústředí odkud generální velitel četnických sil své jednotky řídí a koordinuje. Náplň 
práce je analýza trestné činnosti, koordinace činnosti mezi svými odděleními. Spolupráce 
s ministerstvy, orgány veřejné správy a v případě potřeby s mezinárodními organizacemi.63 
 
Velitel italských četnických jednotek je odpovědný za činnost generálního štábu a koordinuje 
činnost mezi svými odděleními. Spolupracuje s ministerstvy, orgány veřejné správy  
a v případě potřeby s mezinárodními organizacemi.64 Rozhodnutí přijímá vrchní velitel 
četnictva a generál štábu. 
 
Četnictvo v současnosti 
 
Carabinieri65 je sbor vojenského typu (tedy součástí armády, ne policie), který je podřízen 
Ministerstvu obrany a při plnění úkolů vojenského charakteru podléhá veliteli Generálního 
štábu. Ve skutečnosti jsou Carabinieri starší než sama Itálie. Tyto sbory byly založeny 
Victorem Emanuelem I.66, vévodou Savojským a králem Sardinie, téměř půl století před tím, 
než začala existovat moderní Itálie.67  
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 The Carabinieri Corps. Arma dei Carabinieri. Roma 2006, s. 26.  
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 Cassino – fanfara dei carabinieri in concerto. TG24.info, 28. VI. 2017.  
https://www.tg24.info/cassino-fanfara-dei-carabinieri-in-concerto/  
Carabinieri Locride contrasto alla criminalitá. Lente Locale, 1. II. 2016.  
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 Organisation Mobile und Sondereinheiten. Arma dei Carabinieri. 
http://www.carabinieri.it/multilingua/de/organisation/organisation-mobile-und-sondereinheiten 
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 Il Comandante Generale. Arma dei Carabinieri. 
http://www.carabinieri.it/arma/oggi/comandante-generale/chi-%c3%a8 
65

 Název „Carabinieri“ pochází ze slova „carabina“, což je puška, kterou příslušníci tradičně nosí. 
66

 Žil v leech 1759 až 1824, po abdikaci svého bratra Karla Emanuela II. se stal v roce 1802 králem. 
67

 MITZMAN, Dany. It's 200 years old, but what is Italy's carabinieri? BBC, 13. VII. 2014. 
http://www.bbc.com/news/magazine-28254297 
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Italští Carabinieri jsou početně největší policejní sílou v Evropě.68 
 
Pokud plní úkoly z oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, podléhají Ministerstvu 
vnitra. Část sil bývá nasazována v rámci zahraničních misí. V posledních letech byly jednotky 
vyslány na mise do Kosova, Afghánistánu či Iráku.  
 
V roce 2003 bylo zabito dvanáct členů italského četnického sboru. Jednalo se o sebevražedný 
bombový útok na základnu na jihu Iráku. Byla to největší vojenská ztráta na životech v jedné 
akci od konce II. světové války69. Carabinieri jsou velice aktivní v rámci mezinárodních 
mírových operací. Používají těžší techniku než francouzské Gendarmerie, včetně lehkých 
tanků, letadel a kulometů.  
 
Do roku 2000 bylo italské četnictvo formálně součástí italské armády, poté bylo odděleno  
a stalo se samostatnou ozbrojenou silou (forza armata). K roku 2006 byl celkový počet 
četníku přibližně 118 000. 
 
Carabinieri udělali ve své historii spoustu hrdinských činů, ale hrdí jsou dnes zvláště na 
příběh muže ze svých řad jménem Brigadiere Salvo D´Acquisto, který byl během II. světové 
války popraven Němci. Vyměnil totiž svůj život za životy občanů, když na sebe převzal 
zodpovědnost za zabití německého vojáka.  
 
Carabinieri si zakládají na nejen na tom, že mají naprosto odlišný druh tréninku od 
policejních složek, ale zejména na jejich blízkosti a vztahu k občanům. Jejich stanice lze najít  
i v těch nejmenších horských a venkovských komunitách. V celé Itálii jich v současné době 
funguje 4 605 stanic, jejichž úkolem je být tam pro místní obyvatelé.70 
 
Obyvatelé se na mě mohou spolehnout nejen v oblasti bezpečnosti, ale v případě 
zemětřesení, povodní či jakékoliv katastrofy. 
 
Nejvíce četnických sborů působí zejména ve čtyřech regionech, kterými jsou Sicílie, 
Kampánie, Kalábrie a Aqulie. Důvod je zcela jednoduchý, jsou to regiony, kde působí čtyři 
hlavní mafiánské organizace. 
 
S působením mafiánských organizací v Itálii souvisí i skutečnost, že italští Carabiniery jsou 
nejen největší, ale také nejvíce polovojenský síla typu četnictva v Evropě. 
 

                                                           
68

 LUTTERBECK, Derek. The Paradox of Gendarmeries: Between Expansion, Demilitarization and Dissolution. 
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2013, ISBN 978‐92‐9222‐286‐4.  
http://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/SSR_8_EN.pdf 
69

 HOOPER, John; MCCARTHY, Rory. 26 Killed in Suicide Attack on Italian Base. The Guardian, 13. XI. 2003.  
https://www.theguardian.com/world/2003/nov/13/italy.iraq 
70

 MITZMAN, Dany. It's 200 years old, but what is Italy's carabinieri? BBC, 13. VII. 2014. 
http://www.bbc.com/news/magazine-28254297 
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Územní členění četnických sborů 
 
Četnictvo je územně organizováno do meziregionálních velitelství, v jejichž čele stojí velitel 
zodpovědný za činnost své jednotky.  
 
O stupeň níže stojí regionální velitelství, ty bývají umístěny v hlavních městech správních 
regionů. Ještě nižší jednotkou jsou velitelství územních sekcí, které jsou činné v částech 
některých provincií.  
 
Jako další organizační jednotky stojí na hierarchickém žebříčku četnických sborů pluky a roty. 
Jsou aktivní v menších sborech a stanicích, které jsou nepřetržitě k dispozici a zasahují proti 
místní kriminální činnosti.  
 
Součástí územní struktury četnictva jsou i námořní jednotky a další organizace jako například 
vrtulníková letka či kynologická centra. 
 
Budoucnost sboru 
 
Ze strany politické levice se objevily názory k demilitarizaci Carabiniery nebo ke sloučení se 
státní policií. Levice odsuzuje militarizaci italského policejního systému z důvodu vysokého 
počtu policejních sil v zemi. 
 
Ke konci roku 2009 oznámil ministr vnitra plán převodu četnických sborů z působnosti 
Ministerstva obrany na Ministerstvo vnitra. Hlavním důvodem pro tuto iniciativu bylo 
posílení soudržnosti, účinnosti a efektivnosti v oblasti vnitřní bezpečnosti země. 
 
Protože italští četníci střeží území, kde žije téměř polovina obyvatel, bez jejich působení by 
policejní složky nedokázaly plně zajistit bezprostřední bezpečnost obyvatel. Itálie má jednu 
z nejpropracovanějších bezpečnostních sítí v celé Evropě k čemuž přispívají i Carabinieri, 
jejich profesionální výcvik i přístup a blízkost k místnímu obyvatelstvu. 
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2.2.5  LUCEMBURSKO71 
 

 
 
Základní údaje o zemi72 
 

 Oficiální název státu: Velkovévodství lucemburské: Groussherzogtum Lëtzebuerg 
(lucembursky)/ Grand-Duché de Luxembourg (francozsky)/Großherzogtum Luxemburg 
(německy). 

 Rozloha: 2 586 km². 

 Počet obyvatel: 500 000. 

 Hustota zalidnění: 186 osob na km². 

 Státní zřízení, forma vlády: konstituční monarchie, unitární stát. 

 Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele: 87 995 USD. 

 Hlavní město: Lucemburg (Luxemburg, Luxembourg, Leezeburg). 
 
Bezpečnostní složky 
 
První právní předpisy, které policejní činnost v Lucembursku upravují, pocházejí v některých 
případech až z konce 18. století. Ve stejné době se formuje i zákon o Četnictvu, který pochází 
z dubna 1798.73 Četnictvo zůstalo rozhodující policejní silou v Lucembursku až do 30. let  
20. století.74  
 
V roce 1930 došlo k formálnímu ujednocení vztahu Četnictva vůči jednotlivým obecním, 
místním, či městským policiím, což vedlo ke vzniku jednotně metodicky vedených sborů 
Místní státní policie (Police Locale Etatisée), jejíž činnost byla až do roku 1968 financována 
jen z obecních prostředků. Jisté organizační změny, týkající se výkonu policejních činností 
v Lucembursku se uskutečnily v letech 1980 a 198975. Do roku 1999 mělo Lucembursko, 
stejně jako Belgie, dvě policejní jednotky, Četnictvo a policii.  
 

                                                           
71

 Lucemburk. Evropská unie.  
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/luxembourg/index_cs.htm 
72

 Ilustrace: Gendarmerie Grand-Ducale. International Hat Collection. http://www.gendarmerie.lu/europe.html 
Členské státy Evropské unie. Evropská komise.  
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_cs.htm 
73

 Některé zdroje uvádějí jako počátek Četnictva v Lucembursku rok 1733. Četnictvo mělo být zřízeno pro boj 
proti epidemiím a tulákům 
74

 DAS, Dilip, K.; PALMIOTTO, Michael, J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 
2006, s. 511-512. 
75

 BOHMAN, Martin; KRULÍK, Oldřich. Policejní sbory v zemích Evropské unie. Ministerstvo vnitra České 
republiky. Praha 2009, str. 66. 
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Změna přišla 1. ledna 2 000, kdy došlo ke sloučení Četnictva a státní policie, tak vznikl 
jednotný policejní sbor: Velkovévodská policie (Police Grand-Ducale).76 
 
Ilustrace: Jednotka policistů v uniformách četnictva během velkovévodské svatby v roce 
2012.77 Vozidlo četnictva v roce 1987, povšimněte si speciální registrační značky GG 
(GEndarmerie Grand-Ducale). 
 

   
 
Velkovévodská policie působí na celém území Lucemburska, zaručuje svobodu, ochranu 
institucí, mír, chrání veřejný pořádek, osoby a majetek. Při plnění svého poslání zajišťuje 
soulad mezi správní a soudní policií a přispívá k ochraně práv a svobod jednotlivce.78 
 

                                                           
76

 Police Grand-Ducale; Police Lëtzeburg. https://police.public.lu/fr.html 
77

 Gendarmerie Luxembourg Royal Wedding 2012. Wikipedia Commons. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gendarmerie_Luxembourg_Royal_Wedding_2012-001.jpg 
Luxembourgh 1987 Ford Sierra. Pinterest. https://cz.pinterest.com/pin/371476669247756781/ 
78

 La Gendarmerie Royale au coeur de l'action – Site blog. 
http://gendarmerie-royale.kazeo.com/la-gendarmerie-luxembourgeoise/la-gendarmerie-
luxembourgeoise,r1736806.html 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX8bmHu53aAhVI6KQKHZ5GBaQQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AGendarmerie_Luxembourg_Royal_Wedding_2012-001.jpg&psig=AOvVaw0jikHoID3dzsPocBWHrI9M&ust=1522822762527851
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2.2.6  POLSKO  
 

 
 
Základní údaje o zemi79 
 

 Oficiální název státu: Polská republika: Rzeczpospolita Polska. 

 Rozloha: 312 685 km². 

 Počet obyvatel: 38 464 000 (prosinec 2010)80. 

 Hustota zalidnění: 123 obyvatel/km². 

 Státní zřízení: republika, unitární stát. 

 Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele: 13 432 USD (2013). 

 Hlavní město: Varšava (Warszawa). 
 
Bezpečnostní složky 
 
Polská policie je řízena Ministerstvem vnitra a byla založen na základě zákona z 6. dubna 
1990.81 Vrchní velitel policie je ústředním orgánem státní správy, dohlížející na oblast 
ochrany bezpečnosti osob a zachování bezpečnosti a veřejného pořádku a je odpovědný 
Ministrovi pro vnitřní záležitosti. Policie v Polsku se skládá ze tří základních služeb:82 
 

 Kriminální policie (Služba kryminalna). 

 Preventivní (pořádková) služba (Služba prewencyjna). 

 Podpůrná služba (Služba wspomagajaca). 
 
V řadách policeních sil bylo roku 2014 méně než 97 000 příslušníků. Přes 5 000 pozi bylo 
neobsazených.83 
 
V roce 2013 bylo přijato do služby 5 787 policistů a propuštěno 4 333 policistů. Polská policie 
zaměstnává necelých 100 tisíc lidí z čehož je 58 % důstojníku a civilních zaměstnanců, 38 % 
policistů se zabývá trestnými činy a zbývajících 8 % představuje pomocný personál.84 
 

                                                           
79

 Ilustrace: Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej. http://www.zw.wp.mil.pl/ 
Členské státy Evropské unie. Evropská komise.  
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_cs.htm 
80

 Polsko. Ministerstvo zahraniních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/polsko/ 
81

 Policja Polska. Wikipedia. http://pl.wikipedia.org/wiki/Policja_(Polska) 
82

 Policja. http://www.policja.pl 
83

 O Policji. http://www.info.policja.pl/ 
84

 Policja Polska. Wikipedia. http://pl.wikipedia.org/wiki/Policja_(Polska) 
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Základní povinnosti policejních sil v Polsku jsou následující:85 
 
 Ochrana života, zdraví a majetku proti neoprávněným zásahům. 
 Ochrana práva a veřejného pořádku, včetně zajišťování pokojného průběhu akcí na 

veřejných prostranstvích a ve veřejných dopravních prostředcích, stejně tak udržování 
veřejného pořádku na veřejných dopravních komunikacích. 

 Provádění činností, vedoucích k předcházení trestné činnosti a přestupků 
 Odhalování trestné činnosti a přestupků na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku  

a stíhání jejich pachatelů. 
 
Polské četnictvo 
 
Četnické sbory (Żandarmeria Wojskowa) v Polsku byly formálně obnoveny 1. září 1990. Od 
počátku budování nového vojenského četnictva byl kladen velký důraz na budování instituce, 
která udržuje disciplínu, řád právo a poslušnost.  
 
V současné době pracuje Četnictvo v souladu se zákonem o vojenském četnictvu, který 
podrobně specifikuje kompetence, úkoly, odpovědnost i nároky v rámci polských 
ozbrojených sil. 
 
Ilustrace: Uniformy četníků, včetně dam v uniformě.86 
 

  
 
Jednotky Četnictva87 
 
Jednotky četnictva jsou následující: 
 
 Centrála vojenské Gendermerie ve Varšavě. 
 6 územních poboček (Bydgoszcz, Elblag, Krakov, Štětín, Varšava, Żagań). 
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 BOHMAN, Martin; KRULÍK, Oldřich. Policejní sbory v zemích Evropské unie. Ministerstvo vnitra České 
republiky. Praha 2009, str. 221. 
86

 Kompania honorowa Żandarmerii Wojskowej. Zoom. 
http://www.zoom.mon.gov.pl/galerie/kompania-honorowa-zandarmerii-wojskowej/ 
Kobieta żandarm odpowiada na paszkwil Onetu. Salon24, 30. X. 2017. 
https://www.salon24.pl/u/szmarowski/818736,kobieta-zandarm-odpowiada-na-paszkwil-onetu 
87

 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej. http://www.zw.wp.mil.pl/ 
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 2 specializované jednotky (Minsk Mazowiecki, Varšava). 
 Výcvikové centrum (Minsk Mazowiecki). 
 Oddělení logistiky. 
 
V srpnu 2001 byl schválen zákon o Vojenské policii, který podrobně upravuje pravomoci  
a úkoly vojenského četnictva polských ozbrojených sil. Úkoly vojenského Četnictva jsou 
uvedeny v článku 4 zákona:88 
 
 Vymáhání vojenské kázně. 
 Ochrana života a zdraví osob a vojenského majetku. 
 Odhalování trestných činů a přestupků. 
 Prezentace výsledků své práce ministrovi národní obrany. 
 Prevence zločinů a trestných činů. 
 Spolupráce se stáními i zahraničními orgány v trestním řízení a oblasti bezpečnosti. 
 Eliminace přírodních katastrof a aktivní účast na záchranných a humanitárních 

operacích. 
 Ochrana veřejného pořádku. 
 
Ilustrace: Struktura sboru.89 
 

 
Zahraniční mise 
 
Kromě toho že byl v roce 1990 oslavován velký návrat četnických sborů, s odkazem na tradici 
vojenského četnictva, musela tato vojenská bezpečnostní složka čelit novým požadavkům  
a hrozbám, zvláště po 11. září 2001, kdy se terorismus stal velmi vážnou mezinárodní 
hrozbou. Aby bylo možné čelit novým problémům, začaly se formovat nové jednotky 
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 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej. http://www.zw.wp.mil.pl/ 
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 Struktura. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej. 
https://kgzw.wp.mil.pl/pl/pages/struktura-2017-01-16-j/ 
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vojenského četnictva, tedy elitní jednotky pro speciální policejní operace. Od svého založení 
v roce 1990 se četníci průběžně účastní misí a operací v zahraničí, nejprve pod vedením 
Organizace spojených národů, posléze Severoatlantické aliance a Evropské unie.  
 
Působení polských vojenských elitních jednotek 
 
Od roku 2002 se polští četníci ze speciální jednotky podíleli na operaci Trvalá svoboda. Od 
dubna 2007 sloužily polské vojenské síly v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních sil pro 
pomoc Afghánistánu. 
 
V oblasti Kosova složily polské jednotky od roku 1999 do roku 2000. Jejich úkolem bylo 
zajištění humanitární pomoci, prosazování práva, veřejného pořádku a poslušnosti  
a vytváření podmínek pro převzetí těchto úkolů místními orgány. 
 
V rámci operace sil Evropské unie v Bosně a Hercegovině v roce 1995 zastávali četníci úkoly 
týkající se sledování vojenských akcí bývalých stran konfliktu a sledování stěhování zbraní  
a muničních skladů konfliktních stran. 
 
V březnu 2014 proběhla v Polsku konference Evropských policejních sil. Mimo jiné se jednalo 
o plánovaném zvýšení podílu polských Żandarmeria na zahraničních misích Evropských 
policejních sil. Polsko získalo od roku 2013 statut řádného člena organizace.90 
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 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej. http://www.zw.wp.mil.pl/ 
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2.2.7 PORTUGALSKO 
 

 
 
Základní údaje o zemi91 
 

 Oficiální název státu: Portugalská republika: República Portuguesa. 

 Rozloha: 92 391 km². 

 Počet obyvatel: 10 541 840 (2012). 

 Hustota zalidnění: 114 obyvatel/km². 

 Státní zřízení, forma vlády: parlamentní republika, unitární stát s autonomními oblastmi. 

 Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele 19 400 USD (2011). 

 Hlavní město: Lisabon (Lisboa). 
 
Základní údaje o bezpečnostních složkách 
 
V Portugalsku, jako například v Itálii, společně funguje hned několik bezpečnostních složek: 
 

 Policie pro veřejnou bezpečnost (Polícia de Seguranca Pública, PSP). 

 Republikánská národní garda (Guarda Nacional Republicana, GNR). 

 Justiční policie (Polícia Judiciária, PJ). 

 Cizinecká a pohraniční služba (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF). 

 Bezpečnostní informační služba (Serviço de Informações de Segurança, SIS). 
 
Republikánská národní garda  
 
Republikánská národní garda (Guarda Nacional Republicana) působí v Portugalsku od roku 
1911. Je to bezpečnostní síla typu četnictva, protože je institucionálně umístěna mezi 
ozbrojenými silami a bezpečnostními silami. Národní republikánská garda se skládá 
z armády, tedy ze speciálního sboru vojáků, který má správní samostatnost. Členové jsou 
pověřeni výkonem správních a bezpečnostních úkonů v zemi, zejména ve venkovských 
oblastech, s působností po celém státě i na území moře. V době míru dohlíží na bezpečnost 
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 Ilustrace: Guarda Nacional Republicana. http://www.gnr.pt/ 
Členské státy Evropské unie. Evropská komise.  
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_cs.htm 
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na území Portugalska a jsou zodpovědní útvaru Ministerstva pro vnitřní správu. V případě 
války či krizových stavů jsou podřízeni vrchnímu veliteli armádních sil.92  
 
Národní garda pokrývá celé spektrum činností a úkolů:93 
 
 Zajišťovat veřejný pořádek a klid. 
 Zajišťovat demokratickou legitimitu. 
 Ochrana práv občanů. 
 Spolupracovat na realizaci národní obranné politiky. 
 Předcházet trestné činnosti. 
 Podílet se na sledování vstupu a výstupu osob a zboží v zemi. 
 Zajišťovat bezpečnost silničního provozu. 
 
Ilustrace: Běžná a slavnostní uniforma četníků.94 
 

 
 
Struktura a organizace 
 
Národní republikánská garda prošla na začátku roku 2009 rozsáhlou restrukturalizací. Do té 
doby si udržovala organizační strukturu zřízenou na počátku 20. Století. Většina doporučení 
ohledně reformy národní gardy byla přijata v souladu se zákonem číslo 63/2007, který byl 
realizován v roce 200995. Tento zákon nahradil tradiční organizační strukturu Národní 
republikánské gardy, která zahrnovala tři územní brigády: 

 

 Fiskální brigáda 

 Dopravní brigáda 

 Jezdecký a pěší pluk 
 

                                                           
92

 Republican National Guard: Portugal. Wikipedia. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_National_Guard_(Portugal) 
93

 Guarda Nacional Republicana. http://www.gnr.pt/ 
94

 GNR tem a partir de hoje 319 novos militares. Sic Noticias, 22. IX. 2017. http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-
09-22-GNR-tem-a-partir-de-hoje-319-novos-militares 
95

 Guarda Nacional Republicana. http://www.gnr.pt/default 
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Ilustrace: Některé údaje, vztahující se k četnictvu na území Portugalsku (počty příslušníků, 
podíl žen, vývoj počtu příslušníků, území v jejich působnosti – 94 % rozlohy státu).96 
 

 
 
Ilustrace: Organigram sboru.97 
 

 
 

                                                           
96

 A desativar bombas ou a salvar animais: estes são os militares do futuro. Diário de Notícias, 29. IV. 2017. 
https://www.dn.pt/sociedade/interior/a-desativar-bombas-ou-a-salvar-animais-estes-sao-os-militares-do-
futuro-6253190.html 
97

 Organigrama. Guarda Nacional Republicana. http://www.gnr.pt/imagens/Organigrama_GNR.pdf 
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Nová struktura se výrazně liší, existuje 20 územních jednotek98 a tři hierarchické úrovně, do 
kterých se dělí jednotky národní gardy provádějící hlavní činnost. Nový zákon stanovuje 
nejen novou organizační a územní strukturu, ale i práva a povinnosti Národní republikánské 
gardy, hierarchii, jejich role a funkce. Dále se zabývá profesní kariérou důstojníků, praporčíků  
a stráže, jejich jmenováním a umístěním, vzděláváním a odbornou přípravou99.  
 
Početní stav zaměstnanců Národní Republikánské Gardy 
 
Národní garda zaměstnává 24 736 vojenského personálu a 111 civilistů, kteří vykonávají svou 
činnost na 94 % území státu (86 594 mil²) pro 53,8 % populace.100 
 
Vzdělání, školení a nábory 
 
Národní Garda je důvěryhodný sbor, který se snaží svoji činnost provádět co nejblíže lidu, 
proto klade velký důraz na kvalitu služeb a investuje do vzdělávání a školení svých 
zaměstnanců. 
 
Hlavní cíle odborné přípravy jsou následující:101 
 
 Zlepšení kvality poskytovaných služeb společnosti. 
 Špičkově připravené vojenské složky, zastávající spoustu funkcí. 
 Posílení pravomocí vojenského útvaru. 
 
Národní Republikánská Garda dokonce provozuje své vzdělávací zařízení, kde se zaměstnanci 
zdokonalují ve svých znalostech i po fyzické stránce. Zaměřuje se na technicko-odborné 
vzdělávání, na posílení fyzické stránky armády a vojenské stráže a na celkové znalosti 
jednotek. Tvorba a zánik výcvikových a vzdělávacích středisek jsou schvalovány vyhláškou 
ministra. 
 
Každý rok se nabírají nový vojenský personál do řad Národní Republikánské Gardy, 
v závislosti na počtu volných pracovních míst. Žádat může každý občan, který je 
portugalským státním příslušníkem, na každé stanici Národní Gardy. Zájemce musí splnit 
přijímací zkoušky, které se skládají z části vědomostní, zdravotní, fyzické a psycho testů.102 
 

                                                           
98

 Územní velitelství Azorské ostrovy, Územní velitelství Aveiro, Územní velitelství Beja, Územní velitelství 
Bragy,Územní velitelství Bragança,Územní velitelství Castelo Branco, Územní velitelství Coimbra, Územní 
velitelství Évora, Územní velitelství Faro, velitelství Územní Guard, Územní velitelství Leiria, Územní velitelství 
Lisabon, Územní velitelství Madeira, Územní velitelství Portalegre, Územní velitelství Porto, Územní velitelství 
Santarém, Územní velitelství Setúbal, Územní velitelství Viseu, Územní velitelství Viana do Castelo, Územní 
velitelství Vila Real.  
99

 CARREIRA, Joana, Raquel, Portal, Guarda Nacional Republicana: Trajetórias e Identidades Profissionais dos 
Militares do Grupo de Intervenção Cinotécnico. ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, 2013.  
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/7735/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20GNR%20-
%20MCTRL%20-%20Joana%20Carreira.pdf 
100

 Guarda Nacional Republicana. http://www.gnr.pt/ 
101

 Guarda Nacional Republicana. http://www.gnr.pt/default.aspx 
102

 Guarda Nacional Republicana. http://www.gnr.pt/default.aspx  
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V posledních letech se příslušníci Gardy podíleli i na operacích za hranicemi státu například 
v Iráku a od roku 2007 působní 200 jejich specialistů ve východním Timoru.103 
 
Portugalsko jako jeden z hlavních aktérů úsilí v Iráku mělo v oblasti své speciální jednotky 
Národní Gardy.104 
 
Portugalsko se snaží své sbory Národní Gardy nejen udržet, ale také stále vzdělávat, cvičit  
a zlepšovat technické vybavení. Jak jsem již zmínila, členové Gardy vykonávají činnost na  
98 % území Portugalska, nastal by tedy velký problém, kdyby se sbory začaly rušit, nebo byly 
sloučeny pod jiné bezpečnostní složky. Garda je, vedle výkonu běžných policejních činností 
odpovědná také za výkon čestné stráže a ceremoniálů při výměně stráží před budovou 
Parlamentu a sídlem Prezidenta republiky. Má velmi rozmanitou náplň činností a dostává 
stále větší zodpovědnost nejen v misích mimo Portugalsko, ale i na území státu. Příkladem je 
rok 2006, kdy vznikla nová součást Gardy, odpovědná za boj proti požárům. Už v roce 2006 
byli povoláni k zasahování k 848 požárům105. 
 

                                                           
103

 National Republican Guard (Portugal). Wikipedia.  
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Republican_Guard_(Portugal) 
104

 MACHADO, Miguel. A nova orgânica da GNR. Operaciona.pt, 22. II. 2010. 
http://www.operacional.pt/a-nova-organica-da-gnr/ 
105

 GNR duplica para 700 os elementos no combate aos fogos florestais. GIPS noticias. 16. III. 2007.  
http://gipsnoticias.blogspot.com/2007/03/gnr-duplica-para-700-os-elementos-no.html 
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2.2.8 RUMUNSKO 
 

 
 
Základní údaje o zemi106 
 

 Oficiální název státu: Rumunsko: România. 

 Rozloha: 238 392 km². 

 Počet obyvatel: 22 276 056107 (leden 2007). 

 Hustota zalidnění: 93 osob/km². 

 Státní zřízní, forma vlády: republika, unitární stát. 

 Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele: 8 744 USD. 

 Hlavní město: Bukurešť (Bucureşti). 
 
Základní údaje o bezpečnostních složkách 
 
V Rumunsku působí více policejních složek, ale nejvýznamějším je bezesporu Rumunská 
policie (Poliţia Română). V bezpečnostním aparátu Rumunska došlo, na doporučení Evropské 
unie, za posledních několik let k ať již větším či menším změnám a reformám.108 Významnou 
změnou prošla policie v roce 2002, kdy přestaly být členové pocie nosilely vojenského 
statutu a transformovaly se na civilní sbor. 
 
Složky bezpečnostního aparátu Rumunska jsou v současnosti následující: 
 
 Četnictvo. 
 Pohraniční policie. 
 Zvláštní letecká jednotka. 
 Ochranná a zásahová jednotka. 
 Centrum pro mezinárodní policejní spolupráci. 
 Policejní akademie. 
 Generální pasové ředitelství. 
 Ředitelství pro řidičská oprávnění a registr vozidel. 
 Generální inspektorát pro krizové situace. 

                                                           
106

 Ilustrace: Gendarmerie (Romania). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_(Romania) 
Členské státy Evropské unie. Evropská komise.  
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_cs.htm 
107

 Členské státy Evropské unie. http://www.eu2009.cz/cz/about-the-eu/clenske-staty-eu-523/ 
108

 Poliția Română. http://politiaromana.ro/ 
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Zákon č. 218/2002 je současným základem policejních činností a udává tři hlavní oblasti 
působnosti sborů:109 
 

 Veřejný pořádek a bezpečnost. 

 Kriminální vyšetřování. 

 Boj s organizovaným zločinem a terorismem. 
 
Ilustrace: Organigram sboru na celostátní úrovni a úrovni vedení.110 
 

 

                                                           
109

 Politia Romana. http://www.politiaromana.ro 
110

 Organigrama. Ministerul Afacerilor Interne. http://www.jandarmeriaromana.ro/igjr-organigrama 
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Rumunské Četnictvo 
 
První Četnické sbory sahají až do roku 1850 a fungovaly na území Rumunska až do příchodu 
komunistů po 2. světové válce, kteří je zrušili.111 Rumunské sbory Gendarmerie byly 
obnoveny až 5. července roku 1990. 
 
Dne 18. prosince 1990 bylo, zákonem číslo 40, schváleno složení a pravomoci četnických sil, 
vyškolených dohlížet na dodržování právních předpisů. Významným mezníkem v budování 
demokratického Rumunska je uzákonění zákona 116 ze dne 18. června 1998 o organizaci  
a fungování rumunského četnictva.112 Nyní působí v rumunském četnictvu asi 118 000 
příslušníků.113 
 
Rumunské Četnictvo (Jandarmeria Romănâ) je specializovným sborem s vojenským 
statutem. I když je četnictvo sborem s vojenským statutem, nepodléhá Ministerstvu obrany, 
ale Ministerstvu vnitra a reformy státní správy114. 
 
Generální inspekce je centrální jednotkou Četnictva. Organizuje, řídí, koordinuje a kontroluje 
činnost podřízených sborů a zajištuje jejich spolupráci s dalšími státními i mezinárodními 
orgány a instutucemi. V čele generální inspekce stojí Generální inspektor, jmenovaný 
Ministrem vnitra a správní reformy. Tři zástupci generálního inspektora řídí operační 
plánování a řízení sboru, ochranou službu ředitelství veřejného pořádku a bezpečnosti, 
oblast lidských zdrojů, vojenských škol, logistiky, informačních technologií a komunikace.115  
 
Základní úkoly četnických sborů jsou následující:116 
 
 všeobecná účast na udržování veřejného pořádku; 
 kontrola dodržování veřejného pořádku během případných masových demonstrací 

a boj s terorismem; 
 výkon policejních činností v horských oblastech a na pobřeží Černého moře; 
 sledování a případné zatýkání uprchlíků a dezertérů; 
 zajišťování bezpečnosti vybraných institucí, např. ministerstev, soudů, zastupitelských 

úřadů, národních muzeí a od roku 2005 i mezinárodních letišť; 
 zajišťování bezepčnosti a ochrany listovního tajemství na celém teritoriu Rumunska. 
 
Územní organizace  
 
Gendarmerie je rozdělena na 41 oblastních inspektorátů, což odpovídá 40 krajům 
a Generálnímu ředitelství četnictva, které sídlí v Bukurešti. 

                                                           
111

 Gendarmerie (Romania). Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_(Romania) 
112

 Evenimente istorice. Jandarmeria Romana.  
http://www.jandarmeriaromana.ro/evenimente-istorice-24-ianuarie-2015 
113

 DAS, Dilip, K.; PALMIOTTO, Michael, J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 
2006, s. 685. 
114

 Romanian Gerndarmerie; Jendarmeria Romana. http://www.jandarmeriaromana.eu/ 
115

 Romanian Gerndarmerie; Jendarmeria Romana. http://www.jandarmeriaromana.eu/ 
116

 Romanian Gerndarmerie; Jendarmeria Romana. http://www.jandarmeriaromana.eu/ 
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Kromě oblastních inspektorátů funguje také 8 mobilních skupin Gendarmerie (Grupări 
Mobiil), které i když jsou pohyblivé, tak mají své stabilní sídlo v osmi rumunských městech.117 
 
Četnictvo v Rumunsku je členem asociace evropských a středomořských policejních sil 
a četnictva s vojenským statutem. 

 
Rumunské četnictvo se v rámci mezinárodní policejní spolupráce účastnilo i mise v Kosovu, 
kde bylo nasazeno asi 115 speciálně vyškolených příslušníků.118 
 
Ilustrace: Zahraniční mise sboru.119 
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 Bacău, Braşov, Cluj Napoca, Constanta, Craiova, Polješť, Targu Mures, Timosquara. 
118

 Gendarmerie (Romania). Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_(Romania) 
119

 LUȚĂ, Dorin. Jandarmeria în plan internaţional. Revista Jandarmeria Romana, 7. VIII. 2017. 
http://www.jandarmeriaromana.ro/RevistaJandarmeriei/Pagini/Europa.html 
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2.2.9 ŘECKO 
 

 
 
Základní údaje o zemi120 
 

 Oficiální název státu: Helénská republika: Ελληνική Δημοκρατία. 

 Rozloha: 131941 km². 

 Počet obyvatel: 11 081 000. 

 Hustota zalidnění: 81 obyvatel/km². 

 Státní zřízení, forma vlády: republika, unitární stát. 

 Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele: asi 22 000 USD. 

 Hlavní město: Athény (Athínai – Αθήνα). 
 
Základní údaje o bezpečnostních složkách 
 
Od roku 2007 spadají bezpečnostní složky v zemi pod Ministerstvo pro vnitřní záležitosti, to 
vzniklo sloučením Ministerstva vnitra, veřejné správy a decentralizace a Ministerstva pro 
veřejný pořádek. Do roku 2007 veřejný pořádek, ochranu veřejnosti a státní bezpečnosti   
i civilní ochranu zajišťovalo Ministerstvo pro veřejný pořádek121. 
 
Ač v současné době četnické sbory na území Řecka již nefungují, stojí za zmínku, protože 
měly v zemi dlouhou historii.  
 
Četnictvo (Ελληνικής Χωροφυλακής) zřídilo již od roku 1906 své vlastní školící a vzdělávací 
zařízení, nezávislé na armádě, i když bylo stále její součástí. I když po roce 1920 vznikla 
městská policie, která působila zejména v městských centrech, četnictvo mělo stále své 
pevné místo v bezpečnostní struktuře. Po druhé světové válce nastala reforma policie, jejíž 
předlohou byl britský vzor, a policejní síly přestaly být oficiální součástí Ministerstva obrany.  
 
V roce 1984 došlo i přes velký odpor ze strany četnictva ke sloučení městské policie  
i četnictva pod jeden celek nazýván Helénská policie.122 
 

                                                           
120

 Ilustrace: Coat of Arms of Elliniki Chorofylaki (Greek Gendarmerie). Wikipedia Commons.  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CoA_Greek_Gendarmerie.svg 
Členské státy Evropské unie. Evropská komise.  
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_cs.htm 
121

 Ministry of Public Order and Citizen Protection (Greece). Wikipedia.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Public_Order_and_Citizen_Protection_(Greece) 
122

 Hellenic Gendarmerie. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Hellenic_Gendarmerie 
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Helénská policie je řízena ministrem vnitra, ale velitelské pravomoci vykonává policejní 
prezident. Základní úkoly Helénské policie jsou následující:123 
 
 Zajišťování míru a pořádku. 
 Dohled nad dopravou. 
 Předcházení a potlačování trestné činnosti. 
 Ochrana státu, demokracie a ústavního pořádku. 
 
V Řecku, podobně jako v Bulharsku byla organizační struktura bezpečnostních složek 
zredukována z důvodu zjednodušení bezpečnostního aparátu, zvýšení efektivnosti práce  
a kvalitnějšímu toku informací. V dnešní době již četnictvo jako takové neexistuje, bylo 
sloučeno pod jeden jediný policejní celek. Na bezpečnost země dohlíží Helénská policie.  
 
Ilustrace: Četník v uniformě v designu 1915-1941, zřejmě člen klubu historie (vlevo).124 
Pchodující jednotka roku 1951 (vpravo).125 
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 Greek Police. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/greek_police 
124

 Στολή  της Ελληνικής βασιλικής χωροφυλακής 1915-1941. ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ , 2012. 
http://pluton22.blogspot.com/2012/07/blog-post_05.html  
125

 Elliniki Chorofilaki - Ελληνική Χωροφυλακή. Facebook. https://fr-fr.facebook.com/pg/Elliniki-Chorofilaki-
Ελληνική-Χωροφυλακή-539914142685644/posts/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Pavla Prášková, Četnictva a jejich role v zemích Evropské unie (2015_A_02) 

 

 
48 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

2.2.10 ŠPANĚLSKO 
 

 
 
Základní údaje o zemi126 
 

 Oficiální název státu: Španělské království: Reino de Espaňa 

 Rozloha: 504 800 km 

 Počet obyvatel: 44, 7 milionu 

 Hustota zalidnění: 88 obyvatel/km 

 Státní zřízení, forma vlády: království, konstituční monarchie, regionální stát 

 Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele: 22 000 USD 

 Hlavní město: Madrid 
 
Základní údaje o bezpečnostních složkách  
 
Ve Španělsku existuje (podobně jako např. v Portugalsku) několik bezpečnostních sborů, 
vykonávající policejní činnostii. Nadřízeným jim je Ministerstvo vnitra.  
 
Bezpečnostní síly se ve Španělsku dělí podle teritoriální působnosti:  
 

 Celostátní bezpečnostní síly 

 Bezpečnostní síly autonomních oblastí 

 Místní bezpečnostní síly 
 
Díky této bezpečnostní síti se Španělsko řadí na druhé místo v oblasti „policejní hustoty“ 
mezi starými členskými zeměmi Evropské unie, první místo patří Itálii127. 
 
Civilní garda 
 
Španělská Civilní garda128 je polovojenská policie vytvořená v roce 1844129, jejímž hlavním 
úkolem byl původně boj s loupežníky. Jejich pole působnosti se ale rychle rozšířilo  
o obyčejnou i speciální policejní službu. Členové Civilní gardy žijí i s rodinou v kasárnách 
a mají zodpovědnost za území mimo působnost policie, což je území kde žije asi 40 % 

                                                           
126

 Ilustrace: Guardia Civil. http://www.guardiacivil.es/es/index.html 
Členské státy Evropské unie. Evropská komise.  
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_cs.htm 
127

 Ve Španělsku připadá údajně – stav roku 2005 – na 1 000 obyvatel 4,6 policisty. 
DAS, Dilip, K.; PALMIOTTO, Michael, J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 
2006, s. 776. 
128

 Guardia Civil. http://www.guardiacivil.es/es/index.html 
129

 Guardia Civil. Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Civil 
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populace, to se samozřejmě mění s příchodem letních měsíců.130 Sbory civilních gard jsou 
rozmístěny po celé zemi ve více jak 2 000 zařízení, ve kterých působí přes 80 000 četníků.131 
Příslušníci Civilní Gardy nesmí vstupovat do odborů a jít do stávky, ale na rozdíl od kolegů ve 
Francii se těší omezené pracovní době, a to 37, 5 hodin týdně. 
 
Četníci se, pod záštitou Organizace spojených národů, během let zapojovali do různých 
mírových operací, např. v Bosně a Hercegovině, Angole, Kongu, Haiti, Salvadoru a dalších. 
Sloužili ve španělských koloniích, včetně Kuby, Puerta Rica, Filipín či Maroka.132  
 
Organizace a sídlo 
 
Civilní garda je odpovědná dvěma ministerstvům, Ministerstvu vnitra (to se týká 
bezpečnostní služby v rámci státu a Ministerstvu obrany (v oblasti podpory vojenských misí). 
Kromě toho také reaguje na potřeby Ministerstva financí a to v oblasti ochrany národních 
ekonomických zájmů.133 
 
Na vrcholu sboru stojí Generální ředitelství Civilní gardy (Dirección adjunta operativa), které 
je zodpovědné za plánování, řízení, koordinaci a provádění misí svěřeným Civilní gardě. 
Generálnímu řediteli podléhají dva náměstci:134 
 
 Pro lidské zdroje (Subdirección general de personal). 
 Pro podpůrné činnosti (Subdirección genereal de apoyo). 
 
Generální ředitelství sídlí v Madridu. 
 
Odpovědnost a náplň činnosti Civilní gardy 
 
Hlavním posláním sborů je kontrola a dohled nad bezpečností společnosti a ochrana občanů 
před trestnými činy, které je mohou ohrozit. V průběhu dějin jim však byla zodpovědnost 
postupně přidávána a dnes řeší širokou škálu úkolů od různých bezpečnostních opatření po 
boj proti terorismu a zajišťování bezpečnosti jak na venkově, tak ochranu královské rodiny. 
Důležitým měřítkem kvality práce členů civilní gardy je bezprostřední napojení na občany, 
univerzálnost a dostupnost. 
 
 Dálniční hlídka. 
 Vstupní kontroly. 
 Bezpečnost letiště. 
 Zabezpečení příhraničních oblastí. 
 Kontroly zbrojení. 
 Kontrola trestné činnosti na internetu. 

                                                           
130

 Španělsko ročně navštíví asi 60 milionů turistů. 
131

 Conoce a la Guardia Civil.  Guardia Civil. http://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/index.html 
132

 Guardia Civil. Spanish Vida. http://spanishvida.com/today-in-spain/the-police-in-spain/guardia-civil/ 
133

 Spanish Guardia Civil. International Association of Gendarmeries and Police Forces with Military Statues. 
http://www.fiep.org/member-forces/spanish-guardia-civil/ 
134

 Departamento de Internet Guardia Civil. http://www.guardiacivil.org 

http://www.fiep.org/member-forces/spanish-guardia-civil/
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 Prosazování environmentálního práva. 
 Povolení k lovu. 
 Nasazení v zahraničí. 
 Zabezpečení venkovních oblastí. 
 
Budoucnost Civilní gardy 
 
Ve Španělsku se v posledních letech objevují debaty o demilitarizaci Civilní gardy. Tyto ohlasy 
se objevují zejména od španělských socialistů. V roce 2004 se například, v rámci volebního 
programu socialistické strany, objevily návrhy zaměřené na snížení vojenského charakteru 
sboru, jako jeho kompletní převod pod vedení Ministerstva vnitra. Podobné požadavky přišly 
dokonce přímo z několika asociací příslušníků občanských gard.135 Jejich loga viz ilustrace. 
 

 
 
Tyto názory mají původ v nedávné těžké finanční a ekonomické krizi ve Španělsku. Po sločení 
Civilní gardy a Národní policie volaly AUGC a největší policejní sbory, v rámci větší efektivity 
práce a úspory. 
 
Zatím ale nebyl žádný z podobných návrhů vyslyšen. Jedinou významnou změnou, kterou 
prosadila socialistická vláda v roce 2008, bylo sloučení dříve samostatného obecního 
ředitelství Civilní gardy a Národní Policie do jednoho generálního ředitelství policie a Guardia 
Civil (Dirección General e la Polícia y dela Guardia civil), ve snaze o posílení spolupráce mezi 
těmito subjekty. V každém případě to vypadá, že španělské četnictvo a jeho vojenský statut 
zůstane do budoucna bez velkých změn. 
 

                                                           
135

 Equiparación salarial: el Director General de la Guardia Civil se olvida de las asociaciones profesionales. 
Union GC, 2018. https://www.uniongc.org/equiparacion-salarial-director-general-la-guardia-civil-se-olvida-las-
asociaciones-profesionales/ 
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Definování pojmu četnictvo v současné Evropě a jejich funkce 
 
Co je a co není „četnictvo“ a jaké úkoly v dnešní Evropě může vykonávat 
 
Pokud hledáme přesnou analýzu "četnické síly", setkáme se s mnoha různými výklady, ale 
zádná obecně příjímaná definice pojmu "četnictvo ani standardní popis takové síly není. A to 
přesto, že všechny vzniklé četnické sbory vycházejí z jednoho, francouzského vzoru. 
 
Obecně, v rámci existující literatury, můžeme rozlišit mezi užší definicí pojmu, se zaměřením 
na armádní status, a širší definici "četnictva", se zaměřením na charakteristické armádní rysy. 
Podle užší definice je četnictvo síla s formálním vojenským statutem, alespoň částečně 
zodpovědná Ministerstvu obrany. V západní Evropě se to týká například francouzských 
Gendarmerie, italských Carabinieri a španělských Guardia Civil. Všechny tyto příklady jsou 
policejní síly s vojenským statusem, což znamená, že jejich důstojníci mají statut vojáků. 
Kromě toho jsou alespoň v určitých ohledech řízené ministerstvy obrany, i když mohou být 
zodnpovědni také jiným ministerstvům, nejčastěji ministerstvu vnitra. Širší pojetí pojmu 
"četnictvo" se zaměřuje na vojenské charakteristiky policejní organizace, spíše než na jeho 
formální stav, což se týká spíše organizační struktury, institucionální příslušnosti nebo 
například zbraní. V tomto pojetí pojmu četnictva bych uvedla jako příklad, nyní zaniklé, 
Rakouské četnictvo a Německé četnictvo. V průběhu let byly demilitarizovány a zařazeny 
výhradně pod kontrolu Ministerstva vnitra.  
 
Charakteristickým rysem četnických sil je to, že jsou složeny z vojenského personálu, ale 
jejich hlavním úkolem je udržovat pořádek a bezpečí uvnitř státu, především ve venkovských 
oblastech. Četníci byly vlastně také nástrojem mocností v oblasti rozšiřování a posilování 
vlády na území daného státu, zejména na venkově, kde se lidé často bouřily. Musely se tedy 
vypořádávat s konflikty a povstáními, které ve spoustě evropských zemí doprovázely proces 
budování národa. Podle francouzského modelu zůstala četnickým sborům v dalších zemích 
odpovědnosti za oblast venkova, ale další škála zodpovědnosti časem přibyla. Je v tom 
zahrnut i boj proti terorismu, organizovanému zločinu a dalším nepokojům.  
 
Kromě jejich role v oblasti vnitřní bezpečnosti, jsou četnické síly mnohdy nasazovány v rámci 
vnějších, mezistátních konfliktů. Síly typu četnictva můžeme najít v různých částech světa, 
například v Africe, Latinské Americe i na Středním východě. 
 
Protože jsou četnické sbory organizovány podle vojenských struktur, jsou více centralizované 
a hierarchické, než "obyčejné" policejní síly. Jsou obvykle také vybaveni silnějšími zbraněmi, 
například obrněná vozidla, malá letadla, vrtulníky a zbraně lehké pěchoty. Dalším 
charakteristickým znakem je zákaz vstupu důstojníku do stávky, či do odborů. Většinou musí 
být trvale k dispozici, což znamená, že nemají pevnou pracovní dobu. Často jsou umístěny  
v ubytovacích zařízeních, které poskytuje stát (kasárna) nežijí tedy mezi civilním 
obyvatelstvem, jak tomu je v případě policie. 
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Argumenty pro a proti fungování četnických sborů 
 
Zatímco armády a policejní síly jsou víceméně přijímány jako podstatné součásti 
donucovacího aparátu, na síly typu četnictva to tak jednotný pohled není. Ač by se mohlo 
zdát, že četnické sbory jsou jen ku prospěchu a nemůže být pochyb o jejich kladném dopadu 
na bezpečnostní systém státu, mají i kritiky a odpůrce, kteří jejich fungování zpochybňují. 
Vidí je pouze jako militarizaci vnitřní bezpečnosti a tvrdí, že využití polovojenských sil  
k prosazování vnitřní bezpečnosti státu není slučitelné s občanskými svobodami  
a demokratickými zásadami. Jako příklad kritici uvádějí používání četnictva bývalými 
autoritářskými režimy v Evropě, jako hlavní nástroj represe, ať již je to v případě španělských 
Guardia Civil pod vedením Franca nebo italských Carabinieri jako nástroj Benita Mussoliniho.  
 
Ozývají se názory, že by měly být četnické síly demilitarizovány, měl by tedy být odstraněn 
jejich vojenský statut, nebo rozpuštěny a spojeny s policií. Důvodem je nejčastěji 
zjednodušení bezpečnostního systému země, kvalitnější výměna informací a v neposlední 
řadě také úspora finančních prostředků. 
 
Stejně tak ale existují i argumenty ve prospěch četnictva. Vzhledem k tomu, že současné 
bezpečnostní problémy se musí potýkat s rozdílem mezi vnitrostátním a mezinárodním, 
četnická síla kombinuje oba jak policejní, tak vojenské charaktery. Tím je považována za 
velký přínos. V zemích, kde mají četnické sbory své pevné místo, se osvědčily jako nezbyté 
při překlenutí mezery mezi domácí a mezinárodní bezpečností. Jejich „hybridní“ povaha  
a způsob kombinace policie a vojenské síly je činní vhodné pro řešení mnoha současných 
problémů. Četnictvo disponuje a dokáže zacházet s těžšími zbraněmi a zařízením než policie 
a jeho struktura je více centralizovaná, což z nich dělá výborné adepty na hraniční kontroly, 
boj proti terorismu i ochránce veřejného pořádku v mezinárodních mírových operacích. 
Zejména v mírových operacích jsou četnické sbory velice ceněny, pro použití v rámci civilního 
i vojenského velení. Členové jsou schopni pracovat s armádou a většinou mají vojenský 
výcvik a jsou tedy rychleji a snadněji nasazováni právě v zahraničních mírových operacích. 
 
Velkým přínosem jsou také v oblasti občanské svobody. Tím, že má stát dvě nebo více 
policejních sil na národní úrovni brání centralizaci bezpečnostního aparátu, je tak blíže lidem 
a snadněji naplňuje jejich potřeby.  
 
V oblasti občanských svobod se vlastně střetávají jak kritici, tak obhájci četnických sil. Už 
jsem se zmínila o tom, že stát s různými bezpečnostními složkami, pod odpovědností různých 
ministerstev, funguje jako kontrolní mechanismus proti zneužití moci, tak chrání svobody 
svých občanů. Zatímco kritici vyzdvihují historické souvislosti mezi četnictvem a diktátorským 
režimem, který občanské svobody popírá. 
 
Důkaz rostoucího významu četnictva lze vidět například na tvorbě a institucionalizaci 
nadnárodní specializovaných jednotek (Multinational Specialized Units, MSU), což jsou 
mírové jednotky složeny pouze z policejních sil s vojenským statutem. Tyto jednotky byly 
poprvé nasazeny v Bosně roku 1998, pod záštitou Severoatlantické aliance. Od té doby jsou 
funkčním nástrojem v mírových operacích. V návaznosti na úspěch činnosti těchto 
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specializovaných jednotek se spojila pětice členských států Evropské unie a zformovala 
Evropské policejní síly (EUROGENFOR), policejní sílu s vojenským statutem.136 
 
 
 

                                                           
136

 Multinational Specialized Unit. North Atlantic Treaty Organisation. 
http://www.nato.int/sfor/factsheet/msu/t040809a.htm 
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Srovnávací postřehy západoevropských zemí se silnou historickou tradicí četnických sil 
 
Reformní tendence v rámci četnický sil 
 
Ve všech studovaných zemích se objevili tendence k demilitarizaci nebo alespoň  
k institucionalním změnám. Ve Francii, Itálii a Španělsku byla snaha o prosazení návrhů na 
snížení vejenského charakteru četnictva, jeho přiblížení k civilní policii, posílení spolupráce 
mezi četnictvem a policií nebo dokonce sloučení s civilní policií. 
 
Významější reformu z těchto tří států uskutečnila Francie, kde Gendarmerie byla umístěna 
pod téměř výlučnou kontrolu Ministerstva vnitra a byla zahájena výraznější spolupráce mezi 
Gendarmerie a civiliní policií. I přes tyto reformy byl ale vojenský statut francouzských 
Gendarmerie zachován. 
 
Hlavním důvodem těchto reformních návrhu ve třech zmiňovaných zemí je zefektivnění 
vnitřního bezpečnostního systému, vidina větší účinnosti a odstranění duplicity v policejní 
činnosti.  
 
Podobným způsobem probíhala cesta ke sloučení a rozpuštění Gendarmerie v Rakousku  
a Belgii, kde bylo četnictvo úplně rozpuštěno v rámci spojení s civilní policí jako součást 
reformy nitřního bezepečnostního aparátu. Důvod byl stejný jako v jiných zemích, tedy 
zlepšení a koordinace spolupráce mezi policejními silami. Případy Belgie a Rakouska jsou 
téměř totožné. V obou zemích byl krok odstranění vojenského postavení četnictva 
následován jeho úplným rozpuštěním.  
 
I když se objevovaly a stále objevují hlasy volající po reformě, zejména v rámci sníženi 
vojenský charakteru četnických sborů, vývoj síly typu četnictva za posledních třicet let 
dosahuje spíše rozšíření.  
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Analýza rozšíření nebo redukce četnických sborů 
 
Tabulka uvádí počty zaměstnanců ozbrojených sil, tedy jak sil typu četnictva, tak typu 
armádního, v posleních třech desetiletích v evropských zemích, se stabilními četnickými 
sbory. Uvádím zde i příklady Belgie a Rakouska neboť je ve své studii zmiňuji jako příklad 
zemí, kde došlo k reformě četnictva až k jeho úplnému rozpuštění, přesto, že četnické sbory 
hrály v obou zemích podtatnout roli v bezpečnostním systému.137 
 

 1980 1990 2000 2010 

Belgie Armáda  87 900  92 000  39 250  38 840 

četnictvo  16 300  16 800 zrušeno zrušeno 

Francie Armáda 494 730 461 250 294 430 238 591 

četnictvo  78 000   91 800  94 950 103 376 

Itálie Armáda 366 000 389 600 250 600 292 983 

četnictvo  84 000 111 400 110 000 107 967 

Portugalsko Armáda  59 540  68 000  44 650  42 910 

četnictvo 
(Republikánská 
garda) 

 13 000  19 000  25 300  26 100 

Rakousko Armáda  50 300  42 500  35 500  34 900 

četnictvo  11 000  11 794  15 751 zrušeno 

Řecko Armáda 181 500 162 500 159 170 156 600 

četnictvo 
(Národní 
garda) 

 26 000  26 500  34 000  34 500 

Španělsko Armáda 342 000 274 500 166 050 221 750 

četnictvo 
(Guardia Civil) 

 64 000  63 000  75 000  72 6000 

 
Když se podíváme souhrně na všechny sledované státy v tabulce mezi lety 1980 a 2010, 
průměrně narostl počet pracovníků armády asi o 40 % a četnictva o 30 %. 
 
Pokud analyzujeme jednotlivé země, ve Francii se Gendermerie mezi lety 1980 a 2010 
rozšířili o 25 %. V Rakousku, ač došlo ke zrušení četnických sborů, se přeto mezi lety 1980  
a 2000 rozšířily o celých 20 %. Stejně to platí i pro Bulharsko, i kyž tam bylo rozšíšení 
Gendarmerie jen neparné. Také Španělské Guardia Civil expandovali, i když v tomto případě 
"jen" o 13 %. Portugalko, zaznamenalo mezi lety 1980 a 2010 nárůst dokonce o 100 %. Itálie 
disponuje nejlépe propracovaným bezpečnostiním aparátem a své zaměstnance jednotek 
Carabinieri si dlouhodobě, pochopitelně se vzrůstající tendencí, drží na vysokém počtu. 
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Z analýzy vývoje četnických sborů v posledních letech v zemích Evropské unie vyplývá, že 
byly a jsou řízeny vzůstajícím sbližováním vnitřní a vnější bezpečnosti, což je důsledek 
zejména celosvětové globalizace. Globalizace přináší nejen výhody v oblasti snažšího 
cestování, propojení ekonomiky, možnost obchodování v rámci celého světa i stále 
dokonalejší komunikační technologie, má ale i svou temnou stránku. Přispívá ke vzniku 
nových hrozeb jako je nelegální migrace, mezinárodní terorismus nebo nadnárodně 
organyzované zločiny. Výzvou jsou tedy nové opatření v rámci bezpečnosti. Tyto, stále ve 
větší míře se objevující, bezpečnostní problémy vyžadují striktnější opatření, než jsou 
schopny nabídnout běžné policejní síly. Armáda má sice svou úlohu v ozbrojených 
konfliktech, ale použití ozbrojených sil pro účely vnitřní bezpečnosti je často vnímáno jako 
ohrožní občanských svobod a demokratických zásad, proto se nasazení armády řídí přísnými 
kritérii. 
 
To je důvod proč má právě četnictvo své stálé postavení v mnohých zemích Evropské unie. Je 
to výborná bezpečnostní síla, která kombinuje armádu i policii.  
 
Pokud jde o demilitarizační tendence četnictva, můžeme říci, že se jedná o dlouhodobý 
historický trend vnitřní bezpečnosti, k němuž došlo ve všech liberálně-demokratických 
státech a může být považován za klíčový aspet demokratizačního procesu.  
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Pohled do budoucna s ohledme na fungování složek, označitelných jako četnictvo 
 
Vzhledem k tomu, že je spoustu pohledů, kritik, ale i pozitivních ohlasů na síly typu četnictva 
a v různých státech se vyvíjejí různě, je těžké říci, jakým směrem se asi budou ubírat v dalších 
letech.  
 
Jsou země, které se snaží, dnes již můžeme říci, historickou tradici svých četnických sborů 
udržovat, chránit a stále rozšiřovat jejich řady, jako například Francie, Itálie, Španělsko.  
V těchto státech je nepravděpodobné, že by v dohledné době došlo k demilitarizaci či 
odebrání vojenského statutu četnictva. 
 
Nicméně jsou tu i příklady Rakouska či Belgie, kde se po odebrání formálního vojenského 
stavu dokonce četnictvo rozpustilo a jeho členové byli zařazeni pod civilní policii. V těchto 
zemích se reforma osvětčila a policejní aparát začal fungovat efektivněji. Je tedy možné, že 
okolní státy budou následovat vzory Bulharska a Belgie ať již z ekonomických nebo 
organizačních důvodů.  
 
Je pravda, že vlna, kdy mělo četnictvo významnou roli v oblasti potlačování nepokojů po 
období studené války, již skončila. Ale stále více četnických sil evropských zemí se zapojuje  
v příhraničních a přistěhovaleckých kontrolách, v protiteroristických operacích a mezi-
národních mírových misích. 
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ZÁVĚR 
 
Předkládaná studie byla věnována zmapování četnických bezpečnostních složek v zemích 
Evropské unie, jejich analýze a komparaci. 
 
Četnické sbory mají dalekou historii a tradici zejména v zemích západní Evropy, ale objevují 
se i na východě například v Bulharsku či Maďarsku. Ve spoustě zemí, byly z důvodu 
zjednodušení bezpečnostního systému, síly typu četnictva zrušeny. Státy, kde došlo ke 
zrušení četnických složek v nedávné době, jsou Belgie, Rakousko a Řecko (u Řecka došlo  
k transformaci na polní stráž). 
 
I když v každé zemi mají četnické sbory mírně odlišnou funkci a náplň činnosti, mají několik 
společných znaků. Četnictvo je polovojenským útvarem a je odpovědné Ministerstvu obrany 
a v některých případech Ministerstvu obrany i Ministerstvu vnitra. Používají středně těžkou 
techniku a většinou bydlí v kasárnách či ubytovnách poskytnuté státem.  
 
Četnictvo je sbor, který dohlíží zejména na oblast venkova, tak tomu bylo již od počátků 
těchto sborů. V dnešní době jejich náplň činnosti již tak jednoznačná není. Zastávají řadu 
rozmanitých funkcí od silniční kontroly, přes kriminální vyšetřování až po hašení požárů. 
Velkým posunem byl výcvik speciálních četnických jednotek a jejich nasazování  
v mezinárodních mírových misích a protiteroristických operacích. Domnívám se, že v dnešní 
době je těžiště důležitosti četnických sborů stále více přenášeno na rámec nadnárodní 
spolupráce v oblasti mírových mísí a boje s mezinárodním zločinem a terorismem. Tato 
skutečnost je důsledek globalizace světa a stále tenčící se hranicí vnitřní a vnější bezpečnosti. 
V souvislosti se stále se zvyšujícím vlivem mezinárodních aktérů na poli bezpečnosti, dochází 
k nežádoucímu jevu, kterým je oslabování vnitřní bezpečnosti státu. Objektů, které je 
potřeba chránit stále přibývá a to jak na poli vnitřní, tak i vnější bezpečnosti. Stát již nemá 
monopolní postavení k zajišťování bezpečnosti, ale spolupracuje s transnacionálními aktéry, 
čímž se stírá hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností a je možné, že za několik desítek let 
bude "globální bezpečnost" postavena nad bezpečností státu. 


