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Základní otázky 

• Jaké jsou trendy s ohledem na náklady, povinnou vojenskou službu 
nebo poměr profesionálů a dobrovolníků? 

• Jaké prestiži se dobrovolnictví těší?  

• Dobrovolníci pro boj, stabilizaci týlu nebo partyzánské aktivity? 

 

• Role pocitu ohrožení. 

• Velký podíl „nestátotvorných menšin“.  

• Podpora od nejvyšších představitelů státu a společnosti. 

• Finanční aspekty. 

• Integrace s profesionály. 



Jaké jsou možné zahraniční vzory či inspirace? 

• V rámci Evropy existují různé modely. 

• Je možné hovořit o rozdílech mezi „severem“ či „jihem“, starými  
a novými členskými státy. Aktivní (severské země) a pasivní (Řecko, 
Kypr) společnosti. 

• Zcela přenositelný model zřejmě neexistuje. 

• Možnost „realizovat“ se v oblastech „vojenských“, „hasičských-
záchranářských“, „zdravotnických“, „certifikovaných sousedských 
hlídek“, jako „dobrovolní policisté“ nebo dokonce jako „dobrovolná 
vězeňská stráž“. 

• Perspektivy relativně prudkých změn v důsledku demografických 
trendů nebo úsporných opatření. Prostor pro dobrovolníky se často  
prudce rozevírá. 

• Paralelní příklady v oblasti privatizace bezpečnosti. 



země Estonsko Lotyšsko Litva Česká republika 

počet 
obyvatel 

1 313 000, 
z toho 69 % státní národ 

1 997 000, 
z toho 61 % státní národ 

2 898 000, z toho 84 % 
„státní národ“ 

10 541 000 

rozloha 45 339 km2 64 589 km2 65 300 km2 78 866 km2 

stav 
profesionální 

armády 

asi 3 500 osob asi 4 600 Cca 9 000 21 011 + 7 530 civilních 
zaměstnanců 

povinná 
vojenská 

služba 

ano, na 8 až 11 měsíců do konce roku 2006 teoreticky ano, ale všichni 
vojáci jsou dobrovolníci, 

nový tlak na dobrovolnou 
9-měsíční službu, okolo 
500 branců v roce 2015 

do roku 2004 

dobrovolnick
é složky 

Rok 2014: 14 545 mužů 
(bojové jednotky); asi  

8 400 nebojové ženské a 
dětské součásti; celkově 

asi o cca 300 osob více než 
roku 2013 

Národní garda, 
Zemessardze,  
asi 8 000 osob 

Národní obranné 
dobrovolnické síly, Krašto 

apsaugos savanorių 
pajėgos, KASP, roku 2015 
se jednalo o 4 550 osob, 
navíc angažmá „několika 
stovek“ profesionálních 
vojáků jako instruktorů 

Aktivní záloha, asi 2 500 
osob, s perspektivou růstu 

na 5 000 osob do roku 
2020 

rozpočet na 
obranu 

11,2 miliardy Kč, z toho  
748 milionů Kč na 

dobrovolníky 

6,86 miliardy Kč 
(2015) 

11,5 miliardy Kč (2015) 42 miliard Kč 

rozpočet na 
obranu 

na obyvatele 

8 530 Kč 3 436 Kč 3 969 Kč 3 985 Kč 

% HDP 2,05 % cca 1 % 1,11 %  1,08 



Dílčí srovnání situace 



Litva 

• Národní obranné dobrovolnické síly, Krašto apsaugos savanorių 
pajėgos, KASP. 

• Roku 2015 se jednalo o 4 550 osob, navíc angažmá „několika 
stovek“ profesionálních vojáků jako instruktorů. 

• Teoreticky zde trvá povinná vojenská služba, ale všichni vojáci jsou 
dobrovolníci, nový tlak na dobrovolnou 9-měsíční službu, okolo 
500 branců v roce 2015. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Insignia_of_the_National_Defence_Volunteer_Forces_(Lithuania).jpg






https://en.wikipedia.org/wiki/File:LT_KASP_mokymai.jpg


Lotyšsko 

• Národní garda, Zemessardze, asi 8 000 osob. 

• Velitelství Riga, 3 regiony a 18 batalionů v území. 

• Speciální sekce pro aktivní veterány. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Latvian_National_Guard_emblem.svg
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Estonsko 

• „Obranná liga“ (Kaitseliit, Eesti Kaitse Liit). Tradice z roku 1918. 

• Členská základna organizace roku 2007 překročila stav 10 000 mužů 
(spolu s přidruženými ženskými a dětskými organizacemi dokonce 
20 000 osob). Vstup od 15 let věku. 

• Integrální součástí ozbrojených sil Estonska (včetně účasti na 
cvičeních a účasti v zahraničních misích). 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kaitseliit_emblem.svg


Estonsko 

• Počítá se s všestranným zapojením členů Obranné ligy do určitých 
policejních činností, např. hledání ztracených osob rojnicí). 

• Spolupráci se Záchrannou službou ošetřuje memorandum z roku 
2007, týkající se například možného nasazení členů Obranné ligy při 
povodních či lesních požárech.  

• Asi 100 členů Ligy působí zároveň jako policejní dobrovolníci. 

• Nově i „kyberobrana“! 
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Estonsko – policejní dobrovolníci 

• Země bojuje s demografickými trendy a neloajálními obyvateli. 

• 2 000 až 3 000 dobrovolných policistů (Eesti politsei vabatahtlike) 
z „vlasteneckého“ prostředí (včetně třeba poslanců).  

• Pravidlem je jejich velká disciplinovanost. 

• Uchazeč prodělá komplexní prověrku, pak se s ním zachází jako 
s plnohodnotným policistou (dostane automobil, zbraň i přístup do 
informačních systémů).  

• Dobrovolníci působí i v řadách Kriminální policie. 

• Dobrovolníky nezřídka úkolují (a částečně platí) místní obce. 

• Právní rámec umožňuje nařídit zaměstnavateli uvolnit policejního 
dobrovolníka pro výkon jeho „dobrovolnické povinnosti“ (ale je 
snaha o vzájemnou dohodu všech zainteresovaných stran). 







Děkuji za pozornost 
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Témata k diskusi týkající se zapojení 
dobrovolníků do ochrany veřejného pořádku 

• Možné způsoby zvýšení efektivity při zabezpečování veřejného pořádku v rámci stávající 
právní úpravy (asistenti prevence kriminality, dopravní asistenti, community policing, 
zapojení seniorů). 

• Právní rámec zapojování dobrovolníků do ochrany veřejného pořádku. 

• Možnosti a limity zapojení dobrovolníků. 

• Využití dobrovolníků při krizových stavech. 

• Možnosti spolupráce s neziskovými organizacemi. 

• Jsou pravomoci dobrovolníka-řadového občana dostatečné k zajištění bezpečnosti? 

• Hrozí ze strany dobrovolníků pokusy o suplování práce Policie České republiky?  

• Hrozí zahlcení Policie České republiky (irelevantními) podněty? 

• Rizika související s činností dobrovolníků (extremismus, radikalizace), možné protiprávní 
jednání dobrovolníků (např. omezování osobní svobody). 

• Jaká jsou kritéria pro výběr dobrovolníků (kdo se může stát dobrovolníkem)?, Je nutná 
„certifikace“ dobrovolníků?, Kdo by měl ověřovat jejich kvalifikaci, jaké mají být 
požadavky, způsob náboru a výběru vhodných kandidátů? 

• Jak motivovat k dobrovolnictví a jak zároveň odfiltrovat potenciálně problematické 
uchazeče? 


