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Bezpečnostní zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie optikou „barev“ 
 
Anotace 
 
Jedním z témat v době předsednictví České republiky v Radě Evropské unie bylo hodnocení 
rizikovosti určitých akcí, pořádaných na teritoriu státu. Příspěvek popisuje proces a logiku, 
která s touto aktivitou souvisela, včetně „barevné škály“ ve vztahu k těmto akcím. 
 
Klíčová slova 
 
Analýza rizika, Evropská unie, Předsednictví, Česká republika, bezpečnostní opatření 
 
Summary 
 
One of the topics interesting during (and before) the Czech Presidency of the Council of the 
European Union, was the assessment of the risk of certain events held on the territory of the 
state. The paper describes the process and logic that was related to this activity, including 
the "color gamut" in relation to those activities. 
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Úvod 
 

 Bezpečnostní zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie je 
nedílnou součástí celkové organizace předsednictví. Jelikož se v době výkonu předsednictví 
stala Česká republika místem konání řady významných akcí a byla v centru pozornosti nejen 
celé Evropské unie, bylo z tohoto titulu nezbytné:1 
 

 zabezpečit hladký průběh akcí konaných v rámci předsednictví na území České 
republiky, vč. zajištění veřejného pořádku; 

 zajistit bezpečnost účastníků těchto akcí; 

 ochránit zdraví a majetek „třetích osob“, které se budou v době konání akcí nacházet 
na území České republiky. 
 
Důkladné a komplexní plánování bezpečnostních opatření bylo nezbytné zejména 

s ohledem na počet zmíněných akcí, délku předsednictví a konání těchto akcí prakticky ve 
všech regionech České republiky. Bezpečnostní složky a další relevantní orgány musí být 
dostatečně připraveny na řešení možných bezpečnostních hrozeb souvisejících  
s předsednictvím, aniž by tím byly omezeny jejich kapacity nezbytné pro běžnou činnost, či 
plnění dalších mimořádných úkolů, které nesouvisejí s předsednictvím (např. zajištění 
bezpečnosti a pořádku v době konání mistrovství světa v klasickém lyžování, které se 
uskuteční v únoru 2009 v Liberci). 
 

Příprava a plánování bezpečnostních opatření se zaměřovala zejména na: 
 

 zajištění ochrany vrcholných představitelů států a mezinárodních organizací, kteří se 
budou účastnit jednotlivých akcí, během jejich pobytu na území České republiky (tedy 
i při přepravě, ubytování, doprovodných akcích aj.), 

 ostrahu objektů a jejich okolí v době před konáním akcí a v jejich průběhu, 

 prověřování možných bezpečnostně rizikových faktorů u žadatelů o akreditaci na 
vrcholné akce, 

 průběžné vyhodnocování bezpečnostní situace v České republice i v zahraničí, 
monitoring a analýzu možných bezpečnostních hrozeb pro výkon předsednictví, 

 související finanční, materiální a organizační opatření. 
 
Vyhodnocování bezpečnostně citlivých akcí předsednictví České republiky v Radě 

Evropské unie 
  
 Na celém území České republiky se v 1. pololetí roku 2009 uskutečnilo téměř 300 
pracovních, společenských a kulturních akcí, konaných v souvislosti s předsednictvím České 
republiky v Radě Evropské unie. Jejich přípravu a organizaci koordinovaly krajské úřady 

                                                           
1
 Informace o dalším průběhu příprav bezpečnostního zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské 

unie a návrh některých konkrétních opatření, Praha 2008. 
Tento materiál navazuje na „Informaci o přípravě bezpečnostního zajištění předsednictví České republiky v 
Radě Evropské unie a návrh některých konkrétních opatření“, kterou vzala vláda na vědomí usnesením č. 976 
ze dne 23. července 2008. Cílem je popsat aktuální stav příprav bezpečnostních opatření a zmínit některé nové 
aspekty, o kterých je nutné vládu informovat, popřípadě o nichž by měla vláda rozhodnout. 
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(regionální akce) a Sekce pro přípravu předsednictví Úřadu vlády České republiky (centrálně 
organizované akce). Většina těchto událostí nebude svým rozsahem či charakterem 
vyžadovat přípravu a přijetí mimořádných bezpečnostních opatření; pokud by taková 
potřeba nastala, je v kompetenci Policie České republiky a dalších bezpečnostních složek, aby 
vzniklou situaci vyhodnotily a adekvátním způsobem řešily. 
 
 Akce zařazené do harmonogramu centrálně organizovaných akcí předsednictví České 
republiky v Radě Evropské unie byly pro potřeby přípravy bezpečnostního zajištění 
rozčleněny do 4 skupin podle citlivosti. Hlavními aspekty pro zařazení akcí do jednotlivých 
kategorií byly předpokládaná účast významných osob a citlivost témat, k nimž se konkrétní 
akce vztahuje. Členění akcí do kategorií bylo klíčové pro plánování sil a prostředků 
bezpečnostních složek a přípravu konkrétních opatření. Nebylo možné vyloučit, že 
v závislosti na průběžném hodnocení rizik nedojde k přeřazení některých akcí do jiné 
kategorie, popř. že úpravou harmonogramu nebude do seznamu zařazena další akce, 
popřípadě že ze seznamu nebude předem plánovaná akce vypuštěna. 
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 Kategorie bezpečnostně citlivých akcí byly následující: 
 

Velmi citlivé akce 
 

ČERVENÁ 

 Charakteristika akce: společenská či politická událost velkého 
rozsahu a významu, s účastí velkého množství chráněných osob 
(nad 15 osob). 

 Hrozby: kromě množství chráněných osob je nezbytné počítat  
s hrozbou narušení akce politicky motivovaným (teroristickým) 
útokem, demonstrací, nepokoji v ulicích či možnými aktivitami 
zahraničních zpravodajských služeb, a to i přesto, že je podle 
současných informací vyloučeno, že by na jednáních byly 
diskutovány skutečnosti podléhající zvláštní ochraně (dle 
zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací  
a bezpečnostní způsobilosti). 

Velmi citlivé akce 
menšího rozsahu 

 
ORANŽOVÁ 

 Charakteristika akce: společenská či politická událost menšího 
rozsahu, kde se projednávají politicky citlivá témata  
a předpokládá se účast několika chráněných osob (zpravidla do 
pěti osob). 

 Hrozby: účast vysoce postavených představitelů států či orgánů 
Evropské unie vyžaduje přijetí adekvátních bezpečnostních 
opatření během přepravy, jednání, doprovodném programu  
a ubytování, může dojít k demonstracím a nepokojům v ulicích, 
souvisejícím s protesty proti projednávanému tématu, popř. 
proti politice státu (např. Spojené státy americké, Ruská 
federace), který se jednání účastní. 

Citlivé akce 
 

ŽLUTÁ 

 Charakteristika akce: společenská či politická událost velkého 
rozsahu, s velkým počtem významných představitelů zemí 
(ministři) a orgánů Evropské unie a možnou účastí menšího 
množství chráněných osob (zpravidla do 5 osob). 

 Hrozby: v případě tohoto typu akcí je kalkulováno zejména 
s možností jejich narušení drobnými politicky motivovanými 
útoky (útoky stran politických aktivistů, anti-globalistů apod.), 
demonstracemi či nepokoji v ulicích. 

Ostatní akce 
 

ZELENÁ 
 

 Charakteristika akce: politická a společenská událost malého  
a středního rozsahu s možnou účastí několika chráněných osob 
(zpravidla do 5 osob). Dále pak pracovní jednání bez účasti 
vrcholných představitelů států či orgánů Evropské unie. Jedná 
se zejména o resortní aktivity na expertní úrovni či konference. 
Termíny a místa konání některých akcí této kategorie se 
upřesňují a je pravděpodobné, že některá jednání proběhnou 
v zahraničí a nikoliv v České republice. 

 Hrozby: v případě tohoto typu akcí je kalkulováno zejména 
s možností jejich narušení demonstracemi či protestními 
shromážděními malého rozsahu. Tyto akce mohou být 
v závislosti na analýze informací nejpravděpodobněji zařazeny 
mezi akce citlivé. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Ing. Ondřej Bos, Bezpečnostní zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie optikou „barev“ (2015_B_05) 

 
5 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Bezpečnostní ochrana objektů a jejich okolí 
 

Významná pozornost byla věnována zajištění bezpečnosti v objektech konání akcí  
a jejich nejbližším okolí. Hlavním důvodem těchto opatření byla ta skutečnost, že část 
vrcholných akcí je plánována v řadě objektů, které se nachází v různých regionech České 
republiky.  

Proto se Policie České republiky a další složky (zejména Hasičský záchranný sbor 
České republiky) vyjadřovaly k návrhům architektonického řešení míst konání akcí  
a připravují opatření související s důkladnou prohlídkou objektů a jejich nejbližšího okolí před 
konáním akcí, kontrolou pohybu osob ve vymezených zónách uvnitř budov a kontrolou osob 
a zavazadel před vstupem do objektů. V době konání a příprav vrcholných akcí je tak nutno 
počítat s možnými omezeními vstupu do těchto objektů i pohybu v jejich blízkém okolí.  

Zvláštní pozornost byla věnována přípravě bezpečnostních opatření v Kongresovém 
centru Praha, kde bude po celou dobu předsednictví probíhat velký počet akcí, včetně 
některých neformálních zasedání Rad ministrů či jednání na vládní úrovni. Některá 
bezpečnostní opatření v Kongresovém centru Praha, jako například stálá hlídková služba 
Policie České republiky, budou nastavena permanentně po celou dobu předsednictví. V době 
příprav a konání významných akcí však bude docházet k jejich posílení, což se v některých 
případech dotklo i provozu v těch částech Kongresového centra, které nebyly využity pro 
předsednické akce. V průběhu velmi citlivých akcí pořádaných v Kongresovém centru Praha 
bude, z bezpečnostních důvodů uzavřen celý objekt Kongresového centra Praha, tedy včetně 
prostor, v nichž jednání probíhat nebudou.  

U akcí velmi citlivých, velmi citlivých menšího rozsahu a citlivých, které byly 
plánovány do Kongresového centra Praha i mimo něj byl zajištěn dostatečný časový prostor 
před konáním akce pro provedení prohlídky pyrotechnickým odborem a jinými útvary Policie 
České republiky. 

Koordinací bezpečnostního zajištění během akcí pořádaných v Kongresovém centru 
Praha byl usnesením vlády č. 976 ze dne 23. července 2008 pověřen místopředseda vlády 
pro evropské záležitosti ve spolupráci s ministrem vnitra. 

Dále byl Ministerstvem vnitra zpracován návrh usnesení vlády k bezpečnostnímu 
zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Tímto usnesením byly 
označeny jako tzv. chráněné objekty nebo prostory ve smyslu § 48 odst. 2 zákona o Policii 
České republiky, Kongresové centrum Praha a další objekty a prostory na území České 
republiky, ve kterých se koná akce související s předsednictvím České republiky v Radě 
Evropské unie. Návrh tohoto materiálu bude v nejbližší době předložen vládě ke schválení.
  

 Díky této spolupráci a intenzivním jednáním s organizátory akcí, provozovateli 
objektů určených pro konání akcí a samosprávou, byl zpracován model pyrotechnické 
prohlídky budovy, zajištění fyzické ostrahy uvnitř budovy i v okolí, způsob kontroly osob  
a zavazadel před vstupem do bezpečnostního perimetru, přeprava účastníků do/z místa 
akce, hygienicko-toxikologická ochrana i požární ochrana. Podmínky standardní zdravotnické 
péče pro účastníky akce jsou dojednávány koordinátory krajských úřadů a Úřadem vlády 
České republiky.  
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Spolupráce útvarů Policie České republiky a dalších výkonných složek 
 
 Významná role při bezpečnostním zajištění předsednictví byla dále svěřena Společné 
zpravodajské skupině, která bude průběžně analyzovat bezpečnostní situaci ve vztahu  
k předsednictví a vyhodnocovat možná rizika pro akce konané na území České republiky, ve 
výjimečných případech i mimo území České republiky (viz dále). 
 
 V souvislosti se zvýšenými požadavky na Policii České republiky během akcí 
předsednictví, bylo však nutno brát v potaz i jiné významné akce, které se v České republice 
uskutečnilo během 1. pololetí roku 2009, zejména pak mistrovství světa v klasickém 
lyžování, které se konalo od 18. února do 1. března 2009 v okolí Liberce. Jelikož i zde byly 
kladeny mimořádné nároky na vyčlenění sil a prostředků Policie České republiky, bylo třeba 
apelovat na členy vlády a členy komor Parlamentu, aby přizpůsobili program pracovních 
návštěv jak harmonogramu akcí velmi citlivých, velmi citlivých menšího rozsahu a citlivých, 
tak termínu konání mistrovství světa v klasickém lyžování a omezili v tato období své 
požadavky na síly a prostředky Policie České republiky, zejména ochranné služby Policie 
České republiky. V opačném případě by mohlo dojít k tříštění připravovaných opatření  
a ztížení jejich realizace. 
 

Spolupráce bezpečnostních složek České republiky s Generálním sekretariátem 
Rady Evropské unie 
 
 V září 2008 proběhlo prvotní jednání zástupců České republiky s Bezpečnostním 
úřadem Generálního sekretariátu Rady Evropské unie o roli předsednické země při 
bezpečnostním zajištění summitů Evropské rady, tj. setkání představitelů členských států 
Evropské unie na nejvyšší úrovni, které se koná pravidelně dvakrát za pololetí. 
 Výsledkem tohoto a navazujících jednání, která proběhla v Bruselu v rámci přípravy 
bezpečnostního zajištění říjnového summitu Evropské rady, byly tyto úkoly pro Českou 
republiku: 
 
 a) spolupráce při koordinaci přípravy bezpečnostního zajištění summitů, zpracování  
a prezentace analýzy rizik ve vztahu ke konání těchto akcí a zajištění komunikace mezi 
belgickými bezpečnostními složkami a relevantními úřady v České republice, 
 
 b) spolupráce při prověřování bezpečnostně rizikových faktorů u žadatelů o akreditaci 
na summity (mimo belgické občany a osoby trvale sídlící v Belgii, včetně zahraničních 
novinářů akreditovaných v Bruselu), 
 
 c) sestavení teamu policistů, kteří se budou v místě konání summitů podílet na 
zajištění bezpečnostních opatření uvnitř objektu Rady, společně se členy Bezpečnostního 
úřadu Generálního sekretariátu Rady. 
 
 ad a) Vzájemné sdílení aktuálních informací o bezpečnostních rizicích je důležité jak 
pro konání summitů Evropské rady, tak i pro přijetí adekvátních opatření při akcích na území 
České republiky. Proto byla vedena jednání mezi Ministerstvem vnitra, Ministerstvem 
zahraničních věcí a Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii v Bruselu, aby byly 
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včas nastaveny dostatečné komunikační kanály pro rychlou a efektivní výměnu informací. 
Zpracování analýzy rizik bylo úkolem bezpečnostních složek České republiky a její závěry 
zástupce České republiky prezentoval na přípravných jednáních k bezpečnostnímu zajištění 
summitů v Bruselu; obdobnou analýzu zpracovával a prezentoval rovněž EUROPOL. 
 
 ad b) Prověřování bezpečnostně rizikových faktorů u žadatelů o akreditace je jedním 
z klíčových bezpečnostních opatření, která budou nastavena po celou dobu předsednictví 
České republiky. Pro splnění požadovaného prověřování „třetích osob“, tj. žadatelů, kteří 
nemají belgické občanství nebo se trvale v Belgii nezdržují, byl využit mechanismus, který byl 
vybudován pro potřeby prověřování žadatelů o akreditace na akcích konaných na území 
České republiky a který byl popsán v materiálu schváleném usnesením vlády č. 976 ze dne 
23. července 2008. Vzhledem k tomu, že tento mechanismus byl původně navržen  
a schválen pouze pro akce na území České republiky, bylo nutno rozšířit mandát Policie 
České republiky a zpravodajských služeb o prověřování údajů také u žadatelů o akreditace 
na summity Evropské rady konané v Bruselu. Data byla Policii České republiky zasílána 
z Bruselu cestou Národního bezpečnostního úřadu v období 6 týdnů až 1 týdne před 
konáním akce. Stejnou cestou byla Generálnímu sekretariátu Rady odesílána souhrnná 
stanoviska Policie České republiky a zpravodajských služeb. V případě zaslání údajů o žadateli 
Policii České republiky po uplynutí této lhůty, byla tato data prověřena bez ohledu na termín 
zahájení summitu a dodána Generálnímu sekretariátu Rady pro případné využití při další 
akci. V tomto případě byla plná zodpovědnost za vystavení akreditace na Bezpečnostním 
úřadu Generálního sekretariátu Rady. 
 

Závěry, shrnutí 
 

Z výše uvedených informací vyplývá, že příprava bezpečnostního zajištění 
předsednictví České republiky v Radě Evropské unie probíhala bez výrazných komplikací  
a spolupráce bezpečnostních složek a dalších dotčených úřadů a jiných orgánů zajistila 
jednotný a koordinovaný postup při plánování dílčích opatření. 
 Zároveň se však objevily nové úkoly a výzvy, zejména ve vztahu ke spolupráci České 
republiky při bezpečnostním zajišťování summitů Evropské rady v Bruselu. Z tohoto důvodu 
bylo nezbytné rozšířit stávající mandát Policie České republiky a zpravodajských služeb 
k prověřování dat žadatelů o akreditace na akce velmi citlivé, velmi citlivé menšího 
rozsahu a citlivé akce konané na území České republiky o pravomoc využít tento systém 
rovněž pro prověřování údajů žadatelů o akreditace na summity Evropské rady. 
 


