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Bc. Jaromír Krédl 
 

Obecní policie ve vybraných zemích postsovětského prostoru 
 

Anotace 
 

Místní záležitosti veřejného pořádku jsou v různých zemích zajišťovány různým způsobem  
a různými aktéry. Postsovětský prostor není v daném ohledu výjimkou. I zde nalezneme řadu 
rozdílů a podobností, co se týče přístupů k zajištění místních záležitost veřejného pořádku.  
O někerých zemích je obtížné získat jednoznačné informace o roli obcí a použitém modelu 
(středisková obec, rajon, selsovět). Někteří experti, se kterými autor hovořil, se dokonce 
vyjádřili, že pokud by v čele obce nebo mikroregionu stál oligarcha či přímo „mafián“, pak je 
lepší, pokud jsou jeho pravomoci omezeny. Mezi postsovětskými státy každopádně existují 
propastné rozdíly: Trojice států v Pobaltí, která je nyní členskými státy Evropské unie, zavedla 
modely podobné „Evropě“, Ukrajina je prostorem, kde z geostrategických důvodů probíhají 
razantní změny. Kupodivu určité modely, označitelné za obecní policii, je možné najít 
i v Ruské federaci, Moldavsku či dokonce ve Střední Asii – v Kazachstánu. Jedinými státy 
, které ve sledovaném vzorku s obecními policiemi zatím nepočítají, tak jsou Bělorusko  
a Arménie. Estonsko však obecní policie drasticky redukuje. Je tedy značně předčasné činit 
v této oblasti nějaké kategorické závěry. 
 
Klíčová slova 
 
Místní záležitosti veřejného pořádku, postsovětský prostor, transformace, obce 
 
Abstract 
 
Municipal Police Forces in Some Post-Soviet Countries: Local public order affairs are very 
dfferently managed in different countries, including the post-Soviet ones. Also here can man 
find many differencies. About some countries or models is dificult to gather enough relevant 
information (for example about the power of municipality – microregion, rajon, village 
council etc.). Some experts also metion, that is better, if the country, governed by local 
oligarkh or tycoon, is less independent. Among post-Soviet countries thre are however 
differencies. Three countries in Baltics – members of the European Union – has local pblic 
order affairs model similar to some European countries. Ukraine is country full of 
turbulencies, where we may witness many changes and reforms. Surprisingly, some model 
of municipal policie can be found also in Russian Federation, Moldova or even in Cenral Asia, 
in Kazachstan. The only countries in the chosen group, without municipal police, so remains 
only Belarus and Armenia. Estonia, on the other hand, is propably about to abolish the 
municipal forces in near future. That’s why dificult to make some cathegorical judgements in 
this regard. 
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Úvod 
 
 Předkládaná studie se věnuje tématu, které v češtině není zatím příliš podchyceno,  
a to zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v postsovětských zemích. 

Místní záležitosti veřejného pořádku patří mezi témata, kde se mnohé státy pokouší 
inspirovat příklady nejlepší nebo i méně dobré praxe v zahraničí. Česká republika není v této 
oblasti výjimkou. Ačkoli se poslední dvě desetiletí odehrávaly především ve znamení hledání 
inspirace na západ od jejích hranic, zejména v takzvaných „starých“ členských státech 
Evropské unie, není od věci zaměřit se i na situaci v prostoru geograficky odlišném, v tomto 
případě konkrétně v bývalých svazových republikách někdejšího Svazu sovětských 
socialistických republik (SSSR). 

Ambicí autora je věnovat se přinejmenším evropské části bývalého soustátí, tedy 
pobaltským zemím, Ruské federaci, Ukrajině, Bělorusku a Moldavsku. Podle možností budou 
indikativně zmíněny i jiné republiky. 

Zajímá nás, zda v těchto zemích vůbec existuje prostor, aby se obec sama aktivně 
zapojila do zajištění místních záležitostí veřejného pořádku na svém území, a pokud ano, zda 
a nakolik do tohoto procesu zasahuje stát (například nějakou formou povolování, certifikace, 
kontroly atd.). 

V rámci postsovětského (případně postsocialistického) prostoru, existuje určitá 
tradice bezpečnostního systému, která se může lišit od Evropy západní, jako je například 
existence Pohraniční stráže, která je často dominantě vojenskou, ne policejní složkou. 

V rámci studie bude snaha nahlédnout do současného stavu nebo nedávného vývoje 
s ohledem na zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, s důrazem na místní 
záležitosti veřejného pořádku a role obcí nebo obecních policií při jejich zajišťování. 

Další otázku je možné formulovat jako snahu zjistit, jaké jsou případné kompetence 
sborů či příslušníků obecní policie v těchto zemích a jak se liší od situace v České republice. 
 Text je strukturován následovně: Nejprve se jedná o teoretické kapitoly, které se 
věnují jek definování postsovětského prostoru jako takového, tak stěžejním milníkům, které 
se tohoto území týkaly, s důrazem na formování bezpečnostní komunity. 

Následují kapitoly, věnované konkrétním zemím a skupinám zemí ve sledované 
oblasti. Ačkoli se ke všem státům zdaleka nepodařilo získat identickým objem informací (co 
se týče administrativního uspořádání i co se týče zajišťování místních zajišťování veřejného 
pořádku), panovala snaha získané údaje jak porovnat, tak z nich vyvodit určitá doporučení 
pro Českou republiku. Před závěrem pak zaznívají určitá zobecnění určitých zjištění. 

 
V rámci studie byly nastoleny následující hypotézy: 

 
Hypotéza č. 1: Ve sledovaném území nadále převládá poměrná centralizace. Regiony 

nebo obce se zde netěší přílišné volnosti. Zároveň je možné důvodně předpokládat, že se liší 
i sama definice „obce“ v těchto zemích (například dominance určité formy „obce 
střediskové“). 

Hypotéza č. 2: Jednotlivé transnacionální regiony subregiony v rámci postsovětského 
prostoru (Pobaltí, Jižní Kavkaz, Střední Asie, atd.) představují podobné modely v řadě oblastí, 
včetně tématu systému obcí nebo zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku.  
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Co se týče podkladů ke tvorbě studie, určité množství podkladů lze poměrně snadno 
získat k Pobaltským zemím. Státy jako Bělorusko, Moldavsko jsou poměrně neprůhledné  
a jsou i „evropskými“ málo studovány, což platí i o Ruské federaci, zemích Jižního Kavkazu  
a Střední Asie. Například publikace týmu pod vedením Gorazda Meška „Handbook on 
Policing in Central and Eastern Europe“ (Springer 2013)1, popisuje situaci v Rakousku, 
Chorvatsku, České republice, Estonsku, Německu, Maďarsku, Kosovu, Makedonii, Černé 
Hoře, Ruské federaci, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Republice srbské v Bosně a Hercegovině 
– a tedy popisuje jen dvě postsovětské republiky. Struktura a směřování kapitol se navíc 
propastně liší, je bezmála možné konstatovat, že „nabídka určuje poptávku“ a nějaký ucelený 
přehled v této oblasti spíše chybí. Nezbývá tedy než vycházet z přehledů či dotazníků 
Organizace spojených národů, Rady Evropy, Interpolu a v určité míře i z podkladů 
jednotlivých zemí (kde však určitý problém činí jazyková bariéra). 

Celou řadu informací obsahuje přeci jen starší publikace dvojice Mariny Caparini  
a Otwina Marenina (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces; 
Washington State University) z roku 2005. Text odkazuje na další díla, které se mi nepodařilo 
získat přímo. 

Bezmála je možné říci, že „nabídka určuje poptávku” a některé komparativní studie se 
stávají ze značně odlišně pojatých capitol, kde různí autoři, tak jak se je editorům podařilo 
získat, popisují situaci v konkrétní zemi.2 

Tyto a zřejmě i jiné přehledy „postsocialistického prostoru” a zdejších změn (nejenom 
co se týče bezpečnostních systémů) členily tyto země na „Střední Evropu” (ze které bylo 
často vyčleněno území někdejší Německé demokratické republiky jako zvláštní případ), 
„Balkán” a „Postsovětský prostor”, přičemž poslední území nebylo příliš členěno. 
 Aniž by bylo zacházeno do přílišných podrobností, může zde zaznít otázka, zda je 
možné postsovětský prostor chápat jako jednotlivý „bezpečnostní region“ (Regional Security 
Complex, RSC, tak jak o něm do určité míry hovoří Security Complex Theory)3, nebo zda se 
jedná o množství propastně odlišných sub-regionů. 
 

                                                           
1
 MEŠKO, Gorazd. Handbook on Policing in Central and Eastern Europe“. Springer 2013, ISBN 978-4614-6719-9. 

CAPARINI, Marina; MARENIN, Otwin. Crime, Insecurity and Police Reform in Post-Socialist Central and Eastern 
Europe. The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies. 2005, 2. http://pipss.revues.org/330 
2
 Estonsko, strany 101-109 a Ukrajina, strany 175 až 190.  

CAPARINI, Marina; FLURI, Philipp; MOLNÁR, Ferenc. Civil Society and the Security Sector: Concepts and 
Practices in New Democracies. LIT Verlag Münster, 2006. 
3
 The Topology of Global Power. Policy Tensor. 25. II. 2012.  

https://policytensor.com/2012/05/25/the-topology-of-global-power/ 
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1.  Základní údaje o postsovětském prostoru 
 

1.1  Definování postsovětského prostoru 
Pro úspěšné směřování studie je nezbytné definovat prostor (výčet států případně 

území), kterému se bude věnovat.  
Definovat postsovětský prostor můžeme tak, že se jedná o prostor, neboli území, 

který zahrnuje patnáct mezinárodně uznávaných států, které byly dříve součástí jednoho 
uskupení – federace pod názvem Svaz sovětských socialistických republik (SSSR). Toto 
soustátí existovalo do konce roku 1991. 

Navzdory označení za federaci se jednalo se o poměrně silně centralizovaný stát 
s plánovanou ekonomikou, řízený jak po linii státu, tak po linii vládnoucí státostrany 
(respektive jejích republikových odnoží). 

Samotný rozpad Sovětského svazu nebyl jednorázovým aktem, ale trval přibližně tři 
roky, kdy jednotlivé republiky stále více emancipovaně deklarovaly svoji suverenitu uvnitř 
území této svazové republiky a následně došlo k řízenému i živelnému vystoupení z tohoto 
Svazu. Všechny svazové republiky se nakonec rozhodly pro samostatnost, s tím, že jejich 
vzájemné hranice se staly hranicemi mezistátními. V některých případech se reálné 
(mezinárodním společenstvím uznávané) hranice nekryjí s realitou nebo jsou alespoň 
zdrojem napětí (Podněstří, Náhorní Karabach, Abcházie, Jižní Osetie – a odnedávna rovněž 
Krym a ukrajinsko-ruské pomezí, stejně jako řada enkláv-exkláv ve Střední Asii, v prostoru 
Jižního Kavkazu ale i jinde). O některých těchto případech bude ve stručnosti pojednání 
v rámci pasáží, věnovaných jednotlivým zemím. 
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Konečné složení SSSR (mezi lety 1956 až 1991) bylo následující:4 
 

 Ruská sovětská federativní socialistická republika (RSFSR), (dnešní Ruská federace); 
o Hlavní město: Moskva. 

 Ukrajinská sovětská socialistická republika, (dnešní Ukrajina); 
o hlavní město: Kyjev. 

 Běloruská sovětská socialistická republika (dnešní Bělorusko); 
o hlavní město: Minsk. 

 Uzbecká sovětská socialistická republika (dnešní Uzbekistán); 
o hlavní město: Taškent. 

 Kazašská sovětská socialistická republika (dnešní Kazachstán); 
o hlavní město: Alma-Ata (dnes Astana). 

 Gruzínská sovětská socialistická republika (dnešní Gruzie); 
o hlavní město: Tbilisi. 

 Ázerbájdžánská sovětská socialistická republika (dnešní Ázerbájdžán); 
o hlavní město: Vilnius. 

 Moldavská sovětská socialistická republika (dnešní Moldavsko); 
o hlavní město: Kišiněv. 

 Lotyšská sovětská socialistická republika (dnešní Lotyšsko); 
o hlavní město: Riga. 

 Kyrgyzská sovětská socialistická republika (dnešní Kyrgyzstán); 
o hlavní město: Frunze (dnes Biškek). 

 Tádžická sovětská socialistická republika (dnešní Tádžikistán); 
o hlavní město: Dušanbe. 

 Arménská sovětská socialistická republika (dnešní Arménie); 
o hlavní město: Jerevan. 

 Turkmenská sovětská socialistická republika (dnešní Turkmenistán); 
o hlavní město: Ašchabad (dnes Ašgabad). 

 Estonská sovětská socialistická republika (dnešní Estonsko); 
o hlavní město: Tallinn. 

 

                                                           
4
 Například viz ŠVANKMAJER, Milan; VÉBER, Václav: Dějiny Ruska. Praha: Lidové Noviny, 2010. 602 s. ISBN 979-

80-7422-026-5. 
Sowjetunion II: 1953-1991. Informationen zur politischen Bildung. 2014, 3. S. 52, příloha č. V. 
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1.2  Rozdělení postsovětského prostoru do skupin. 
 
 Ilustrace: Pět skupin postsovětských republik.5 
 

 
 
V rámci textu je používáno následující dělení postsovětských republik do pěti skupin: 
 

 Ruská federace. 

 Pobaltské státy: Litva; Lotyšsko; Estonsko. 

 Státy východní Evropy: Bělorusko; Ukrajina; Moldavsko. 

 Zakavkazské státy (státy Jižního Kavkazu): Gruzie; Arménie; Ázerbájdžán. 

 Střední Asie: Turkmenistán; Uzbekistán; Kazachstán; Kyrgyzstán; Tádžikistán. 
 

                                                           
5
 Vlastní zpracování autora na základě mapy.  

Postsovětské republiky. Wikipedia.  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Postsov%C4%9Btsk%C3%A9_republiky 
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1.3 Další alternativy definování postsovětského prostoru a jeho podmnožin 
 
Postojů k definování postsovětského prostoru a jeho „podmnožin“ existuje celá 

řada:6 
 

 Definování tohoto území jako „synonyma“ pro Společenství nezávislých států. Tato 
mezinárodní platforma však nezahrnuje trojici států v Pobaltí, ani Gruzii a Ukrajinu 
(tedy země, které těžko najdou společnou řeč s Ruskou federací) a izolacionistický 
Turkmenistán.7 

 Euroasijská ekonomická unie: Tento projekt zahrnuje Ruskou federaci, Bělorusko, 
Kazachstán, Arménii a v některých obdobích i Kyrgyzstán. 

 Prostor zemí Východního partnerství Evropské unie (jako součást politiky sousedství). 
Ten zahrnuje Ukrajinu, Bělorusko a Moldavsko, stejně jako Arménii, Ázerbájdžán  
a Gruzii.8 

 Prostor zemí, kde se uplatňovala iniciativa Společenství TACIS (Technical Assistance 
to the Commonwealth of Independent States), tedy fond pro celou řadu projektů. 
Navzdory svému názvu nebyl tento jev fixován na Společenství nezávislých států, 
které se v průběhu času proměňovalo. Zahrnoval všech jeho 12 zakládajících členů 
(všechny postsovětské státy mimo 3 státy Pobaltí), ale navíc i Mongolsko.9 

 Trojice států Pobaltí založila vlastní mezistátní organizaci, Baltské shromáždění.10 
 

                                                           
6
 DELCOUR, Laure. Shaping the Post-Soviet Space? European Union Policies and Approaches to Region-Building. 

Ashgate Publishing, Farnham 2011. 
Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies. University of Berkeley. 
http://iseees.berkeley.edu/bps/publications/1998_03-bonn.pdf 
Regional Organisations in the post-Soviet Space. European Parliament. 2015. http://www.europarl 
.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/545718/EPRS_ATA(2015)545718_REV1_EN.pdf 
7
 Исполнительный Комитет Содружества Независимых Государств. http://www.cis.minsk.by/ 

8
 Eastern Partnership. European External Action Service.  

http://www.eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm 
9
 Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States. Delegation of the European Union to 

Georgia. http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/eu_georgia/tech_financial_cooperation/instruments/tacis 
/index_en.htm 
The EC’s Tacis Programme 1991 – 2006: A Success Story. European Union Neighbourhood Info Center. 
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=91&id_type=9 
TACIS Programme. Eur-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:r17003 
10

 Baltic Assembly. http://www.baltasam.org/en/ 
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1.4  Specifika obcí v postsovětském prostoru11 
 
Je třeba zdůraznit, že pojem „obec“, tak jak je chápán v rámci České republiky, je 

poměrně netypickým jevem i v Evropě (průměrný počet obyvatel obce v České republice je 
okolo 1680 osob).12 Obce v řadě evropských zemí jsou mnohem lidnatější, větší, skládající se 
z mnoha sídel. V postsovětském prostoru je tomu nejinak. Nachází se zde řada velmi 
rozlehlých jednotek, nazývaných jako oblast, rajon, sovět („rada“), selsovět (vesnická rada)  
– či určité variace na pojem „středisková obec“. Obec, tak jak existuje v České republice, je 
chápána jenom jako sídlo, komuna, bez vlastní právní subjektivity, jako součást většího 
celku. 

Tento aspekt bude v rámci kapitoly 3 podle možností sledován, i když jednoznačné 
informace je zde často nesnadné získat i v oficiálních zdrojích, jakými jsou například národní 
statistické úřady. 
 
1.5 Teoretické přístupy k zajišťování „policejních činností“ v postsovětském prostoru 

 
Některé již zmíněné13 a mnohé další studie,14 které se alespoň okrajově věnují tématu 

policejních aktivit a zajišťování místmích záležitostí veřejného pořádku v postsovětském 
prostoru, operují s následujícími informacemi: 

 
Co se týče „výchozí situace” v prostoru někdejšího Sovětského svazu, je konstatová-

no, že zdejší bezpečnostní sbory, věnující se (místním) záležitostem veřejného pořádku, 
vykazovaly následující proměnné či ukazatele:  

 
„Přechod” po roce 1989 respektive 1991 pak byl alespoň verbálně charakterizován 

snahami o: 
 

                                                           
11

 RÝZNAR, Ladislav; ŠIMONOVÁ, Andrea. Evropská veřejná správa. Ministerstvo vnitra České republiky; 
Evropský polytechnický institut. Kunovice 2006. ISBN 80-7314-102-7. 
Místní správa v zemích střední a východní Evropy a ve Společenství nezávislých států 1994. Institut for Local 
Government and Public Service. Budapest 1995. 
12

 KRULÍK, Oldřich. Ideální rozloha policejního mezičlánku: mýty a evropská realita (2. část). Policista, 2011,  
č. 11, příloha – s. I až XII. ISSN 1211-7943. 
KRULÍK, Oldřich. Ideální rozloha policejního mezičlánku: mýty a evropská realita (1. část). Policista, 2011, č. 10, 
příloha – s. I až XII. ISSN 1211-7943. 
13

 CAPARINI, Marina; MARENIN, Otwin. Crime, Insecurity and Police Reform in Post-Socialist Central and 
Eastern Europe. The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies. 2005, 2. http://pipss.revues.org/330 
14

 DAS, Dilip; MARENIN, Otwin a kolektiv. Challenges of Policing Democracies. A World Perspective. Gordon and 
Breach Publishers. Reading 2000. 
KADAR, Andras a kolektiv. Police in Transition. Central European University Press. Budapest 2001. 
PAGON, Milan a kolektiv. Policing in Central and Eastern Europe. Comparing Firsthand Knowledge with 
Experience from the West. Ljubljana, 1996. 
CAPARINI, Marina; MARENIN, Otwin a kolektiv. Transforming Police in Central and Eastern Europe: Process and 
Progress. Germany and Piscataway; Lit Verlag; Transaction Publishers. Münster; New Jersey 2004.  
SHELLEY, Louise. Post-Socialist Policing: Limitations on Institutional Change. Policing Across the World: Issues 
for the Twenty-First Century. MAWBY, R. I. ed., UCL Press. London 1999, s. 76-77. 
SHELLEY, Louise. The Sources of Soviet Policing. Police Studies XVII. 1994, 2. s. 62.  
FOGEL, David. Policing in Central and Eastern Europe: Report on a Study Tour. European Institute for Crime 
Prevention and Control. Helsinki 1994. 
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 Demokratizaci výkonu policejní činnosti (policingu).  
 Dosažení blíže nespecifikovaných parametrů běžných v policejních činnostech 

systémů „západních” evropských států.15 
 Institucionální změny a decentralizaci výkonu policejních činností. 
 Profesionalizaci, zefektivnění policejní činnosti, dosažení odpovědnosti policistů 

před veřejností a zvýšení legitimity a „popularity” policejní práce. 
 Dosažení takové integrity policistů, kdy jsou dosahovány vysoké standardy, kdy 

nedochází k překračování pravomocí, pravidlem je nestrannost, respektive 
zvnitřnění norem v rámci policejních struktur. 

 „Demilitarizace” výkonu policejních činností. 
 Vytvoření mechanismů vnější a vnitřní kontroly policejních činností. 
 Odbřemenění státní policie od bagatelní respective přestupkové agendy, respektive 

nepolicejních činností. 
 

„Reálný stav” či „výsledek” procesu však hovoří spíše o tom, že: 
 

 „Přechod”, nejen co se týče policejních činností, ale i socioekonomické změny, se 
často neodvíjely „podle plánu”. To co na západě Evropy trvalo desetiletí, se zde 
odehrálo v mnohem kratším čase. 

 Pro tuto periodu bylo charakteristické uvolnění vazeb ve společnosti a doslova 
exploze nových forem trestné činnosti. Právní a organizační opatření na tento vývoj 
reagovaly jen se zpožděním. 

 Příklady kde převažují úspěchy, jsou spíše výjimkou. 
 Některé složky se pouze přejmenovaly, ale standardy výkonu svých činností příliš 

nezměnily. Zůstala zde těsná vazba na stát, centralizace, relativní militarizace,  
a tuhé horizontální řízení. 

 Pravidlem je relativní podfinancování výkonu policejních činností. 
 Osobní iniciativa není příliš vítána. „Příliš eticky“ koncipovaný člověk ve sborech 

často příliš dlouho nevydrží. 
 Mnoho „změn“ se omezilo na rovinu deklarací, akčních plánů, respektive 

symbolických změn (změna jména – z milice na policii, uniformy, nášivek nebo 
hodnostního systému). 

 V některých postosvětských zemí značně kvete privatizace bezpečnosti, tedy 
polooficiální struktury, nabízející „ochranu“ za úplatu.  

 
 

                                                           
15

 Někdy v této souvislosti zaznívají pojmy jako „demokratický” a „nedemokratický” způsob výkonu policejní 
činnosti (democratic and non-democratic policing). Demokratický výkon policejní činnosti je chápán tak, že je 
orientován na službu veřenosti (společnosti) více, než na službu státu; výkon služby je transparentní; vedení 
policejních územních článků je do určité míry nezávslé na ústředí; policisté nedisponují žádnými privilegii  
– v případě sehání je s nimi nakládáno jako s ostatními občany; základem vstupu do policejních řad je zvládnutí 
příslušných dovedností a jejich profesionální vykonávání – za interakce s mísntím obyvatelstvem). 
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2. Stěžejní milníky z existence Sovětského svazu16 
 
V roce 1894 na trůn Ruska usedl Mikuláš II. z rodu Romanovců. Bylo to v době 

mezinárodního napětí. Rusko za jeho vlády vedlo neúspěšnou válku s Japonskem (1904  
– 1905). Roku 1905 do dějin vstoupila takzvaná „krvavá neděle“, kdy dav lidu protestoval 
proti znepokojivé ekonomické situaci ve státě, a car nařídil vojákům do těchto 
demonstrujících střílet. Přitom zemřelo tisíc lidí a dalších pět tisíc bylo zraněno. V roce 1914, 
kdy začala 1. světová válka, zemi dále destabilizovala.  

V únoru 1917 lid ztratil důvěru jednak v cara Mikuláše II. a jednak ve vládu.  
V Petrohradě vypukly stávky a nepokoje. Armáda se počala stavět na stranu lidu, a tak car 
Mikuláš II. nebyl schopen kontrolovat nejen lid, ale ani armádu. Dne 15. března 1917 car 
abdikoval. Celou situaci sledovala doma i ze zahraničí řada politických skupin, zejména 
krajně levicový vůdce Vladimír Iljič Lenin. Lenin se na podzim vrací, využívá slabosti vlády  
a v Petrohradu agituje pro ozbrojené povstání.  

Po únorové revoluci v roce 1917 byl car a jeho rodina odvezeni do vyhnanství na Sibiř, 
do domácího vězení v Tobolsku a později v Jekatěrinburgu. V tomto městě byla carská 
rodina, spolu se služebnictvem, 17. července 1918 popravena bolševiky. 

Bolševický převrat, v čele s Vladimírem Iljičem Leninem, oficiálně nezývaný Velká 
říjnová socialistická revoluce, započal 7. listopadu roku 1917 (podle juliánského kalendáře 
25. října) v Petrohradě. Mnohonárodnostní říše se otřásla v základech.17 
 Je přitom otázkou, nakolik se mezi oběma režimy udržela kontinuita.18 Navzdory 
proklamacím o národním sebeurčení se velmi rychle objevily snahy nedovolit územní 
zmenšení nebo rozpad soustátí. To se nakonec zmenšilo pouze o území Pobaltí, Finska  
a území připojených k Polsku a Rumunsku. 

Sovětské soustátí, od roku 1922 Svaz sovětských socialistických republik, bylo řízeno 
přinejmenším stejně, prakticky ještě více, drakonicky, jako v době cara. Moc byla 
koncentrována v rukou jednotlivců (Lenin, mezi lety 1924 až 1953 Josif Stalin a po něm další) 
respektive několika málo osob, politbyra, respektive republikových stranických elit. 

Lenin byl v některých svých názorech poměrně radikální, jako například co se týče 
znovuzavedení trestu smrti. Dne 30. srpna 1918 byl na Lenina spáchán neúspěšný atentát, 
skupina okolo Fani Kaplanové ho chtěla zabít, protože údajně „zradil revoluci“. Téhož roku, 
24. prosince, Lenina na silnici blízko Moskvy oloupili bandité.19 Obě události se podepsaly na 
zvyšování moci, sil a prostředků domácích represivních sil, které už byly daleko 
nevybíravější, než v etapě konce carismu. 

Jelikož historický exkurs není stěžejním cílem této studie, je možné si dovolit „skok“ 
v čase a přesunout se do konce 80. let XX. století. V roce 1985 se vedoucího postavení 
v Sovětském svazu chopil Michail Gorbačov, během jehož působení se začal drolit nejenom 
blok satelitních zemí, který vznikl na východě Evropy po II. světové válce, ale i sám Sovětský 
                                                           
16

 Soviet Union. Encycopedia Britannica. http://www.britannica.com/place/Soviet-Union 
Rozpad Svazu sovětských socialistických republik. NewsLab.cz. http://www.newslab.cz/vyvoj-ruska/ 
17

 Rusko – info. http://www.rusko-info.cz 
18

 Návaznost mezi Sovětským svazem a carským imperiem byla respektive je daleko silnější než si bylo možno 
představit. „Určitá skupinka historiků, například Poláků ale i československého prezidenta Tomáše Garriguea 
Masaryka tvrdila, že bolševismus je vlastně přetvořený carismus. Tato teorie však není přijímána oficiálně 
historickou vědou, ale jen opravdu malou skupinkou těchto historiků. 
19

 POCZOBUT, Andrzej. Trzy strzały w Lenina. Gazeta Wyborcza, 22. XI. 2013.  
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,134747,14996110,Trzy_strzaly_w_Lenina.html 
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svaz. Mezi vnitřní vlivy rozpadu Sovětského svazu můžeme zařadit ekonomický propad, 
stagnaci a respektive celkovou neschopnost udržet ekonomický vývoj. Gorbačov se pokoušel 
o lepší fungování Sovětského svazu, ukončení studené války a reformy. Minimálně formálně 
proklamoval, že si přeje, aby lidem ve svazových republikách nebyly upírány jejich národní 
zvyklosti. Netušil však, že tím také z části spustil nezvratný rozpad sovětského impéria. 

V souvislosti s rozpadem sovětského bloku a Sovětského svazu se někdy hovoří  
o moderní dekolonizaci. Zrání tohoto rozpadu dlouhou dobu trvalo. Na jedné straně byli 
emancipovaní politici přímo v Rusku (Ruská svazová federativní sovětská republika). Na 
druhé straně existovala určitá očekávání i v rámci dalších svazových republik. Do centra dění 
vrcholné politiky v Moskvě, se dostali jen dva představitelé těchto republik, a to z Gruzie 
Eduard Ševarnadze a z Ázerbájdžánu Hejdar Alijev. Obyčejný lid měl v každém z republik 
svou kulturu a tradice. 

Na místě někdejšího sovětského imperia se tedy vytvořilo Společenství nezávislých 
států, o kterém rozhodli vedoucí představitelé jedenácti svazových republik dne 21. prosince 
1991 podepsáním Dohody v Alma-Atě. Dohodu o Společenství nezávislých států slavnostně 
podepsali představitelé Arménie, Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavska, 
Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Ruská federace, Ukrajina a Bělorusko podepsaly 
tuto Dohodu již 8. prosince v Brestu20. 

 
 

3.  Popis situace v jednotlivých sledovaných zemích 
 

V této kapitole je uvedena stručná charakteristika sledovaných zemí, základní údaje  
o nich, s důrazem na počet, strukturu či roli obcí a téma aktérů, zapojených do zajišťování 
místních záležitostí veřejného pořádku (státní, regionální či obecní úroveň, případně jsou 
zmíněni i další aktéři například tzv. landlordi). 
 

                                                           
20

 VEBER, Václav. Rozpad Sovětského svazu. Paměť a dějiny. 2011, 4. 
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1104/003-016.pdf 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1104/003-016.pdf
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3.1  Estonsko 
 
3.1.1  Základní údaje o zemi21 

 
Oficiální název státu Republika Estonsko (Eesti Vabariik). Estonsko je nejsevernější ze 

tří pobaltských států a sousedí s Lotyšskem (339 km) a Ruskou federací (294 km). Pobřeží 
státu je dlouhé 3 794 km. Rozloha země činí 45 227 km2.. 

Na území státu žije okolo 1,312 mil. obyvatel. Obyvatelstvo je tvořeno z 68,75 % 
etnickými Estonci (v roce rok 1989 to bylo 61,5 % a roku 1996 64,6 %). K ruské národnosti se 
hlásí 25,7 % populace (v roce roku 1989 to bylo okolo 32 % a roku 1996 28,5 %), k ukrajinské 
2,1 %, k běloruské cca 1,2 % a k finské 0,77%. Po opětovném získání nezávislosti Estonska se 
stále více obyvatelstva hlásí k estonské národnosti a tím dochází k poklesu podílu obyvatel 
ruské národnosti. Podmínkou pro získání udělení občanství v Estonsku je potřeba složit 
jazykovou zkoušku.22 

Členským státem Evropské unie se Estonsko stalo 1. května 2004.  
 
3.1.2  Obce a jejich role v rámci státu 

 
Území státu je členěno na 15 krajů (maakond), v kterých je 227 obcí, z toho 33 měst. 

Hlavním městem je Tallinn, který obývá zhruba 429 899 obyvatel (2014). 

                                                           
21

 Statistics Estonia. http://www.stat.ee/en 
Europe 2020 Indicators – Estonia. Eurostat, 2014. 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_Estonia 
Estonsko. Evropská unie. http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/estonia/index_cs.htm 
Estonsko. Business Info. http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/estonsko/1000907/ 
Estonsko. Euroskop. https://www.euroskop.cz/516/sekce/estonsko/ 
Estonsko: životní a pracovní podmínky. EURES; Ministerstvo práce a sociálních věcí.  
http://portal.mpsv.cz/eures/podminky/estonsko#o1 
Gateway to Estonia. http://www.riik.ee/en/ 
Welcome to Estonia! http://www.visitestonia.com/ 
22

 Toto rozštěpení společnosti (de facto existence dvou společností vedle sebe), se odráží i v bezpečnostní 
oblasti. Informování ruskojazyčné populace (i v případě mimořádných událostí) je možné spíše rozhlasem, 
novinami, letáky nebo kampaněmi ve školách. Státní televizní program v estonštině není ne-Estonci sledován 
(ruskojazyčných programů z Ruské federace je obrovský výběr). Výraznější kampaně se ale odrazí i mezi 
neobčany (například „amnestie“ na nelegálně držené výbušniny ruskojazyčnou komunitu také zasáhla, stejně 
jako kampaně propagující tísňovou linku 112). V ruskojazyčném prostředí je tak „stejné poselství šířené jinými 
metodami“. 
KRULÍK, Oldřich. V Estonsku děláme všechno po svém. 112, 2010, č, 4, s. 30 až 31, ISSN 1213-7057. 
KRULÍK, Oldřich. Dobrovolnictví v bezpečnostní oblasti: Příklad z Estonska. Bezpečnostní teorie a praxe, 2010,  
č. 1, s. 81 až 90, ISSN 1801-8211. 
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 Ilustrace: Obce v Estonsku, mapa popisuje změny v počtu obyvatel mezi lety 2000  
a 2011, ukazující velkou migraci obyvatel do větších měst a vylidňování venkova.23 
 

 
 
3.1.3  Součásti bezpečnostního systému, odpovědné za zajišťování místních záležitostí 

veřejného pořádku24 
 
3.1.3.1 „Státní bezpečnostně-policejní síly“ 

 
Od 1. ledna 2010 v Estonsku vznikl jednotný Sbor policejní a pohraniční stráže 

(Politsei- ja Piirivalveame), o síle cca 7 000 příslušníků. Sbor disponuje i těžkou technikou 
(původně tato technika byla u Pohraniční stráže – vrtulníky, lodě). Sloučení těchto sborů 
mělo přinést větší úspory a efektivnější výkon práce.25 

                                                           
23

 MÄE, Kristo. Census 2011: Estonian Population Concentrated around the Major Cities. Baltic Course, 
12. XII. 2012. http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=67333 
24

 KRULÍK, Oldřich. Estonsko: Vaši jízdenku prosím. Pražský strážník, 2012, č. 2, s. 24 až 25, bez ISSN 
http://www.mppraha.cz/prazsky-straznik/2012/prazsky-straznik-2012-02.pdf 
KRULÍK, Oldřich. Rámec podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti: Estonsko. ASIS International Česká 
republika, 2011. http://www.asiscz.org/files/articles/9-serial-ramec-podnikani-v-soukrome-bezpecnosti-9/ 
estonsko-pdf.pdf 
KRULÍK, Oldřich. Dobrovolnictví v bezpečnostní oblasti: Příklad z Estonska. Bezpečnostní teorie a praxe, 2010,  
č. 1, s. 81 až 90, ISSN 1801-8211. 
KRULÍK, Oldřich. V Estonsku děláme všechno po svém. 112, 2010, č, 4, s. 30 až 31, ISSN 1213-7057. 
BOHMAN, Martin; KRULÍK, Oldřich; BENEŠ, Jiří. Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou 
republiku. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2009. bez ISBN, s. 155 až 163. 
25

 KRULÍK, Oldřich. Rámec podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti: Estonsko. ASIS International Česká 
republika, 2011. http://www.asiscz.org/files/articles/9-serial-ramec-podnikani-v-soukrome-bezpecnosti-9/ 
estonsko-pdf.pdf 
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Tato složka je jako celek podřízena Ministerstvu pro vnitřní záležitosti.26 
Teritoriálně se policie v Estonsku strukturuje do čtyř spádových území (prefektur) 

prakticky podle světových stran, tedy sever, jih východ, západ. V jejich čele stojí velitel, zvaný 
prefekt.27 

Policie v Estonsku se skládá ze tří složek s celostátní působností: 
 

 Ústřední kriminální policie je hlavní institucí Estonska v oblasti boje s organizovaným 
zločinem a dalšími závažnými formami kriminality. 

 Ústřední policie pro prosazování práva je vedle Policejní rady dalším řídícím orgánem, 
který provádí supervizi (kontrolu výkonu činnosti) všech policejních jednotek  
a v tomto ohledu disponuje specifickými výkonnými pravomocemi. 

 Centrum forenzních služeb bylo založeno v roce 1993 na základě zákona o forenzním 
zkoumání. Tento zákon mj. legalizuje a certifikuje činnost forenzních expertů  
a státních forenzních institucí. Centrum jako takové zajišťuje forenzní služby v oblasti 
zkoumání otisků prstů, analýzy drog, zkoumání dokumentů, střelných zbraní atd. 
 
Od roku 2003 jsou do činnosti policie v Estonsku vnášeny prvky tzv. community 

policing („pochůzková“ policejní činnost s místní znalostí). To se promítá zejména ve výcviku 
policistů, kterým je vštěpována nutnost intenzivního kontaktu s veřejností a zejména pak  
s drobnými živnostníky. Součástí konceptu je i otevřená snaha ihned nepokutovat nebo jinak 
nesankcionovat drobné prohřešky. Předpokládá se, že členové komunity drobná narušení 
veřejného pořádku vyřeší sami (policista funguje spíše jako jakýsi prostředník).  

Dalším prvkem v policejní práci s komunitou je permanentní informování občanů  
o událostech, popř. místech se zvýšeným bezpečnostním rizikem (nejčastěji prostřednictvím 
sdělovacích prostředků, zejména tisku). 
 
3.1.3.2 „Obecní policie“ 

 
Mezi součásti bezpečnostního systému patří sbory, které se označují jako obecní 

policie – Munitsipaalpolitsei (MUPO, MUNPOL) a jejich náplň práce je podobná, jako u nás. 
Tyto sbory existují jen ve dvou městech, a to v hlavním městě Estonska, čili Tallinu (kde žije 
asi 429 899 obyvatel) a dále v Pärnu (kde se počet obyvatel pohybuje okolo 45 000), což je 
páté nejlidnatější město v zemi. Pracovní náplní obecní policie je tedy jednak ostraha budov 
a prostranství ve vlastnictví obce a dále kontroly: jízdenek v městské dopravě; parkování; 
dodržování nařízení o chování domácích zvířat; záboru veřejných prostranství pro stavební 
účely; taxikářů; nakládání s odpady.28 
  

                                                           
26

 KRULÍK, Oldřich. Estonsko: Vaši jízdenku prosím. Pražský strážník, 2012, č. 2, s. 24 až 25, bez ISSN. 
http://www.mppraha.cz/prazsky-straznik/2012/prazsky-straznik-2012-02.pdf 
KRULÍK, Oldřich. V Estonsku děláme všechno po svém. 112, 2010, č, 4, s. 30 až 31, ISSN 1213-7057. 
BOHMAN, Martin; KRULÍK, Oldřich; BENEŠ, Jiří. Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou 
republiku. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2009. bez ISBN, s. 155 až 163. 
27

 Politsei- ja Piirivalveamet. https://www.politsei.ee/ 
28

 Politsei- ja piirivalveamet: Üldkontakt. Eesti.ee.  
https://www.eesti.ee/est/kontaktid/valitsusasutused/riigiametid/politsei_ja_piirivalveamet 
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Počet strážníků v Tallinnu v průběhu let kolísá. V roce 2012 bylo uváděno 153 osob, na 
počátku roku 2014 je to už jen 110.29 Na počátku roku 2016 se pak jedná zřejmě stále o 110 
osob.  

Naproti tomu v Pärnu je často zmiňována možnost zrušení sboru, který je údajně 
„příliš nákladný“ (například roku 2008 jeho provoz přišel v přepočtu na bezmála 6,4 milionů 
korun českých) a zároveň představuje „paralelní strukturu“ vedle státní policie.30 Nakonec 
bylo rozhodnuto sbor nerušit, ale zásadním způsobem restrukturovat: ze 13 členů bylo  
6 propuštěno nebo přesunuto na jiné pozice v rámci obecního zastupitelstva (účetní, 
drogový preventista). Rozpočet sboru byl pro rok 2010 seškrtán zhruba na polovinu. Zrušen 
byl například vozový park a zbývající strážníci chodí výhradně pěšky nebo jezdí městskou 
hromadnou dopravou.31 Strážníci jsou přímo řízeni pověřeným členem obecního 
zastupitelstva. De facto se dá hovořit o zániku sboru. 

Ačkoli v Tallinnu se o rušení sboru nehovoří, jeho personál je výslovně instruován k co 
nejefektivnějšímu výběru pokut – zejména co se týče boje proti černým pasažérům. 
Například souhrn za prvních 11 měsíců roku 2011 hovoří o tom, že strážníci vybrali na 
pokutách za jízdu načerno v městské hromadné dopravě okolo 217 000 eur, dalších asi  
38 000 eur představovaly pokuty uložené nepoctivým taxikářům a asi 6 600 eur sankce za 
porušování zákazu kouření na veřejných místech.32 Potenciál pro další příjmy představují 
sankce za přestupky proti odpadové legislativě.33 

Co se týká aktuálních výzev, pokud pomineme prakticky neaktivní sbor v Pärnu, ani 
„strážníci” v Tallinnu nefungují bez komplikací. Stabilním tématem jejich vztahu s veřejností 
je kontrola jízdenek v městské dopravě. Řada černých pasažérů podává ústavní stížnosti proti 
chování strážníků, kteří se snažili „silou” vynutit zjištění jejich totožnosti. Celkově je image 
sboru poznamenaná názorem, že důvodem pro existenci sboru je jen a pouze výběr pokut do 
obecní pokladny.34 
 
3.1.4  Možná doporučení pro Českou republiku 

 
Za zvážení stojí delegování možnosti výběru pokut od nepoctivých cestujících (tzv. 

černých pasažérů) na strážníky v některých obcích. Přitom je třeba zdůraznit, že například 
Městská policie Hlavního města Prahy není nijak vyjmuta od placení jízdného, stejně tak, jako 
kterýkoliv občan. Spousta občanů si ale myslí, že strážníci jezdí zadarmo. Avšak opak je 
pravdou. Městská policie platí Dopravnímu podniku Hlavního města za každého strážníka/za 
rok stejnou částku, jako když si občan koupí roční kupon.  

                                                           
29

 Ajalugu 2003-2014. Tallinn. 14. VIII. 2014. 
http://www.tallinn.ee/est/munitsipaalpolitsei/Ajalugu-2003-2013-3 
30

 Pärnu volikogu arutab taas munitsipaalpolitsei likvideerimist. Kalev.ee, 11. II. 2009 
http://uudised.live.hot.ee/v/8/13866 
31

 Pärnu munitsipaalpolitsei muundub korrakaitseteenistuseks. Pärnu Postimees, 11. I. 2010. 
http://www.parnupostimees.ee/210389/parnu-munitsipaalpolitsei-muundub-korrakaitseteenistuseks/ 
32

 Celkově uložených pokut bylo skoro za 500 000 eur, ale zdaleka ne všechny byly vymoženy. 
33

 Üle poole „jänestest“ on jätnud trahvi maksmata. ERR News, 15. XI. 2011. 
http://uudised.err.ee/index.php?06239060 
MUPO Uus vahelevõtustrateegia. MÄÄ, 27. X. 2010. 
http://xn--m-0faa.eu/2010/10/mupo-uus-vahelevotustrateegia/ 
34

 TALVERE, Aare. Policejní instruktor střelecké přípravy Policejní akademie Tallinn. Nienburg, Polizeiakademie 
Niedersachsen, 7. VI. 2016. 
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Černí pasažéři unikají revizorům, jelikož strážníci nemají povinnost kontrolovat 
cestující, zda mají či nikoliv platnou jízdenku. Tím chci podotknout, že uzákoněním či 
rozšířením zákonných možností strážníka tímto směrem, by se jednak více eliminoval počet 
neplatičů v hromadných prostředcích a tím potažmo zvýšil přísun prostředků za přepravné, 
ale také by se mohla zvýšit kultura a čistota prostředí v dopravních prostředcích. Mám v této 
souvislosti na mysli bezdomovce, kteří hlavně v zimních měsících znepříjemňují cestování 
poctivým cestujícím, svým nepříjemným zápachem a špínou a to jak mechanickou tak 
bakteriální. Strážníci by mohli tímto i v civilu tohoto občana aspoň vykázat z dopravního 
prostředku. 

Další výzvou by mohlo být zvýšení výběru pokut od pejskařů, kteří též znepříjemňují 
soužití ve městech svým laxním přístupem k odklízení výkalů po svých miláčcích. Je to také 
částečně zapříčiněno tím, že bylo uděleno velmi málo postihů těmto pejskařům za znečistění 
veřejného prostranství. I když nyní, po novele přestupkového zákona (říjen 2015) vzrostla 
maximální výše pokuty za toto porušení zákona z 1 000,- Kč na 5 000,- Kč. Takto by se mohl 
notorickým porušovatelům tohoto zákona značně prodražit jejich neúklid po svých 
mazlíčcích – a tím by se více naplnila městská pokladna pro opravy a údržbu města. 
 
3.2  Lotyšsko 
 
3.2.1  Základní údaje o zemi 

 
Lotyšsko je svou polohou, rozlohou i zalidněním prostřední z trojice postsovětských 

pobaltských republik. Země hraničí s Litvou (588 km), Běloruskem (167 km), Ruskou federací 
(282 km) a Estonskem (343 km). 

Lotyšsko zaujímá rozlohu 64 589 km2. Počet obyvatel Lotyšska bývá uváděn okolo  
2 200 000 osob. V reálu ale řada občanů státu na jeho teritoriu trvale nesídlí. Posledních 
několik let (zejména perioda 2008 až 2013), kdy země razantně a úspěšně splácela svůj 
veřejný zahraniční dluh, přimělo řadu obyvatel k hledání zaměstnání v zahraničí. Některé 
venkovské lokality na severovýchodě země se dramaticky vylidnily (směrem do zahraničí 
nebo do hlavního města Rigy a dalších větších měst). Reálně tak může dnešní Lotyšsko 
obývat méně než 2 miliony osob.35  
 Asi pouze 59,37 % obyvatel Lotyšska jsou etničtí Lotyši. Významná je menšina Rusů 
(27,57 % populace), z nichž zhruba polovina postrádá občanství Lotyšska, a proto se nemůže 
účastnit voleb a nedisponuje ani dalšími klíčovými občanskými právy. Dalšími výraznějšími 
národnostními menšinami jsou Bělorusové (3,57 %), Ukrajinci (2,47 %), Poláci (2,32 %), 
Litevci (1,33 %) a další. 

                                                           
35

 Visit Lithuania. Embassy of the Republic of Lithuania in Prague. 
http://cz.mfa.lt/cz/en/welcome-to-lithuania/visit-lithuania 
Velvyslanectví Lotyšské republiky v České republice. http://www.mfa.gov.lv/cz/ 
Lotyšsko: životní a pracovní podmínky. EURES; Ministerstvo práce a sociálních věcí.  
http://portal.mpsv.cz/eures/podminky/lotyssko 
Lotyšsko. Business Info, http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/lotyssko/1000682/ 
Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls! http://www.latvija.lv 
Lotyšsko. Evropská unie. http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/latvia/index_cs.htm 
Lotyšsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/lotyssko/ 
Lotyšsko. Euroskop. https://www.euroskop.cz/486/sekce/lotyssko/ 
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3.2.2  Obce a jejich role v rámci státu 
 
Administrativní uspořádání státu je z evropského hlediska specifické. Od 3. ledna 

2011 je Lotyšsko rozděleno do 110 okresů (novadi, střediskové obce) a 9 měst na úrovni 
okresu: Riga, Daugavpils, Jelgava, Jurmala, Jekabpils, Liepaja, Rezekne, Valmiera a Ventspils. 
Bylo zrušeno 26 někdejších okresů.36 
 

Ilustrace: Katastrální území obcí v Lotyšsku.37 
 

 
 

                                                           
36

 Latvijas novadu saraksts. Pilsetas.lv. http://www.pilsetas.lv/novadi 
37

 All Latvian municipalities in English. Rigas Tulki. http://www.rigastulki.lv/en/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-
tekstu-tulkosana/all-latvian-municipalities-in-english/ 

http://www.rigastulki.lv/en/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/all-latvian-municipalities-in-english/
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3.2.3  Součásti bezpečnostního systému, odpovědné za zajišťování místních 
záležitostí veřejného pořádku38 

 
3.2.3.1 „Státní bezpečnostně-policejní síly“ 

 
Činnost policejních sil v rámci Lotyšska je upravena v Zákoně o policii (ve znění  

z 15. června 2006, naposledy aktualizován 12. listopadu 2014). Podle jeho článku 1, §1, je 
policie definována jako: „…ozbrojený, státní nebo místní úřad, jehož úkolem je ochrana 
občanů před kriminálními a jinými protizákonnými hrozbami a ohroženími jejich života, 
zdraví, práv a svobod, majetku, jakož i zájmů společnosti a státu.“39 

Z této definice vyplývá, že tento zákon se vztahuje jak na „státní“ policii (Valst 
Policija), tak na obecní policejní sbory, které mohou zakládat jednotlivé orgány místní 
samosprávy. Základním rozdílem mezi „státním“ policistou a „policistou místní 
samosprávy" (příslušník policejního sboru, který byl založen místní samosprávou) spočívá 
nejenom v tom, že výkon pravomocí posledně jmenovaného je teritoriálně omezen na území 
příslušné obce, ale i pracovně právní náležitosti jsou u obou druhů policistů (v zákoníku 
práce) upraveny odlišně. 

Hlavním garantem vnitřní bezpečnosti v Lotyšsku je Ministerstvo vnitra. Jeho součástí 
je policejní odbor, pod nějž spadají výkonné složky, a to: Lotyšská státní policie (Latvijas 
Valsts Policija), Státní pohraniční stráž, Bezpečnostní policie (tj. zpravodajská služba), 
Kancelář pro občanské – imigrační záležitosti, Státní hasičská a záchranná služba.40 

Lotyšská policie prošla rozsáhlými změnami, které poznamenaly zejména kvalitu 
poskytování služeb veřejnosti. Důvodem je ekonomická situace, která si vynutila od 1. září 
2009 změnu systému služeb a jejich plánování. Policisté v Lotyšsku od uvedeného data slouží 
v rámci krajských ředitelství (celkem pět), kterým jsou podřízeny okresní ředitelství, a tato 
plní i funkci obvodních oddělení. Byl zrušen trvalý výkon na obvodních odděleních, na 
kterých byla ponechána pouze úřední místnost bez přítomnosti stálé služby. Stálá dozorčí 

                                                           
38

 KRULÍK, Oldřich. Rámec podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti: Lotyšsko. ASIS International Česká 
republika, 2011. http://www.asiscz.org/files/articles/9-serial-ramec-podnikani-v-soukrome-bezpecnosti-9/ 
lotyssko-pdf.pdf 
KRULÍK, Oldřich. Úsporná opatření v policejních sborech ve Slovinsku a Lotyšsku. Ochrana & Bezpečnost. 2012, č. 2 
(léto). ISSN 1805-5656. http://ochab.ezin.cz/o-a-b_2012_b_leto.htm 
BOHMAN, Martin; KRULÍK, Oldřich; BENEŠ, Jiří. Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou 
republiku. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2009. bez ISBN, s. 178 až 183. 
KRULÍK, Oldřich. Soukromé bezpečnostní služby ve státech Evropské unie. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, 2013, s. 74 až 79, ISBN 978-80-7251-396-3. 
39

 Valsts policija. http://www.vp.gov.lv/ 
Latvijas Republikas Likums: Par policiju. Latvijas Vēstnesis. http://likumi.lv/doc.php?id=67957 
40

 Rīgas Pašvaldības policijas izveides un darbības tiesiskais pamats. Rīgas Pašvaldības policija. 
http://rpp.riga.lv/index.php/lv/par-mums/pamatuzdevumi 
KRULÍK, Oldřich. Rámec podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti: Lotyšsko. ASIS International Česká 
republika, 2011. http://www.asiscz.org/files/articles/9-serial-ramec-podnikani-v-soukrome-bezpecnosti-9/ 
lotyssko-pdf.pdf 
KRULÍK, Oldřich. Úsporná opatření v policejních sborech ve Slovinsku a Lotyšsku. Ochrana & Bezpečnost. 2012, č. 2 
(léto). ISSN 1805-5656. http://ochab.ezin.cz/o-a-b_2012_b_leto.htm 
BOHMAN, Martin; KRULÍK, Oldřich; BENEŠ, Jiří. Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou 
republiku. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2009. bez ISBN, s. 178 až 183. 
KRULÍK, Oldřich. Soukromé bezpečnostní služby ve státech Evropské unie. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, 2013, s. 74 až 79, ISBN 978-80-7251-396-3. 
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služba je pouze jedna pro území celého okresu – okresní úroveň přijímá oznámení občanů  
a vysílá hlídku na místo činu. Zajímavostí v systému plánování služeb je, že policisté slouží  
v úředních hodinách, tzn. v pracovních dnech od 8.00-17.00 hodin. Po úředních hodinách je  
v pohotovosti pro celé území okresu 1 operativní tým čítající max. 4 policisty, přičemž  
2 policisté jsou hlídkoví a 2 kriminalisté. Tento tým je až do druhého dne v pohotovosti  
v bydlišti pro případ, že je dozorčí vyšle na místo činu provést procesní úkony nebo zákrok. 
Pokud okolnosti případu vyžadují provést zákrok proti výtržníkovi např. v restauraci, dozorčí 
útvaru vyrozumí velitele operativní hlídky, ten si oblékne uniformu a vyzvedne druhého 
člena hlídky v bydlišti. Potom společně provedou zákrok. V případě, že výtržníka omezí na 
svobodě, odveze ho hlídka do sídla okresního ředitelství a umístí ho do cely. V Lotyšsku 
zajišťuje provoz cel (včetně policejního střežení) krajské ředitelství, které má cely v sídlech 
všech okresních ředitelství. Tímto způsobem má krajské ředitelství v sídle okresního 
ředitelství policisty, jak na ostrahu cel, tak i policisty služby dopravní policie. Ostatní policejní 
služby specifického charakteru (zásahová jednotka, kriminalistická technika aj.) jsou v sídle 
krajského ředitelství. Pořádková policie mimo úřední hodiny neprovádí preventivní výkon 
služby.41 

O víkendech platí stejný režim služby jako v mimoúřední době během týdne, jen  
s rozdílem, že jeden z policistů v pohotovosti se spojí s městským policistou okresního města 
a s tímto provedou společnou preventivní hlídku večer v okresním městě. Zbytek noci  
a víkendu zajišťuje prevenci jen městská policie, pokud je ve městech zřízena. Díky 
ekonomické krizi došlo k poklesu platů policistů a peníze zřejmě sehrály roli i v případě 
změny plánování služeb. Policisté, kteří vyjedou k provedení zákroku v nočních hodinách, 
mají tuto dobu placenou v přesčase, mimo noční hodiny tomu tak není. 

Radikální přístup se Lotyšsku v určitém smyslu slova „vyplatil“. Dnes je to jedna 
z mála evropských zemí, která existuje bez většího veřejného dluhu.42 
 
3.2.3.2 „Obecní policie“ 

 
Sbory obecních respektive městských policií v Lotyšsku (pašvaldības policija) 

v moderním smyslu slova vznikly ještě v době Sovětského svazu (!). Vedení tehdejší Lotyšské 
sovětské svazové republiky umožnilo jejich vytváření v roce 1990 s cílem vytvořit paralelní 
bezpečnostní strukturu, která by mohla konkurovat mocenskému monopolu zanikajícího 
soustátí – a zároveň pomáhala prosadit předpisy, které byly vydány místními orgány.  
O zájemce o vstup do řad těchto sborů nebyla nouze, protože služba v nich byla chápána 
jako ekvivalent narukování do Rudé armády.43 

První obecní policejní jednotka byla založena 26. září 1990 v Rize, s působností pro 
předměstí Vidzeme. Ke dni 1. ledna 1995 Městská rada Rigy, sdružující šest městských  
a příměstských částí, spustila projekt jednotné Městské policie Riga (Rīgas pašvaldības 
policija, RPP). Od prosince 1995 se na základě rozhodnutí Městské rady č. 2817 Městská 

                                                           
41

 Čeští policisté při zavádění prvků filosofie Community policing do praxe lotyšské policie. Nezávislý odborový 
svaz Policie České republiky. http://www.nosp.cz/pravni-servis/clanky-z-nasi-policie/Cesti-policiste-pri-
zavadeni-prvku-filosofie-community-policing-do-praxe-lotysske-policie 
42

 Latvia Government Debt to GDP. Trading Economics. 2016.  
http://www.tradingeconomics.com/latvia/government-debt-to-gdp 
43

 Pašvaldības policijas paraugnolikums. Likumi.lv. 19. VI. 2007.  
http://likumi.lv/ta/id/159176-pasvaldibas-policijas-paraugnolikums 
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policie Riga začala zabývat i „parkovací agendou“ na teritoriu města. Od dubna 2001 (na 
základě rozhodnutí Městské rady č. 9070) je Městská policie Riga pověřena dozorem nad 
výkonem uložených obecně prospěšných prací na teritoriu města. Od 10. ledna 2002 pak 
toto těleso provádí i dozor nad bezpečností na obecních hřbitovech.44 
  Současné informace o počtu strážníků v rámci obecních policií (pašvaldības policija)45 
hovoří o zřízení obecních policiích v několika desítkách obcí Lotyšska.46 Města potažmo obce 
zaměstnávají méně než 15 strážníků. To však neplatí o hlavním městě Rize, kde počet 
strážníků dosahuje nyní 1 013. Při zprůměrování na počet obyvatel, je tedy jeden strážník na 
1 841 obyvatel. Riga dale plánuje zvýšení počtu hlídek v ulicích, dale modernizaci 
kamerového systému (počet kamer v provozu je nyní 108) a po schválení rozpočtu města 
nákup nových vozidel pro městskou policii. Je to díky zvýšení bezpečí občanů a zvýšení 
odhalování a boje proti kriminalitě a odhalování přestupků.47  

„Státní“ policie je veřejnosti často vzdálená, kdežto obecní sbory, podle vyjádření 
svých představitelů, s veřejností aktivně komunikují. Veřejnost se proto strážníkům, údajně 
daleko více než státním policistům, svěřuje se svými problémy, včetně těch, které nepatří do 
její kompetence. 

Sbory obecních policií rovněž sehrávají roli „druhé kariéry“ pro někdejší policisty, 
vojáky a příslušníky dalších bezpečnostních složek, kde si zejména větší obce mohou údajně 
vybírat „ty nejlepší z nejlepších“. 

Pro ilustraci náplně činnosti strážníků může posloužit statistika za květen 2014 z obce 
Sigulda. Za sledovaný měsíc vyřídili strážníci 140 telefonátů, které se týkaly zejména: pohybu 
toulavých psů (21), obtěžování okolí hlukem (15), močení na veřejných místech (12), pohybu 
podnapilých osob na veřejnosti (11), podezření z řízení motorového vozidla pod vlivem 
alkoholu (5), rodinných rozepří (5), dopravních nehod (4), odhazování odpadků (4), požárů 
(3), parkování vozidel v rozporu s dopravním značením (2), konfliktů se sousedy (2), pálení 
odpadu (1), pokusu o sebevraždu (1) a nálezu nevybuchlé munice.48 
 

                                                           
Lotyšsko: Z ekonomického strašáku je rázem vzor pro Řecko a spol. E-15.cz. 16. I. 2013. http://zpravy. 
e15.cz/zahranicni/ekonomika/lotyssko-z-ekonomickeho-strasaku-je-razem-vzor-pro-recko-a-spol-947193 
44

 Rīgas Pašvaldības policijas izveides un darbības tiesiskais pamats. Rīgas Pašvaldības policija. 
http://rpp.riga.lv/index.php/lv/par-mums/pamatuzdevumi 
45

 Pašvaldības policija: Sadalījums pa adresēm. VISS.lv. 
http://www.viss.lv/katalogs/pasvaldibas_policija/latvija/ 
46

 Z poštu 700 strážníků je jich údajně 100 vysokoškoláků a dalších 140 středoškoláků. 
Rīgas pašvaldības policija. http://rpp.riga.lv/ 
47

 Šogad RPP plāno palielināt patruļu skaitu pilsētā un modernizēt Videonovērošanas centru. Nra.lv. 18. II. 2016. 
http://nra.lv/latvija/riga/163916-sogad-rpp-plano-palielinat-patrulu-skaitu-pilseta-un-modernizet-
videonoverosanas-centru.htm 
48

 Pašvaldības policija. S!gulda Aizrauj, 2015. 
http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/pasvaldibas_policija/ 
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Tabulka: Celkem 37 sídel (nikoli nutně obcí) respektive sídel v Lotyšsku, které zřejmě 
zřídily obecní policii (únor 2015) a jejich počet obyvatel.49 

 

Ādaži 4 600 Ogre 24 400 

Aluksne 7 400 Olaine 11 500 

Balvi 6 750 Ozolnieki 3 300 

Brankas (obec Ozolnieki) 950 Rīga 650 000 

Cesis 15 800 Saka (obec Pāvilosta) 290 

Daugavpils 87 000 Salaspils 16 700 

Dobele 9 800 Saldus 10 800 

Ikškiles 6 300 Saulkrasti 3 200 

Jelgava 57 300 Sigulda 11 700 

Jurmala 49 700 Smarde (obec Engure) 680 

Ķegums (obec Ogre) 2 400 Suntaži (obec Ogre) 1 000 

Ķekava 4 900 Talsi 9 700 

Krāslava 8 400 Taurupe (obec Ogre) 300 

Kuldīga 11 300 Tukums 17 600 

Liepāja 71 900 Vaiņode 1 900 

Līgatne 1 200 Valgunde (obec Jelgava) 340 

Lilevārde 6 100 Ventspils 36 600 

Limbaži 7 500 Viļāni 3 100 

Mālpils 2 100   

 
Obecní policisté jsou při plnění svých povinností oprávněni:  
 

 Požádat osobu, která se dopouští protiprávního jednání, aby takového jednání 
zanechala. 

 Zkontrolovat totožnost osoby, podezřelé ze spáchání protiprávního jednání.  
 Předvolat jakoukoli osobu v souvislosti s případy, projednávanými ve své kompetenci. 

Pokud se tato osoba bezdůvodně nedostaví, eskortovat ji do svých prostor případně 
na jiná místa, kam je potřeba. 

 Vypracovávat protokoly a úřední záznamy o záležitostech spadajících do své 
kompetence. 

 Zadržet vojenský personál (příslušníky ozbrojených sil Lotyšska), důvodně podezřelý 
ze spáchání protiprávního jednání a předat ho k prošetření orgánům ozbrojených sil. 

 Zadržet a předat „státní“ policii osoby, které se vyhýbají nástupu do výkonu trestu 
nebo jiným formám sankcí. 

 Zadržet osoby mladší 15 let, které opustily bydliště nebo ústav péče o děti a předat je 
k dalšímu jednání rodičům, opatrovníkům, „státní“ policii, orgánům sociální péče 
nebo jiným relevantním orgánům. 

                                                           
49

 Pašvaldības policija: Sadalījums pa adresēm. VISS.lv. 
http://www.viss.lv/katalogs/pasvaldibas_policija/latvija/ 
Latvia Cities. City Population, 2014. http://www.citypopulation.de/Latvia-Cities.html 
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 Dopravit do lékařské instituce (na „záchytku“) osoby pod vlivem alkoholu nebo 
omamných a psychotropních látek, u kterých hrozí, že mohou v tomto stavu ublížit 
sobě nebo svému okolí.  

 Asistovat osobám, které se nacházejí ve společné domácnosti nebo obecně v blízkosti 
podnapilých, drogami intoxikovaných nebo duševně nemocných osob, u kterých 
neexistuje základ pro zadržení jinou institucí, ale které jsou nebo mohou být 
objektivně nebezpečné pro své okolí i sebe samotné. 

 Kontrolovat parkování vozidel, v případě zjištění přestupku uložit příslušnou sankci.  
 V naléhavých případech a pokud možno se souhlasem řidiče zastavit a používat 

vozidla (s výjimkou zahraničních, diplomatických, konzulárních, vlastněných 
mezinárodní organizací atd.) pro zajištění rychlé zdravotnické pomoci, transport 
osoby do zdravotnického zařízení, jakož i pro stíhání osob, důvodně podezřelých ze 
spáchání trestného činu a pro jejich doručení k předání „státní“ policii. 

 Hledat pohřešované osoby a odcizená vozidla. 
 Omezit nebo zakázat stavební práce, stejně jako další aktivity na veřejných 

prostranstvích, kde hrozí narušení veřejné bezpečnosti a bezpečnosti veřejné 
dopravy. 

 Použít státní a místní média pro šíření informací vztahujících se k předcházení trestné 
činnosti. 

 Přepravovat a nosit pří výkonu služby střelné zbraně a používat je v souladu se 
zákonem. 

 V případě potřeby a v souladu se zákonem o policii použít sílu a speciální prostředky. 
 

V některých, zejména menších, obcích v Lotyšsku „státní“ a obecní policie často 
pracují společně ve stejném hlídkovém voze. Ve větších městech typu Riga však tomu tak 
není. Uniformu strážníků obvykle tvoří černý stejnokroj, černá kšiltovka a žlutá reflexní vesta. 
Vozidla obecních policií (osobní i nákladní) jsou obvykle bílá, se zeleným pruhem. Povinné 
školení nových strážníků trvá obvykle 3 měsíce. Kdo nesloží zkoušky, je nucen je opakovat.  

Sbory obecních policií v Lotyšsku se zřejmě těší stabilnímu místu v bezpečnostním 
systému státu. Konkrétně aktivity strážníků v hlavním městě Riga (650 000 obyvatel, tedy 
více než dvounásobek oficiálně hlášených obyvatel Ostravy, obec je strukturována do šesti 
částí) jsou uváděny následovně:50 
 

 Zajišťování veřejného pořádku v nejširším smyslu slova.51 

 Prosazování plnění obsahu předpisů vydaných Magistrátem hlavního města Rigy  
a ukládání sankcí za jejich nedodržení. 

 Provozování nepřetržité „tísňové“ telefonní linky, včetně přímé spolupráce 
s operátory „státní“ policejní linky 02 (dělba práce, rychlá a koordinovaná reakce na 
narušování veřejného pořádku). Operační středisko obou složek se nachází ve stejné 
budově, což usnadňuje rozhodování, která složka v konkrétním případě zasahuje. 

 Vyřizování podnětů, návrhů a stížností nejširší veřejnosti. 

                                                           
50

 Rīgas Pašvaldības policija. http://rpp.riga.lv 
51

 GRIFFITHS, C., T. Interview with Janis Gedusevs, Chief of Riga Municipal Police. Police Practice and Research: 
An International Journal, 2004, č. 4-5, s. 353 až 356. 
http://curtgriffiths.com/wp-content/uploads/pdfs/janis-gedusevs.pdf 
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 Spolupráce se „státní“ policií, zejména pořádkovou a dopravní složkou. Zapojení do 
bezpečnostních opatření během akcí za účasti velkého množství osob (sportovní, 
kulturní a další akce) a zahraničních návštěv (summitů). 

 Doprovod exekutorů při výkonu jejich činnosti (na vyžádání). 

 Pochůzková činnost na místech respektive akcích s velkou koncentrací osob v rámci 
města. 

 Transport osob pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek do 
zdravotnického zařízení nebo do místa bydliště. 

 Odhalování nelegálního prodeje alkoholu. 

 Aktivity v oblasti ochrany spotřebitele a kontroly dodržování obchodních podmínek, 
například v provozovnách veřejného stravování. 

 Komplexní zapojení do preventivně bezpečnostních akcí ve školách s cílem seznámit 
školní mládež s jejími právy a povinnostmi. 

 Spolu s orgány sociální péče řešení případů, vedoucích k odebrání dětí z rodin, kde 
existuje důvodná obava o jejich život a zdraví. Zajištění dopravy těchto dětí do 
instituce sociální péče nebo k soudu. 

 Spolupráce s místními institucemi v rámci programů pomoci pro sociálně 
znevýhodněné osoby. 

 Pomoc osobám v krizové situaci nebo osobám, které se staly obětí násilí. 

 Spolupráce se službou pro odchyt zvěře (toulavých zvířat) na území města. 

 Bezpečnostní akce v rámci prostředků městské hromadné dopravy (tramvaje, 
autobusy) a pochůzková činnost v rámci autobusových a vlakových nádraží. 

 Spolupráce s orgány správy daní, veterinární správou a dalšími institucemi při 
kontrolách tržišť a dalších lokalit, kde probíhá prodej pod širým nebem. 

 Doprava osob, které v nepříčetnosti ohrožují sebe nebo své okolí, k psychi-atrickému 
vyšetření. 

 Zajišťování bezpečnosti důležitých městských objektů (budov). 

 Monitorování výkonu uložených obecně prospěšných prací na teritoriu města. 

 „Parkovací agenda“ tedy kontrola dodržování pravidel náležitého parkování vozidel  
a sankcionování jejího ne dodržování. 

 Opatření pro zajištění bezpečnosti na hřbitovech na území obce. 

 Kontrola dodržování jazykových předpisů na veřejných místech (uvádění nápisů 
nejprve v lotyšštině a až pak v kterémkoli jiném jazyce a menším písmem). 

 Poskytování pátrací a záchranné služby v přístavu a na řekách na území města. 
Provádění záchranných prací na vodě a na ledu, pod vodou, respektive poskytování 
první pomoci osobám, které tonuly na území města Rigy (mořské, říční a další 
plovárny a další místa). Na žádost různých relevantních institucí provádění 
potápěčských (říční a podmořské) prací (hledání utonulých osob a předmětů na dně 
moře a řek). 

 Zapojení do bezpečnostních akcí během případné mimořádné události, například 
průmyslové havárie nebo přírodní katastrofy (evakuace osob, pomoc osobám při 
zajištění nouzového ubytování a prvotní sociální pomoci). 
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Stěžejními úkoly strážníků v obci Jurmala52 (49 700 obyvatel, tedy zhruba jako 
Chomutov) jsou většinou obligátní záležitosti typu „místní záležitosti veřejného pořádku“, 
„parkovací agenda“, „prevence kriminality“, „prosazování obsahu místně závazných 
obecních vyhlášek“, „vyřizování podnětů veřejnosti“, „transport osob na záchytku“ nebo 
„zajištění veřejného pořádku během sportovních a kulturních akcí, pořádaných na území 
obce“, „zapojení do zvládání případné mimořádné události v rámci obce (ve spolupráci 
s dalšími institucemi respektive organizacemi)“ a „zapojení se do záchranných prací na vodě 
nebo v případě propadnutí ledu, případně záchrana tonoucích“. Poslední bod vyplývá ze 
skutečnosti, že Jurmala leží na břehu Baltského moře a funguje jako „mořské lázně“. 
 

Dalším příkladem může být obec Sigulda (asi 11 700 obyvatel) jejíž strážníci (Siguldas 
novada Pašvaldības policija) avizují například následující spektrum činností: 
 

 Kontrola a vymáhání plnění obsahu místních vyhlášek, ukládání pokut a jiných sankcí 
za jejich porušení. 

 Prevence trestných činů a přestupků (například akce zaměřené na prevenci krádeží 
jízdních kol). 

 Součinnost se „státní“ policií při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku.  

 Dohled nad dodržováním nočního klidu (mezi 23.00 až 7.00). 

 Dohled nad dodržováním zákazu močení na veřejných místech. 

 Potírání různých forem vandalismu, včetně graffiti. 

 Dohled nad dodržováním předpisů co se týče instalace atrakcí typu houpaček nebo 
kolotočů. 

 Dohled nad dodržováním zákazu pití alkoholu na veřejných místech, s výjimkou míst  
k tomuto účelu vyhrazených. 

 Kontrola náležitého označování budov (název ulice, číslo popisné, číslo orientační), 
tak aby byly zřetelně viditelné z ulice (na fasádě, na plotě). 

 Na vyzvání pomoc při zajišťování pořádku ve školních budovách a areálech. 

 Zajišťování pořádku při akcích pořádaných městem. 

 Pořádání přednášek o bezpečném pohybu na pozemních komunikacích, zejména pak 
o jízdě na kole. 

 Spolupráce s dalšími institucemi (státní policie – zejména při pátrání po osobách  
a vozidlech, soudy, záchranná služba, orgány sociální pomoci a péče, exekutoři). 

 Odchyt a dopravení bezprizorných zvířat do útulku. 
 

Poněkud matoucí může být v uvedeném kontextu informace o rozhodnutí Městské 
rady již zmíněné obce Jurmala č. 224 ze dne 3. května 2012. Jeho obsahem je „ceník“, který 
městská policie obci účtuje za určité úkony. 
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 Pašvaldības policija. Jūrmalas pilsētas dome. http://www.jurmala.lv/page/125 
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Nelze vyloučit, že službu tohoto typu tedy pro obec zajišťuje určitá soukromá 
bezpečnostní agentura a jedná se tak o příklad privatizace bezpečnosti v této pobaltské 
zemi: 
 
Tabulka: Náklady na jednotlivé úkony hlídek Městské policie Jurmala.53 
 

č. úkon jednotka 
cena 
(EUR) 

1. Hlídková činnost     

1.1. Pěší hlídka, 1 zaměstnanec     

1.1.1. přes den (06.00 až 22.00) 1 hodina 10,37 

1.1.2. přes noc (22.00 až 06.00) 1 hodina 12,61 

1.1.3. svátek přes den (06.00 až 22.00) 1 hodina 14,84 

1.1.4. svátek přes noc (22.00 až 06.00) 1 hodina 17,07 

1.2. Hlídka na jízdním kole nebo motocyklu    

1.2.1. přes den (06.00 až 22.00) 1 hodina 13,72 

1.2.2. přes noc (22.00 až 06.00) 1 hodina 16,18 

1.2.3. svátek přes den (06.00 až 22.00) 1 hodina 18,61 

1.2.4. svátek přes noc (22.00 až 06.00) 1 hodina 21,07 

1.3. Dvě osoby v osobním automobilu    

1.3.1. přes den (06.00 až 22.00) 1 hodina 26,92 

1.3.2. přes noc (22.00 až 06.00) 1 hodina 31,39 

1.3.3. svátek přes den (06.00 až 22.00) 1 hodina 35,86 

1.3.4. svátek přes noc (22.00 až 06.00) 1 hodina 40,32 

1.4. Dvě osoby v osobním automobilu    

1.4.1. přes den (06.00 až 22.00) 1 hodina 45,97 

1.4.2. svátek přes den (06.00 až 22.00) 1 hodina 55,75 

2. 
Umístění osoby do prostor pro 
vystřízlivění („na záchytku“) 

1 osoba 25,61 

3. 
Další aktivity, například pořadatelská 
služba na akcích pořádaných obcí 

dle dohody 
dle 
dohody 

 
Ne všechny obce v Lotyšsku však přistupují k místním záležitostem veřejného pořádku 

proaktivně. Příkladem opačného trendu je zrušení obecní policie obecní radou v Rezekne 
(29 900 obyvatel) k datu 1. června 2014. Uvádí se, že obecní policie byla zrušena na základě 
výsledků interního auditu, což znamená, že obecní policie neplní své povinnosti a neefektivní 
nakládání se svými fondy.54 

Toto zrušení mělo za následek velký chaos mezi obyvateli, jelikož za chybějících  
28 městských policistů, musí dodržování veřejného pořádku hlídat státní policie. Proto 
policejní šéf již požádal o dotaci, respektive oslovil regionální velitelství se žádostí o posílení 
jeho sboru o 10 policistů navíc. Dne 25. dubna 2015 městská rada podepsala dohodu  

                                                           
53

 Pašvaldības policija: Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumu cenas (latos). Jūrmalas 
pilsētas dome, 2012. http://www.jurmala.lv/page/125 
54

 Ziņu portāla lsm.lv sadaļa Rēzeknes pašvaldības policija Jaunākie materiāli un ziņas par tēmu Rēzeknes 
pašvaldības policija. Latvijas Sabiedriskie mediji. http://www.lsm.lv/lv/temas/rezeknes-pashvaldiibas-policija/ 
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o spolupráci s lotyšskou Národní gardou (Krašto apsaugos savanorių pajėgos, dobrovolnická 
organizace, přidružená k armádě), co se týče dohlížení nad dodržováním veřejného pořádku 
a udržování bezpečnosti na území města.  

 
Ilustrace: Teritoriální struktura Národní gardy v Lotyšsku, jako možný doplněk jiných 

bezpečnostních sil země.55 Rezekne je teritorium č. 32 na východě země. 
 

 
 
Obecní policie v Rezekne byla založena a začala poskytovat kontrolu nad 

dodržováním veřejného pořádku v roce 1993, od roku 2007 působila jako právně nezávislý 
subjekt. Obecní policie měla za úkoly kontroly dodržování veřejného pořádku, kontroly 
správního území, dodržování občanského soužití, kontroly dodržování obecně závazných 
předpisů a dále řadu dalších povinností. 
 
3.2.4  Možná doporučení pro Českou republiku 

 
V České republice by nebylo od věci více využívat tresty obecně prospěšných prací, 

jelikož by to pomohlo městům i obcím, které nemají na údržbu dostatek finančních 
prostředků. Tyto ušetřené prostředky by se dále mohly investovat třeba do infrastruktury 
města či obce. Dohled nad vykonáváním obecně prospěšných prací u nás provádí probační 
úředník nebo asistent. Úředníkem může být každý, kdo je bezúhonný, plně svéprávný, završil 
magisterské vysokoškolské vzdělání ve společenskovědní oblasti a složil odbornou zkoušku. 
Pro funkci asistenta se naopak kromě bezúhonnosti, plné způsobilosti a věku 21 let vyžaduje 
jen společenskovědní středoškolské vzdělání. Čili si myslím, že by zde mohli zákonodárci 

                                                           
Rēzeknē oficiāli beidz pastāvēt pašvaldības policija. TV-net.lv. 1. VI. 2014. 
http://www.tvnet.lv/zinas/regionos/512546-rezekne_oficiali_beidz_pastavet_pasvaldibas_policija 
LNT: pēc pašvaldības policijas likvidācijas iedzīvotāji Rēzeknē nejūtas droši. 46.lv. 1. II. 2016. 
http://lat.46.lv/ru/REZEKNES_ZINAS/1/11257/LNT:_pec_pasvaldibas_policijas_likvidacijas_iedzivotaji_Rezekne
_nejutas_drosi_(video)/ 
55

 Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgos. 
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/savanoriu_pajegos_368.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bez%C3%BAhonnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A9pr%C3%A1vnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Densk%C3%A9_v%C4%9Bdy
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zvážit možnost, aby tento dohled mohla vedle výše uvedených vykonávat obecní (městská) 
policie. Byly by tím ušetřeny prostředky vynaložené na probačního úředníka a obecní policie 
by mohla kontrolovat tyto provinilce, kteří veřejně prospěšné práce vykonávají, při běžné 
kontrolní činnosti. Tato kontrolní činnost je pravidelná, proto tato kontrola by byla 
uskutečňována vícekrát za pracovní hodiny provinilce. Nemohl by se pak kolem místa výkonu 
práce pouze „vyskytovat“, jako jsem toho byl v rámci své praxe několikrát svědkem,  
a provinilcova práce by byla větším přínosem pro obec. Naproti tomu samozřejmě v případě 
obcí, které nemají zřízenou obecní policii nebo uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s obcí, 
která tuto obecní policii má, by mohli vykonávat dohled Policie České republiky, starosta 
dané obce, probační úředník nebo jeho asistent. 

Samostatně je třeba vyzdvihnout možnost spolupráce obce s dobrovolnickými 
bezpečnostními uskupeními, nakolik se třeba Aktivní zálohy v České republice nemohou 
s Národní gardou Lotyšska srovnávat. 
 
3.3  Litva 
 
3.3.1 Základní údaje o zemi56 
 

Litva je nejjižnější, nejrozsáhlejší, nejlidnatější čili dá se říct největší ze tří pobaltských 
postsovětských republik. Země hraničí s Lotyšskem (délka hranic 588 km), Běloruskem (677 
km), s Polskem (104 km) a Ruskou federací (273 km, Kaliningradská oblast). Pobřeží státu v 
Baltském moři měří asi 90 km. Členským státem Evropské unie se stalo 1. května 2004.57 

Litva zaujímá rozlohu 65 286 km2 a na jeho území žije 2 888 500 obyvatel, hustota 
zalidnění 44 obyvatel/km2 (únor 2016). Rozlohou a počtem obyvatel patří Litva mezi menší 
státy unie. Hlavním městem je Vilnius, který obývá okolo 532 tisíc (v roce 2016) obyvatel.  
 Obyvatelstvo tvoří z 84,2 % Litevci. Nejpočetnějšími menšinami jsou Poláci 6,6 % (jih  
a jihovýchod země) a Rusové 5,8 % (větší města). 
 
3.3.2  Obce a jejich role v rámci státu 
 
 Po administrativní stránce je země složena z 10 provincií (které od roku 2010 
sehrávají pouze statistickou roli), 60 „obcí“ (savivaldybės, což jsou de facto střediskové obce) 
a více než 500 sídel (seniūnijos).58 

 
Ilustrace: Střediskové obce v rámci Litvy (nahoře) a sídla (dole, přehled podílu osob 

starších 65 let).59 
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 Statistikos Departamentas; Statistics Lithuania. http://www.stat.gov.lt/en/ 
Statistika počtu obyvatel pro cca 194 jednotek (provincie – kraje, střediskové obce a některá sídla). 
Další statistika pro cca 310 územních jednotek. Spolu to zřejmě dává dohromady cca 500 sídel. 
Nuolatinių gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes apskrityse ir savivaldybėse 2016 m. Oficialiosios statistikos 
portalas. 2016. http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/756286/2016.xls 
57

 Statistikos Departamentas; Statistics Lithuania. http://www.stat.gov.lt/en/ 
58

 Apskričių VPK Vadovybė. Policijos Departamentas. http://www.policija.lt/index.php?id=4306 
59

 States, Counties, and Municipalities in Lithuania. Maskoliunas Family Project.  
http://www.maskoliunasfamilyproject.com/states-counties-and-municipalities-in-lithuania/ 
Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita 21-ajame amžiuje: migracija vs natūralusis prieaugis. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Jaromír Krédl, Obecní policie ve vybraných zemích postsovětského prostoru (2016_B_01) 

 

 
28 

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

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

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                     
MAP ijoziai. 2014. https://mapijoziai.wordpress.com/2014/03/24/lietuvos-gyventoju-skaiciaus-kaita-21-ajame-
amziuje-migracija-vs-naturalusis-prieaugis/ 
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3.3.3  Součásti bezpečnostního systému, odpovědné za zajišťování místních 
záležitostí veřejného pořádku60 

 
3.3.3.1 „Státní policejní síly“ 

 
V Litvě je policejní sbor podřízen policejnímu odboru Ministerstva vnitra. To v rámci 

své působnosti integruje klíčové agentury, odpovědné za konkrétní aspekty zajišťování 
vnitřní bezpečnosti země. Těmi jsou: Policie, Vyšetřovací služba finanční kriminality, 
Pohraniční stráž.61 V roce 2007 sloužilo u policejního sboru v Litvě 11 301 příslušníků.62 Je 
uváděno, že ve sboru slouží více než 2 500 žen, což představuje téměř 23 % sboru. Čtvrtina 
policistů je mladších 30 let. 
 Policie v Litvě je rozdělena na Policejní odbor Ministerstva vnitra (obdoba policejního 
prezidia), specializované policejní jednotky (útvary) s celostátní působností, policejní 
jednotky s teritoriální působností jsou strukturovány do dvou kategorií.63 
 
3.3.3.2 „Obecní policie“ 

 
V souvislosti s „obecními policiemi“ v Litvě je možné nalézt dva druhy údajů. První 

hovoří o projektu „obecních policí“ (savivaldybių policija), které byly mezi lety 1991 až 1995 
zřejmě podřízeny jak velení okresních policejních komisařů, tak do jejich fungování 
neupřesněným způsobem zasahovala obecní zastupitelstva. V otevřených zdrojích je možné 
zaznamenat informaci, že významnou náplní činnosti složek v této době byla doprava osob 
na záchytku.64 

Tato éra „obecních policií“ operovala se strukturou celkem 115 základních spádových 
oblastí.65 Vzniklá dvojkolejnost byla nicméně zřejmě do té míry neúnosná, že tento model byl 
po několika letech zrušen.66 
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 KRULÍK, Oldřich. Rámec podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti: Litva. ASIS International Česká republika, 
2011. http://www.asiscz.org http://www.asiscz.org/files/articles/9-serial-ramec-podnikani-v-soukrome-
bezpecnosti-9/litva-pdf.pdf 
BOHMAN, Martin; KRULÍK, Oldřich; BENEŠ, Jiří. Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou 
republiku. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2009. bez ISBN, s. 170 až 177. 
KRULÍK, Oldřich. Soukromé bezpečnostní služby ve státech Evropské unie. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, 2013, s. 65 až 73, ISBN 978-80-7251-396-3. 
61

 KRULÍK, O. Rámec podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti: Litva. ASIS International Česká republika, 2011. 
http://www.asiscz.org/files/articles/9-serial-ramec-podnikani-v-soukrome-bezpecnosti-9/litva-pdf.pdf 
BOHMAN, Martin; KRULÍK, Oldřich; BENEŠ, Jiří. Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou 
republiku. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2009. bez ISBN, s. 170 až 177. 
KRULÍK, Oldřich. Soukromé bezpečnostní služby ve státech Evropské unie. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, 2013, s. 65 až 73, ISBN 978-80-7251-396-3. 
62

 DAS, D. K.; PALMIOTTO, M. J. World Police Encyclopedia. New York: Taylor and Francis Group; LLC, 2006,  
s. 508 (zdroj uvádí, že v roce 1990 bylo v Estonsku ve službě 7 400 policistů a v roce 2003 12 706 policistů  
a 3 268 civilních zaměstnanců).  
63

 Istorija. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 
http://vilnius.policija.lt/index.php/lt/apiemus/istorija 
64

 Istorija. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 
http://vilnius.policija.lt/index.php/lt/apiemus/istorija 
65

 Country Profiles of Participating and Partner States: Policing OnLine Information System: Lithuania. 
Organization for Security and Cooperation in Europe; OSCE POLIS: Library.  
http://polis.osce.org/countries/details?item_id=27 
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Novou vlnu obecních policií (savivaldybės policija; viešosios tvarkos skyrius) lze 
zaznamenat v polovině roku 2008. Po mnoha úvahách byla totiž k datu 31. července 2008 
založena Městská policie Vilnius (ve městě je trvale hlášeno okolo 560 000 obyvatel, dalších 
asi 96 000 pak do samostatně řízené „obce“ Vilnius venkov). V pilotní fázi se jednalo o těleso 
o síle čtyř strážníků67, podřízených oddělení veřejného pořádku Městského úřadu Vilnius. 
Jejich uniformou se stal černý oblek (nebo kombinéza s reflexními prvky) a čepice se znakem 
města. Město do projektu výrazně investovalo, každý strážník disponoval vlastním služebním 
vozidlem (Opel Astra červené barvy). Jako pilotní náplň činnosti strážníků ve Vilniusu jsou 
uváděny následující aktivity: 
 

 Dohled nad dodržováním obecních vyhlášek (vyhlášek městské rady).  

 Prevence a potírání případů rušení veřejného pořádku. 

 Dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích, zejména v rámci 
městské zeleně. 

 Potírání týrání zvířat. 

 Dohled nad dodržováním zákazu kouření v rámci vyhrazených míst a prostor. 
 

Strážníci nejsou vybaveni ani zbraněmi, ani pouty nebo obušky – je tedy možné je 
považovat spíše za „uniformované úředníky“ s kontrolními pravomocemi. Při založení sboru 
bylo přitom zmíněno, že legislativa Litvy údajně neumožňuje společné hlídky těchto strážníků 
se „státními“ policisty, natož vytvoření jejich zázemí v rámci policejní stanice.68 

Vedle hlavního města se ve veřejných zdrojích objevuje již jenom zpráva o zřízení 
obecní policie s působností v oblasti Mažeikiu.69 Není přitom zřejmé, zda s působností po 
celé střediskové obci (rajon), kde je hlášeno okolo 57 000 obyvatel, nebo jenom v sídle téhož 
jména (asi 38 800 obyvatel). 

Projekt byl spuštěn v květnu 2012. Dva (údajně jen dočasně) neuniformovaní 
„strážníci“, disponující vozem opatřeným logem okresu vzešli z konkursu, do kterého se 
přihlásilo 20 uchazečů. Roli při výběru (test a pohovor) sehrávaly zejména osobní zkušenosti 
uchazečů (uspěl bývalý policista a bývalý vězeňský dozorce) a jejich schopnost zvládat umění 
sebeobrany. 

Oba strážníci působí jako „prodloužená ruka“ obce, ale de facto i „státní“ policie při 
plnění následujícího spektra činností: 

 

 udržování veřejného pořádku, v souladu s nařízeními obecní rady; 

 plnění úkolů v oblasti civilní ochrany, pokud je to potřeba; 

 ukládání pokut za rušení veřejného pořádku (nočního klidu; pití alkoholu na 
veřejnosti; pohyb opilých osob na veřejnosti; kouření na místech, kde to není 

                                                                                                                                                                                     
66

 ŠAKOČIUS, A. Police and Internal Security System Reform in Lithuania (1990-2007). Public Safety Department 
of the Ministry of the Interior of Lithuania. 2011 (powerpointová presentace). 
67

 Již v roce 2008 bylo avizováno, že počet strážníků postupně poroste. V rámci otevřených zdrojů se nicméně 
autorovi o případném vývoji počtu strážníků ve Vilniusu nepodařilo najít žádné další informace. 
68

 UTYRA, E. Vilniuje darbą pradeda savivaldybės policija. Delfi15, 31. VII. 2008. 
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vilniuje-darba-pradeda-savivaldybes- 
policija.d?id=17904666#ixzz3EEffuFkM 
69

 Mažeikių rajono savivaldybė. http://www.mazeikiai.lt/go.php/lit/KLAUSIMAI 
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povoleno; jiné formy znečisťování veřejných prostranství, včetně odkládání stavební 
suti); 

 výběr místního poplatku za instalaci venkovní reklamy;  

 přijímání případně vyřizování stížností, týkajících se údajně nenáležité péče o domácí 
nebo hospodářská zvířata. 

 
Za konkrétní prohřešky je v této lokalitě udělována pokuta v rozmezí 10 až 50 litas  

(3 až 15 eur)70, přičemž v pilotní fázi je snaha veřejnost spíše informovat a pokuty vypisovat 
spíše v dolní hranici tohoto rozpětí. Po etapě, kdy veřejnost vůbec nevěděla, že taková složka 
v obci vůbec působí, nastala údajně záhy doba, kdy se obyvatelé na strážníky obracejí 
s vlastními podněty a stížnostmi, ať již osobně, nebo na jejich telefony (953 28, 864 048 649 
nebo 864 048 650). 

O vytvoření obecní policie v roce 2012 uvažovalo (po vzoru Vilniusu) i druhé 
nejlidnatější město země Kaunas (cca 300 000 obyvatel). Jeho představitelé se nechali slyšet, 
že stát obce prakticky „vydírá“ a deleguje na ně stále více povinností, a to i v oblasti 
bezpečnosti. Zatímco ve Vilniusu se bezpečnostní agendou zabývá (v roce 2012) 39 osob 
(zřejmě včetně strážníků) v Kaunasu je to jenom 16 osob.71 Obecní policie jako taková 
nakonec v Kaunasu zřízena byla. Její síla zřejmě postupně rostla, od dvou do devíti 
strážníků.72 

Novinkou k tématu je zřízení obecních policií v dalších obcích (do března 2016 se 
hovoří o celkem 16 obcích). Jednou z nich je Kėdainiai (víceméně v samém středu země, 
okolo 26 000 obyvatel).73 
  Vyčlenění úředníci, kteří provádí dohled nad dodržováním veřejného pořádku, nenosí 
zbraně, pouta ani obušky. Věnují se přitom i monitoringu dalších aktivit města (dozor na 
bruslišti, sledování kamerových systémů, městská zeleň, odpadky, nevyhovující značení ulic). 
Jsou přitom oprávněni vypracovat protokol o narušení veřejného pořádku (porušení čistoty; 
o krádeži hospodářských zvířat; o kouření na zakázaných prostorách). Obyvatelé mohou 
podávat stížnost na porušování pravidel ve městě na speciální telefonní číslo, které je 
k dispozici po celý den.74 
 
3.3.3.3 Zajímavosti k tématu 

 
Postupem času se velmi medializovanou částí agendy vilniuských strážníků stal dozor 

nad konkrétními aspekty fungování taxislužby, s důrazem na zapínání bezpečnostních pásů 
ve vozidle (podle pravidel z července 2012). Pokud není řidič a pasažér připoután, je taxikáři 
možné uložit pokutu 100 až 200 litas. V případě opakování prohřešku se může jednat 
o pokutu 200 až 300 litas, nebo zákaz řízení motorového vozidla po dobu jednoho měsíce. 
Nařízení vyvolalo mezi řidiči taxislužby vlnu nevole. Je připomínán incident z května 2009, 
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 Od ledna 2015 Litva přijala euro. 
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 Tikslas – sustiprinti savivaldybės policija vadinamą Viešosios tvarkos tarnybą. Kauno Aléja, 5. XII. 2012. 
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 Kauno viešosios tvarkos skyriaus nuotraukos. 15min.lt, 20. I. 2015. http://www.15min.lt/galerija/ kauno-
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 Kėdainiuose svarstoma kurti savivaldybės policiją. Kedainiunaujienos.lt. 16. VII. 2015. 
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 JUSKEVICIUTE, Janina. Universita Mykolase Romerise. Nienburg, Polizeiakademie Niedersachsen, 7. VI. 2016. 
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kdy pasažér napadl taxikáře, zabil ho a usekl mu hlavu.75 Protože byl řidič připoután, nemohl 
rychle reagovat, bránit se nebo uprchnout. V důsledku tohoto případu byli právě taxikáři  
a řidiči autobusů mezi lety 2009 a 2012 z povinnosti zapínat si pásy (v obci) vyňati. Taxikáři 
přitom konstatují, že důraz je kladen jenom na represi. Návrh jejich asociace na instalaci 
panického tlačítka nebo minikamer v každém voze taxislužby nebyl zatím realizován, ačkoli 
méně závažné incidenty s násilnými pasažéry jsou na denním pořádku.76 

Většina obcí v Litvě se zřejmě nevydala cestou zřízení vlastní obecní policie. O to více 
intenzivně komunikují se „státní“ policií, a podílejí se na projektech, označitelných jako 
community policing (Palanga, Klajpeda a další).77  
 
3.3.4  Možná doporučení pro Českou republiku 
 
  I když v České republice spolupracuje městská policie se státní policí podobně, jako je 
tomu v Litvě, rozdíl můžeme spatřit ve smíšených hlídkách (městský strážník spolu, bok po 
boku, s policistou), které se v Litvě zřejmě nevyskytují. Například v Praze, pokud je na daný 
den ve stejném rajonu (oblasti, části města) nedostatek policistů, může Policie České 
republiky požádat Městskou policii Praha, aby strážníci sloužili ve smíšené hlídce spolu s nimi 
(zejména kvůli bezpečnosti, která je pak daleko vyšší, než když je hlídka jednočlenná). Toto je 
ale v drtivé většině preferováno při noční hlídkové službě. Během dne se tak stává velice 
zřídka. Každý v této hlídce postupuje podle „svého“ zákona: policista podle Zákona o Policii 
České republiky, č. 273/2008 Sb. a strážník podle Zákona o obecní policii, č. 553/1991 Sb.  

Možná doporučení bych na tomto místě viděl ne pro Českou republiku, ale pro Litvu. 
Důvod, proč se smíšené hlídky v Litvě nevyskytují, spatřuji jednak v tom, že zde městská 
policie neabsolvovala výcvik v oblasti používání střelné zbraně a její nošení ve službě. Nenosí 
u sebe ani obušek ani pouta. Tyto věci jsou ale podle mého názoru často potřebné, zejména 
pro zajištění respektu a bezpečnosti členů hlídky. Prostor pro doporučení pro Českou 
republiku zde proto nevidím – naopak Litva by se mohla poučit od nás a zavést používání 
zbraně a dalších doplňků při službě strážníků. Pokud by takto byla nevybavena obecní policie 
v České republice, tak bezpečnost strážníků i vizuální respekt k nim by byly podstatně 
sníženy. Vzhledem k ne vždy dokonalým právním předpisům a zvyšující se agresi přestupců 
by strážník bez této výbavy byl v o poznání více ztížené situaci. 
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 Banditus pavėžėjęs taksistas vos išsigelbėjo. Respublika. 15. III. 2010. 
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 Palangos policija atsiskaitė viuosmenei. Palangos miesto savivaldybė, 16. I. 2015. 
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3.4  Ruská federace 
 
3.4.1  Základní údaje o zemi78 

 
Ruská federace je územně nejrozsáhlejším státem v současném světě. Její území 

pokrývá okolo 17 125 191 km2, což je zhruba dvojnásobek rozlohy Spojených států 
amerických nebo Čínské lidové republiky, respektive více než 216-krát tolik jako rozloha 
České republiky.  
 Populace tohoto státu byla k 1. lednu 2016 142 milionů osob. Od rozpadu Sovětského 
svazu v prosinci 1991, kdy zde žilo okolo 147 milionů obyvatel, jsme tak svědky setrvalého, 
částečně zpomalujícího se snižování populace v tomto prostoru. Toto číslo zůstává stabilní  
a to navzdory určité reimigraci Rusů z území ostatních postsovětských republik a vojenských 
či nevojenských kontingentů z dalších zemí. 
 
3.4.2  Obce a jejich role v rámci státu 

 
Ačkoli se jedná o federaci, vedle jednotlivých republik a dalších součástí zde 

významnou roli sehrávají tzv. „federální okruhy“, kterých má Ruská federace nyní devět,79 
tedy devět „prodloužených rukou“ ústřední moci, které mohou být určitým způsobem 
nadřazeny konstitutivním prvkům federace, tedy 22 republikám, 9 regionům, 46 krajům,  
3 městům federálního významu, 1 autonomní oblasti a 4 autonomním okresům.80 V rámci 
státu je asi 23 000 venkovských sídel (de facto střediskových vesnic, „selsovětů“), 3 258 
městských sídel., z toho 15 s více než milionem obyvatel (Moskva a St. Petersburg, města 
s federálním statutem.)81 
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 Прогноз численности населения России к 2016 году. AP7.ru. 24. V. 2015. 
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3.4.3  Součásti bezpečnostního systému, odpovědné za zajišťování místních záležitostí 
veřejného pořádku 

 
3.4.3.1 „Státní policejní síly“ 
 

Bezpečnostní systém Ruské federace (s důrazem na aspekty vnitřní bezpečnosti  
a veřejného pořádku) lze charakterizovat následujícím způsobem: 

Hlavními orgány v této oblasti jsou Ministerstvo vnitra Ruské federace, Federální celní 
služba, Federální bezpečnostní služba, Federální služba ochrany, Federální služba pro 
kontrolu narkotik a Úřad generálního prokurátora a Ministerstvo spravedlnosti Ruské 
federace. Ministerstvo vnitra je federální orgán výkonné moci vlády Ruské federace. Tento 
orgán odpovídá za stanovení a naplňování státní politiky v oblasti vnitřních záležitostí, včetně 
migrace. Ministerstvo koordinuje a dohlíží na činnosti Federální migrační služby, která je mu 
podřízena. V rámci své působnosti Ministerstvo zajišťuje ochranu lidských a občanských práv 
a svobod, udržování veřejného pořádku a silniční bezpečnosti, dále také koordinuje prevenci, 
odhalování, soudní zákazy a iniciuje vyšetřování trestných činů či správních přestupků.  
 Ministerstvo kontroluje a organizuje práci orgánů pro vnitřní záležitosti Ruské 
federace, které reprezentuje policie a vnitřní síly Ministerstva.82  
 V ústředním aparátu Ministerstva je několik dalších divizí, například Vrchní velení 
vnitřních sil, Oddělení pro organizovaný zločin a terorismus, Právní oddělení, Správní 
oddělení, Vyšší centrum pro informace a analýzu, Kriminologické centrum a Oddělení pro 
státní ochranu majetku. Ústřední aparát Ministerstva rovněž zahrnuje Celoruský ústav 
vědeckého výzkumu Ministerstva vnitra.  
 Vnitřní síly Ministerstva pomáhají hraničním jednotkám Federální bezpečnostní 
služby při ochraně státních hranic Ruské federace. Dále se účastní také obrany území Ruské 
federace a podílejí se na opatřeních boje proti terorismu na území státu.83  
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3.4.3.2 „Obecní policie“84 
 
 Výbor pro občanské iniciativy, v čele s Alexejem Kudrinem, navrhuje vytvoření 
městské policie, která by byla vyčleněna ze struktur Ministerstva vnitra a působila by  
v souladu s místními nebo regionálními orgány. Tento projekt se datuje zpět do roku 2012.  
V roce 2014 vypracovali poslanci z frakce „Čestné Rusko“ (Sergej Mironov, Tatiana 
Moskalkova a Oleg Nilov) návrh federálního zákona „O městské policii v Ruské federaci“, 
který hovoří o naplnění ústavního článku č. 132 a federálního zákona ze dne 6. října 2003  
N 131-FZ „O obecných zásadách organizace místní samosprávy v Ruské federaci“ (zejména 
články 15, 16). Řeč je o skutečné účasti místních samospráv při zajišťování veřejného 
pořádku a zajištění právního státu na svém území. To by umožnilo vybírat do řad obecních 
policistů občany, kteří disponují dobrou místní znalostí a těš se i profesionální pověstí. Podle 
návrhu zákona by byla obecní policejní oddělení zřízena v obcích (městech, čtvrtích 
velkoměst), která obývá více než 250 000 lidí. Vedoucího městské policie by místní obyvatelé 
volili tajným hlasováním (podobě jako u šerifů ve Spojených státech amerických) na období 
pěti let. Navzdory těsné spolupráci s federální policií by byl kladen důraz na to, že se nejedná 
o její součást – a i symboly by odkazovaly na řízení složky obcí. 

Návrh zákona na vytvoření městské policie nakonec nebyl přijat. Proti přijetí 
vystoupil na zasedání Státní dumy také ministr vnitra Vladimír Kolokolcev. Jeho odmítavý 
postoj byl vysvětlen těmito slovy: "Tento přístup v podstatě znamená zdvojení policejních 
pravomocí". Jelikož v návrhu se uvádí, že prakticky všechny pravomoci, kterými doposud 
disponuje státní policie, by získala i městská policie. V mnohých případech by to také 
znamenalo střet kompetencí. Dále by to znamenalo, i když třeba jen z počátku, dodatečné 
náklady z federálního rozpočtu. Města a místní části s těmito náklady zatím nepočítají,  
a proto by se musely částečně dotovat z federálního rozpočtu. 

Zatím se tedy tento návrh o možnosti zakládání městských či obecních policií 
odsunul na neurčito, ale skupina výše jmenovaných poslanců se nechala slyšet, že návrh 
modifikuje a předloží ho opět. Tatiana Moskalkova řekla k tomuto návrhu zákona doslova: 
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„Městská policie je nezbytný atribut moderní společnosti. Je běžná ve většině moderních zemí 
(mimo jiné jmenovala Německo, kde je to rozhodně sporné) a nevidím důvod, proč by Ruská 
federace musela být v tomto ohledu pozadu“. 
 
3.4.4  Možná doporučení pro Českou republiku 

 
V tomto případě žádná možná doporučení pro Českou republiku nepřichází v úvahu, 

jelikož u nás městská policie funguje od roku 1992 (respektive od roku 1991, kdy vzniknul 
Zákon o městské policii číslo 553/1991 Sb.). Městská policie u nás funguje poměrně dobře, 
proto si myslím, že by bylo možné Ruské federaci doporučení, poučení a postřehy 
z dlouholeté praxe, pokud by o to byl zájem. 
 
3.5  Ukrajina 
 
3.5.1  Základní údaje o zemi 

 
Rozloha Ukrajiny činí okolo 603 700 km2 (včetně Krymu a území na východě země).  

V zemi žije okolo 45,5 milionu osob (rok 2013), tedy o 12,5 % méně než v roce 1994 (kdy 
počet obyvatel na tomto území dosáhl zenitu, více než 52 milionu osob). Efekt vylidňování 
(1,3 dítěte na ženu, masová emigrace) je tedy zde ještě závažnější, než v Ruské federaci  
a o stabilizaci stavu nemůže být ani řeči. Podíl „státotvorného národa“ je zde obdobný jako  
v Ruské federaci (okolo 78 %). Dalších 17,3 % představují Rusové a zbytek další slovanské 
národy, zejména Rusíni a Bělorusové (často politicky orientovaní na úzkou spolupráci 
Ukrajiny s Moskvou). Populace na východě země je přitom „národnostně nevyhraněná“  
a zdejší dialekt, suržyk, je někde „na půli cesty“ mezi ukrajinštinou a ruštinou. 
 
3.5.2  Obce a jejich role v rámci státu 
 
  Ukrajina se dělí na 24 oblastí, jednu autonomní – Krym (anexe Ruskou federaci v roce 
2014), dvě města se zvláštním statusem – Kyjev (hlavní město) a Sevastopol (anexe Ruskou 
federací 2014). Na Ukrajině existuje 490 okresů, 460 měst (průměrný počet obyvatel těchto 
měst pohybuje okolo 62 000), 893 obcí městského typu a asi 10 200 vesnic.85 
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 Roku 1994 se jednalo o 11 521 sídel, z toho 9 531 vesnic. 
Místní správa v zemích střední a východní Evropy a ve Společenství nezávislých států 1994. Institut for Local 
Government and Public Service. Budapest 1995, s. 
Муніципальна варта. Wikipedia. https://uk.wikipedia.org/wiki/Муніципальна_варта 
Administrativní dělení země: Ukrajina. Sharka-ali. http://sharka-ali.blog.cz/0806/ukrajina-ukrana-
administrativni-deleni-zeme 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Jaromír Krédl, Obecní policie ve vybraných zemích postsovětského prostoru (2016_B_01) 

 

 
37 

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

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

Ilustrace: Města Ukrajiny, s uvedením počtu obyvatel (rok 2001).86 
 

 
 
3.5.3  Součásti bezpečnostního systému, odpovědné za zajišťování místních 

záležitostí veřejného pořádku 
 
3.5.3.1 „Státní policejní síly“87 

 
Bezpečnostní systém Ukrajiny, s důrazem na oblast vnitřní bezpečnosti, charakterizují 

zejména následující instituce: Ministerstvo pro vnitřní záležitosti, Úřad generálního 
prokurátora, Bezpečnostní služba Ukrajiny, Hraniční státní výbor a Státní daňová správa.  
 Třemi vládními orgány prosazování práva na Ukrajině tradičně jsou: Ministerstvo pro 
vnitřní záležitosti, Bezpečnostní služba a Státní oddělení trestů (doslova Ukrajinské státní 
oddělení pro výkon trestů). Dalšími orgány oprávněnými vést trestní vyšetřování jsou 
Ukrajinská daňová policie, Ukrajinská státní hraniční služba, Zahraniční výzvědná služba  
a Vojenská výzvědná služba. 
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 Чисельність наявного населення та його розподіл за статтю. Державний комітет статистики України. 
2004. http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/total_population1/structure_population/ 
Міста України (за населенням). Wikipedia. https://uk.wikipedia.org/wiki/Міста_України_(за_населенням) 
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 Головна сторінка розділу "Законодавство України". Верховна Рада України . 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws 
Міністерство внутрішніх справ України. http://www.mvs.gov.ua/ 
Департамент патрульної поліції. http://patrol.police.gov.ua/ 
Національна поліція України. Wikipedia. https://uk.wikipedia.org/wiki/Національна_поліція_України 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Jaromír Krédl, Obecní policie ve vybraných zemích postsovětského prostoru (2016_B_01) 

 

 
38 

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

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

Ministerstvo pro vnitřní záležitosti Ukrajiny je hlavním vládním orgánem, který 
odpovídá za zajišťování osobní bezpečnosti cizinců a ochranu jejich práv a svobod, za 
prevenci a potírání porušování zákona a udržování veřejného pořádku. Zodpovídá rovněž za 
odhalování trestných činů, pátrání a zatýkání osob, které se dopustily trestných činů, i za 
zajištění silniční bezpečnosti a ochrany státu a soukromého vlastnictví. Ministr pro vnitřní 
záležitosti je podřízen ukrajinskému parlamentu (Verchovna rada).  
 Policejní sbor Ukrajiny je podřízen Ministerstvu pro vnitřní záležitosti Ukrajiny. 
Zabývá se vyšetřováním zločinů, sledováním podezřelých, získáváním informací a dopadením 
hledaných osob. Na regionální úrovni je dělen do 27 oddělení (včetně území anektovaných 
Ruskou federací) a 6 oddělení na železnici.  
 Podle zákona o Státní hraniční službě je Státní hraniční služba donucovacím orgánem 
se zvláštním určením. 
 Dne 7. listopadu 2015 vstoupil v platnost Zákon číslo 2822 o vzniku „Národní policie 
Ukrajiny“ (namísto původního názvu „Ukrajinská policie“). Motto sboru zní „Sloužit  
a chránit“, nápadně podobná heslu „Pomáhat a chránit“. 

Policie na Ukrajině je nicméně též úplatná. Na Ukrajině všeobecně se uplácení 
policistů údajně ve větší míře neřeší, ani po oznámení občanů. 

Při vybírání pokut je zde nepsané pravidlo, že pokud přestupce zaplatí bez bloku, 
pokuta je vždy menší, než oficiální sazba. Prakticky se není čemu divit, jelikož platy policistů 
jsou velmi nízké a nedá se s nimi vyžít, proto je braní úplatků prakticky příjmem, který schází 
policistům na běžné vedení domácnosti. Pro srovnání, plat obyčejného policisty se pohybuje 
okolo 1 700 ukrajinských hřiven (kurs zhruba 1 : 1 k české koruně), přičemž pronájem bytu 
činí v průměru 1 000 hřiven. Proto se nedá předpokládat možnost z výše uvedeného platu 
zvládnout chod domácnosti, natož výdaje na rodinu. 

Někteří takto nedostatečně placení policisté, kteří se zároveň obávají zařazení do 
konfliktu na východě země, se rozhodli utéci do Ruské federace, kde po roce mohou obdržet 
občanství. Policie v Ruské federaci se údajně těší platům na vyšší úrovni, a proto možné 
uplácení je omezeno řadou sankcí: především co se týče možného odsouzení, potrestání 
vězením za braní úplatků a samozřejmě z obavy ztráty dobrého zaměstnání. 
 
3.5.3.2 „Obecní policie“88 

 
Obecní policie (мунiцiпальна варта) na Ukrajině jako taková není v současné době 

zřízena. O tématu se nicméně uvažuje, a to i za přispění poradců z České republiky (Martin 
Linhart). Jiní experti s místní znalostí jsou však proti, zejména z obav z příliš těsných vazeb 
obecních složek na místní oligarchy. Například podle Petra Pojmana nezůstal 
v bezpečnostním systému Ukrajiny „kámen na kameni“. Celé struktury se personálně 
obměnily. Zkušené, ale politicky problematické managery i koncové policisty nahradili noví 
lidé, kterým nechybí nadšení, ale jsou často bez specializovaného vzdělání. Je potřeba čas, 
třeba i desetiletí, na stabilizaci situace.89 Na místní záležitosti veřejného pořádku dohlíží 
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 На Сумщине руководитель ахтырской милиции превышает полномочия. «Телестудія «Служба 
інформації», 7 III. 2012. http://ntn.ua/ru/products/programs/svidok/news/2012/03/07/7484 
Коррупция в Крыму: взятка привела в СИЗО пятерых полицейских. Pasmi.ru, 22. IX. 2015. 
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 Проект Закону про муніципальну варту. Верховна Рада України. 2015. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2890&skl=9 
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státní policie. Nyní uvedu několik příkladů, které jsou u nás velmi diskutované témata mezi 
občany a městskou policií a velmi se řeší jejich oznámení ať už domluvou, blokovou pokutou, 
respektive oznámením na úřad a následnou pokutou, vymáhanou úřadem. 

Odhazování odpadků na ulici, jako jsou například nedopalky cigaret, papírků od 
žvýkaček, žvýkaček, ohryzků, nebo neuklízení exkrementů po svých psích miláčcích se na 
Ukrajině prakticky vůbec neřeší. Neplatí se ani poplatky ze psů a i volné pobíhání psů na 
veřejnosti se neřeší až na případy, kdy pes napadne člověka. V tom případě může přivolaná 
policie agresivního psa zastřelit nebo přijede odchytová služba, která psa odchytne a zjistí, 
zda například trpí vzteklinou. I v hlavním městě Kyjevě se nijak neřeší pobíhající smečka psů, 
která neohrožuje kolemjdoucí obyvatele.  
 
3.5.3.3 „Případová studie“ Ochtyrka90 

 
Ochtyrka je jedno z měst ležící v Sumské oblasti, 390 kilometrů od hlavního města 

Kyjeva a 50 kilometrů od hranice s Ruskou federací. Ve městě je trvale hlášeno cca 50 000 
obyvatel. Ve městě je dohled nad bezpečností občanů a dodržování pořádku rozdělen do 
„rajónů“ – čtvrtí. Proto se těmto policistům říká „čtvrťáci“. Každý má svoji kancelář například 
v budově, která je policejním majetkem, nebo třeba v panelovém domě místo bytu, nebo na 
obecním úřadě. Na oznámení jezdí tento policista místní dopravou, kterou využívá zdarma.  

Na vesnicích policista používá kancelář v budově obecního úřadu a na oznámení jezdí 
služebním vozidlem, svým vlastním vozidlem, na služebním motocyklu, nebo jde pěšky. Jak 
ve městě, tak na vesnici, disponuje policista informátory, kteří se v minulosti například něčím 
provinili (policista „přimhouřil nad tímto činem oko“, aby si takové osoby zavázal), nebo se 
snaží pomáhat policii z vlastní vůle.  

Rušení nočního klidu se také prakticky neřeší, jelikož nejprve oslavuje jedna rodina, 
posléze oslavuje sousední rodina a tak dále. Nebo se sousedi dohodnou mezi sebou. Může 
dojít na vzájemnou potyčku, která se rovněž příliš nevyšetřuje, pokud pro zraněné nemusí 
přijet sanitka.  

Pěstování máku pro potřeby soukromých osob je na Ukrajině zakázáno. V případě 
udání, že někdo pěstuje mák doma na políčku, přijede ve městě „čtvrťák“ nebo na vesnici 
místní policista, a nejprve dotyčného požádá, aby tato komodita byla odstraněna, nebo že 
bude oznámen soudu a potrestán. Většina dotčených toto upozornění akceptuje a mák 
zlikviduje. V opačném případě policista napíše oznámení soudu a provinilec je podle rozsahu 
pěstování odsouzen k peněžité pokutě, nebo skončí ve vězení. Veškerý mák je zabaven. 

Při měření rychlosti nebo běžné kontrole vozidla se zde používají dva svědci. To 
znamená, že když policista někoho zastavuje při kontrole vozidla nebo bude měřit jeho 
rychlost, požádá dva nezávislé svědky, třeba kolemjdoucí chodce, aby při měření nebo 
kontrole vozidla byli přítomni. O tom všem napíše policista protokol a uvede tam zmíněné 
dva svědky. Toto svědectví je zdarma a většinou ho požádaní akceptují.  

Pití alkoholu na veřejnosti není nijak na Ukrajině omezeno. Je však omezena jeho 
výroba a následný prodej. Pro vlastní potřebu není omezeno množství, které může 
jednotlivec vyrobit – ale nesmí takový alkohol dále prodávat. Při udání se za podezřelým 
dostaví policista, aby udělal místní šetření. Obvykle se při takové návštěvě nikdo nepřizná, 
                                                                                                                                                                                     
LINHART, Martin. Přidělenec Severoatlantické aliance pro Ukrajinu. 2015. 
POJMAN, Petr. Praha, 2015. Pražský institut bezpečnostních studií. 
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 J. V., veterán armády, původem z obce Ochtyrka, nyní bydlící na Praze 10, rozhovor v roce 2015. 
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ale už vznikl záznam a na dotyčného se zaměří místní „spolupracovníci policie“ (tedy 
informátoři).  

Pro případ, že by se celá věc opakovala, pošle policista k prodejci „volavku“, která by 
šla koupit tento alkohol. Předem si opíše čísla bankovek, kterými se alkohol platil. Po nákupu 
policista vstoupí do obydlí prodejce a bankovku zde hledá. Celý případ poté sepíše a předá 
soudu. Policista, který je schopný a může vykázat velkou kriminální objasněnost a vyřešení 
případů, může předpokládat postup na vyšší pozice.  

Ředitel policie v Ochtyrce Sergey Guz, který, jak tvrdí jeho odpůrci, zaslouží označení 
„policejní mafián“. Nejen že má obrovské a nijak nezdaněné peněžní příjmy, ale i obrovský 
vliv ve městě. Například při dopravní nehodě byl usmrcen mladý člověk. Bylo jasné, že za 
nehodu může řidič vozidla, který chodce srazil. Postačilo však údajně 10 000 eur, aby tento 
policejní šéf svým vlivem zařídil, že řidič nebyl potrestán a vyšetření nehody znělo, že se řidič 
tohoto vozidla ničeho nedopustil. Rodina syna, který přišel u této nehody o život, se 
spravedlnosti nedočkala. 
 
3.5.4  Možná doporučení pro Českou republiku 

 
Možná doporučení co se týče Ukrajiny, bych nevybíral žádné. Země představuje 

neusazený a spíše odstrašující příklad. Když se podíváme příkladně na výrobu alkoholu na 
Ukrajině, kde se může pro svoji potřebu vyrábět v jakémkoli množství, ale nesmí se prodávat. 
Oproti tomu v České republice vešel 1. ledna 2010 v platnost nový Trestní zákoník, Zákon  
č. 40/2009 Sb., kde se výroba a následný prodej alkoholu ve větším množství chápe jako 
„trestný čin neoprávněného podnikání“ (§ 251), za který hrozí trest vězení až do dvou let  
a při značném prospěchu (nad 500 000 Kč) hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do pěti 
let. Tudíž lze říci, že potrestání takového jednání se zvýšilo. Předtím byla totiž u nás povolená 
výroba lihu pro vlastní potřebu v množství malém, což bylo do 40 litrů lihu na osobu. Teprve 
při větším množství se jednalo o trestný čin dle § 194a Zákona č. 140/1960 Sb. „Nedovolená 
výroba lihu“ a dotyčný mohl být potrestán až ročním vězením. 
 
3.5.5  Specifická situace v neuralgických regionech 

 
Jak jsem již výše uvedl, existují dvě oblasti – autonomní republika Krym (hlavní město 

Simferopol) a město se speciálním statusem Sevastopol, které v roce 2014 anektovala Ruská 
federace. Ukrajina a většina dalších zemí světa tento krok neuznávají a „de iure“ tyto oblasti 
zájmu zůstávají nadále součástí Ukrajiny. Na Krymu žije přibližně 2 000 000 obyvatel, z toho 
je okolo 58 % ruské, 24 % ukrajinské a 13 % krymsko-tatarské národnosti. V Sevastopolu žije 
necelých 400 000 obyvatel z toho přes 71 % ruské, 23 % ukrajinské, 1,6 % běloruské 
národnosti a ostatní. Korupce v řadách policistů na Krymu pod správou Ruské federace 
údajně není taková, jako ve srovnání s Ukrajinou.  

Dokonce bylo v jedné kauze v roce 2015 najednou obviněno pět policistů z braní 
úplatků od podnikatele (ve výši 210 000 rublů). Pod záštitou ministerstva vnitra na Krymu 
zde běží kampaň „Stop korupci“, kde jsou uvedena i telefonní čísla pro občany, když se 
s nějakou korupcí setkají, mohou to nahlásit.91 
                                                           
91

 Полиция призвала прохожих в Симферополе сообщать о коррупции. Новости Крыма, 9. XII. 2014. 
http://news.allcrimea.net/news/2014/12/9/politsiya-prizvala-prohozhih-v-simferopole-soobshat-o-korruptsii-
27025/ 
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3.6 Bělorusko 
 
3.6.1  Základní údaje o zemi92 
 

Rozloha Běloruska činí okolo 207 600 km2 (skoro trojnásobek rozlohy České 
republiky) a žije zde zhruba 9 498 700 osob (odhad z roku 2016). Z toho v hlavním městě  
– Minsk, žije jedna pětina obyvatel (1 938 200). Je to tedy o poznání méně, než v době 
populačního zenitu roku 1994 (10 240 000 osob), kdy se stalo Bělorusko prezidentskou 
republikou. Bělorusko hraničí na západě s Litvou (660 km), s Polskem (407 km) a s Lotyšskem 
(167 km), na východě a severu s Ruskem (900 km) a na jihu s Ukrajinou (975 km). 
 Okolo 80 % populace se hlásí k běloruské národnosti, dalších 13 % k jiným slovanským 
národům (Rusové, Poláci, Ukrajinci).  
 
3.6.2  Obce a jejich role v rámci státu 
 
 Po administrativní stránce je Bělorusko nekomplikovaným modelem, protože se 
jedná o unitární stát, sestávající se ze šesti oblastí Brest, Vitebsku, Gomel, Grodno, Mogilev, 
Minsk, které jsou rozděleny do 118 okresů. 

Země sestává z 91 městských sídel (každé musí obývat alespoň 2 000 obyvatel a musí 
splňovat další charakteristiky), z toho 7 průmyslových sídel (plná koncentrace na výrobu či 
služby, nejedná se o město ve vlastním smyslu slova) a asi 24 020 venkovských sídel.93 
 

                                                                                                                                                                                     
Коррупция в Крыму: взятка привела в СИЗО пятерых полицейских. Pasmi.ru, 22. IX. 2015. 
http://pasmi.ru/archive/128221 
92

 Национальный статистический комитет Республики Беларусь. http://www.belstat.gov.by/ 
Belarus. Organisation for Security Cooperation in Europe. 
http://polis.osce.org/countries/details?item_id=7&lang=ru 
Bělorusko – reálie. Svobodné Bělorusko. http://svobodne-belorusko.wz.cz/belorusko_realie.htm 
Основные факты: Республика Беларусь. Пресс-служба Президента Республики Беларусь. 
http://president.gov.by/ru/facts-ru/ 
Насельніцтва Беларусі . Wikipedia. https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/Насельніцтва_Беларусі 
93

 Přehled pro rok 1994 operuje s údajem 1 691 obcí (sovětů), z toho 211 měst a 1 480 vesnic. 
Místní správa v zemích střední a východní Evropy a ve Společenství nezávislých států 1994. Institut for Local 
Government and Public Service. Budapest 1995, s. 24. 
Exploring Belarus. Statistics Belarus. 
http://www.belstat.gov.by/en/bgd/katalog-publikatsii/public_compilation?id=214 
Перепись населения Республики Беларусь за 2009 год. http://census.belstat.gov.by/default.aspx 
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3.6.3  Součásti bezpečnostního systému, odpovědné za zajišťování místních 
záležitostí veřejného pořádku94 

 
3.6.3.1 „Státní policejní síly“ 
 
 Bezpečnostní systém Běloruska – s důrazem na oblast vnitřní bezpečnosti – je možné 
charakterizovat následujícím způsobem:95 
 

• Určující je role Ministerstva pro vnitřní záležitosti, Ministerstva pro mimořádné 
situace a prezidentovi přímo podřízené Prezidentské stráži.  

• Ministerstvo pro vnitřní záležitosti Běloruské republiky je orgán veřejné správy, 
oprávněný kontrolovat a koordinovat veškeré činnosti v následujících oblastech: boj 
proti trestným činnostem, právo a pořádek a udržování veřejné bezpečnosti. 
Ministerstvo stojí v čele státního systému vnitřních vládních orgánů a služeb. 

 
Fungování Ministerstva pro vnitřní záležitosti v oblasti policejní práce zakládá zákon 

o Policii Běloruské republiky z 26. února 1991. Běloruská policie je ozbrojeným vládním 
orgánem, který odpovídá za ochranu života, bezpečnosti, práv, svobod a legitimních zájmů 
občanů, společnosti a státu proti trestným a dalším protiprávním činnostem. Běloruská 
policie se skládá z kriminální policie, policie veřejné bezpečnosti, dopravní policie a policie 
pro organizovaný zločin a korupci. Mezi stěžejní povinnosti policejního sboru patří tyto 
úkoly:96 
 

 udržování veřejného pořádku; 

 zajištění veřejné bezpečnosti, bezpečnosti občanů a jejich majetku; 

 prevence a potlačování trestných činů a přestupků; 

 odhalování trestných činů a stíhání jejich pachatelů;  

 ochrana všech forem majetku před nezákonnými zásahy; 

 poskytování pomoci občanům, vládním orgánům a také podnikům, firmám  
a organizacím při ochraně jejich práv podle podmínek a způsobem, stanoveným 
zákonem, a tím, že jim umožní provádět jim stanovené povinnosti; 

 vykonávání správních a dalších sankcí v rámci své působnosti.  
 
 Policejní a celní spolupráce je vzájemně výhodná, a ačkoliv jsou tyto dvě oficiální 
státní činnosti vykonávány dvěma různými složkami, spolupráce mezi nimi je souvislá  
a efektivní. Celní úředníci mohou vyšetřovat trestné činy, zadržovat podezřelé a zabavovat 
nezákonně nabyté zboží. Policie si může vyžádat informace o celním šetření, celních 
příjmech, překročení hranic vozidly atd. 

                                                           
Адміністрацыйны падзел Беларусі. Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. 
http://nca.by/ 
94

 Běloruštinu přitom používá sotva polovina populace. 
Country Profiles of Participating and Partner States: Belarus. Organization for Security and Cooperation in 
Europe. http://polis.osce.org/countries/details?item_id=7 
95

 RŮŽIČKA, Vlastimil. Bělorusko v proměnách času. Svoodné Bělorusko. 
http://svobodne-belorusko.wz.cz/belorusko_v_promenach_casu.htm 
96

 Управление информации и общественных связей МВД Республики Беларусь. http://mvd.gov.by/ 
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3.6.3.2 „Obecní policie“ 
 
 Obecní potažmo městská policie v Bělorusku není zřízena a ani se nepodařilo narazit 
na zmínky, které by se tímto modelem zabývaly. Místní záležitosti veřejného pořádku zde 
řeší výhradně státní policie. 
 
3.6.4  Možná doporučení pro Českou republiku 
 
 Z Běloruska možná doporučení pro Českou republiku nevidím, jelikož je to jedna 
z mála zemí v Evropě, kde je možné hovořit o autoritářském režimu. I když nyní Evropská 
unie ruší veškeré sankce vůči Bělorusku, kromě zbrojního embarga a sankcí vůči čtyřem 
konkrétním osobám, které se před lety podílely na zmizení aktivistů nepohodlných režimu. 
Jinak řešení přestupků, které běžně řeší městská policie v České republice, řeší v Bělorusku 
státní policie. Takže nějaká doporučení bych spíše viděl na stranu Běloruska, tedy možné 
úvahy o zakládání městských policií a odlehčení státní polici, která by se poté mohla věnovat 
spíše trestním činům. 
 
3.7  Moldavsko 
 
3.7.1  Základní údaje o zemi97 
 
  Moldavsko je stát, který navazuje na historické království Moldávie, které bylo na 
celém nynějším moldavském území a z části na území dnešní Ukrajiny a Rumunska. Úředním 
jazykem je zde moldavština (de facto tedy rumunština). Počet obyvatel Moldavska je uváděn 
okolo 3 553 100, které se národnostně dělí na 75,8 % Moldavanů, 8,3 % Ukrajinců, 5,9 % 
Rusů, 4,4 % Gagauzů, 2,2 % Rumunů, 1,9 % Bulharů a ostatní. Rozloha země je 33 843 km2. 
Hlavním městem Moldavska je Kišiněv. 
 
3.7.2  Obce a jejich role v rámci státu 
 
 Po administrativní stránce se země dělí na 32 „obyčejných“ okresů, 3 města na úrovni 
okresu (Balti – 17 částí obce, Bender – 1 část obce, Kišiněv – 78 částí obce) a autonomní 
oblast Gagauzia. Oblast Podněstří je mimo kontrolu vlády. 

Země sestává z celkem 916 samosprávných obcí, respektive 1 682 sídel, přičemž  
3 největší města (Kišiněv, Tiraspol a Balti) se skládají z dalších dílčích samosprávných částí. 
Z výše uvedeného celkového čísla je 69 obcí respektive 147 sídel v rámci Podněstří.98 

                                                           
97

 Největší města: Moldavsko. Celý svět. http://www.celysvet.cz/nejvetsi-mesta-moldavsko 
National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. http://www.statistica.md/index.php?l=en 
Number of Resident Population in Moldova on 1 January 2016 at Territorial Level, on Average, Genders and 
Age Groups. National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. 
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Principalii_ind.soc_econ/Buletin_raioane_ian_dec
_2015.pdf 
98

 Territorial Statistics. National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. 
http://www.statistica.md/index.php?l=en 
Territorial Statistics. National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. 
http://www.statistica.md/public/files/serii_de_timp/statistica_teritoriala/1.1.6.xls 
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Ilustrace: Obce v rámci Moldavska.99 
 

 
 
3.7.3  Součásti bezpečnostního systému, odpovědné za zajišťování místních 

záležitostí veřejného pořádku100 
 
3.7.3.1 „Státní policejní síly“ 
 
 Policie Moldavska (od roku 2013 viz zákon č. 320, Generální inspekce policie, IGP) 
byla založena 13. září 1990 vládním nařízením č. 321.  

Policie v Moldávii se dělí do těchto základních organizačních skupin: vedení, Ústřední 
orgán správy, specializované pododdělení a pododdělení. Tyto organizační skupiny jsou dále 
děleny do dalších sektorů podle zaměření a specifičnosti. Jejich pracovní náplň je obdobná, 
jako v České republice. Jejich náplň činnosti začíná prevencí, dále řešení přestupků (například 

                                                           
99

 Moldova Harta Administrativa. Wikipedia. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moldova_harta_administrativa.png 
100

 Inspectoratul General al Poliției. Ministerul Afacerilor Interne. http://www.igp.gov.md/ 
MOŞNEAG, Victor. În R. Moldova: Poliţiştii corupţi nu fac puşcărie. Ziarul de Garda. 23. XII. 2010. 
http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/in-r-moldova-politistii-corupti-nu-fac-puscarie 
Ministerul Afacerilor Interne. http://www.mai.gov.md/ 
Inspectoratul General al Poliţiei. http://www.igp.gov.md/ 
Harta interactivă a subdiviziunilor teritoriale ale Poliției. Inspectoratul General al Poliţiei. 
http://www.igp.gov.md/ro/content/harta 
Subdiviziuni teritoriale. Inspectoratul General al Poliţiei. http://www.igp.gov.md/ro/advanced-page-
type/subdiviziuni-teritoriale 
Direcția de poliție a municipiului Chișinău. http://www.igp.gov.md/ro/profile-departments/directia-de-politie-
municipiului-chisinau 
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v dopravě, v občanském soužití), ostrahou státních objektů, ochranou vládních činitelů, 
řešením kriminálních činů až po rozplétání organizovaného zločinu. Z teritoriálního hlediska 
se jedná o následující strukturu: 
 

 Ředitelství Kišiněv a 5 inspektorátů v rámci hlavního města. 

 Ředitelství s působností pro autonomní oblast Gagauzia a 3 inspektoráty v rámci této 
autonomní oblasti. 

 34 inspektorátů ve „zbytku“ země. 

 Území „Podněstří“ není pokryto. 
 

Četnictvo (Trupele de carabinieri) je součástí ozbrojených sil, která nicméně spadá do 
působnosti Ministerstva vnitra. Složka vznikla roku 1992, mimo jiné ve snaze získat složku, 
která by se pokusila o znovudobytí Podněstří, ale takovým způsobem, aby se jednalo  
o „policejní“, nikoli vojenskou akci. Tento projekt nicméně ztroskotal. Dnes se Četnictvo 
podílí i na zvládání živelních pohrom.101 

Policie má vizitku zkorumpovanosti, kterou samozřejmě občané odsuzují, ale 
procento odsouzených zkorumpovaných policistů je velmi malé.  

Zlé jazyky tvrdí, že policie v Moldávii z velké části upravuje a vykládá zákony „po 
svém“, prakticky stejně, jako za bývalého režimu. Dle zdrojů, které jsem měl možnost 
vyslechnout, se pokuty jednak vybírají i za chování, které přestupky nejsou nebo si celou 
záležitost vymyslí, jelikož je zde nepsané pravidlo, že „policie má vždy pravdu“. Policiemi, 
které lidé znají z běžného života nejvíce, je Politia Rutiéra (dopravní policie), Politia 
Frontiera (pohraniční policie) a Politia Municipal (městská policie). Nyní bych uvedl důvody, 
o které se opírá výrok, že policisté někdy zákony vykládají po svém. 

Například na dvouproudé silnici při pomalé jízdě kamionu v levém pruhu se řidič 
osobního vozidla pokusí jet v pravém pruhu. Následně je zastaven dvoučlennou policejní 
hlídkou a je mu sděleno, že se to nesmí. Pokuta byla vyčíslena na 200 leu. Každý policista vzal 
100 leu „do kapsy“, a aniž by vystavili doklad o zaplacení pokuty, nasedli do auta a odjeli. 

Na povolené rychlosti 90 km/h mimo obec jel výše uvedený „přestupce“ 91 km/h  
a přesto musel platit pokutu. Byla mu ukázána fotografie s překročenou rychlostí. Pokuta 
byla 20 euro a samozřejmě bez obdržení dokladu o zaplacení. Výše pokuty je založená na tzv. 
konvenční jednotce (CU), což je každoročně upravovaná hodnota – v roce 2015 odpovídala 
částce 20 leu. Překročení povolené rychlosti není stanoveno v obci nebo mimo obec, jak je 
tomu v České republice. Při překročení o 10 – 20 km/h je pokuta 20 CU + 3 trestné body 
(systém trestných bodů je založen na principu, že řidiči, který nahromadí celkem 15 bodů 
během 6 měsíců, je pozastaven jeho řidičský průkaz na 6 – 12 měsíců). Přestupce, který 
překročil pouze o 1 km/h by neměl být pokutován, ale je vidět, že policisté upravují zákony 
podle sebe a „obyčejný“ člověk nemůže prakticky nic dělat, protože při jakémkoli odporu 
policista okamžitě hledá nějaký jiný problém a pokuta je následně vyšší.102 

Obec Prajila se nachází 12 kilometrů od okresního města Floresti a 109 kilometrů od 
hlavního města Kišiněv. Žije zde asi 2 900 obyvatel. Je to vesnice, která se neliší od ostatních 
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 Trupele de Carabinieri. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Trupele_de_Carabinieri 
Parlamentul lege Nr. 806 din cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor 
Interne. Republica Moldova. 12. XII. 1991. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312878 
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 Moldavsko: Řidiči a vozidla. Ústřední automotoklub. http://www.uamk.cz/2012-05-31-08-16-
34/details/1/46/moldavsko#Ridici_a_vozidla 
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vesnic v Moldávii. Ve vesnici dohlíží nad veřejným pořádkem policista – „učastkovij“, který 
pakliže má služební vozidlo, je označeno jako Policie De Sektor. Má svoji kancelář přímo na 
místním úřadě. Za případy – oznámeními jezdí buďto svým vozidlem, nebo chodí pěšky. 

Tento policista používá jako služební vozidlo svoje vlastní vozidlo. Řeší zde vše, co se 
týče veřejného pořádku, jako jsou místní rvačky, domácí násilí, rychlost, krádeže drobného 
zvířectva, jízdních kol. Domácí násilí se zde příliš nehlásí, vzhledem k tomu, že se takový 
incident obvykle „řeší“ pokutou ve výši 500 leu. Tyto peníze poté chybí, vzhledem k celkové 
chudobě v Moldávii, v domácím rozpočtu. Krádeže drobného zvířectva (například slepice, 
husy, kachny, kuřata) se zde dějí i za bílého dne i za situace, kdy jsou majitelé doma. Jsou to 
většinou starší lidé, kteří se bojí vyjít ven, a proto má policista ztíženou možnost pachatele 
dopadnout, i za využití služebního psa. 

V Moldávii je domácnostem zakázáno pěstování máku, kvůli opiu. Mák proto mohou 
pěstovat jen firmy, které mají povolení. Když přišlo v již zmíněné vesnici Prajila udání od 
souseda na jiného souseda, že pěstuje mák, přijelo „komando zakuklenců“ (Policejní 
inspekce Floresti). Po zjištění na místě, že se jedná byť i jen o 15 hlaviček tohoto máku, bylo 
vše zadokumentováno, mák odejmut a majiteli máku bylo následně sděleno obvinění 
z trestného činu nelegální pěstování opia. Samozřejmě soud toto přehodnotil s tím, že se 
nejedná o trestný čin. Majitel si myslel, že je vše vyřešeno. Opak byl ale pravdou. Když si další 
rok chtěl udělat pas, pro cestování do zahraničí, byl veden stále jako někdo, kdo spáchal 
trestný čin. Musel tedy „zaplatit“ prokurátorovi, aby byl ze seznamu vyjmut a pas mohl 
dostat. Paradoxem zůstává fakt, že když výše zmiňované komando policistů šlo na pozemek 
tohoto majitele máku, šli přes pozemek jiného, který měl také na poli mák a to dokonce ve 
větším množství. Policie tento mák jen znehodnotila a majitel tohoto máku zaplatil „pouze“ 
pokutu 1 500 leu.103 
 
3.7.3.2 „Obecní policie“ 

 
Ačkoli sbor nebo struktura nazvaný „městská policie“ v Moldavsku existuje, jedná se 

o obdobný model jako například ve Finsku, tedy o teritoriálně příslušnou část celostátních 
policejních sil, které nejsou nijak podřízeny místním orgánům samosprávy.104 

Zákon o městské policii byl schválen vládou, usnesením č. 139 ze dne 20. února 2001. 
Městská policie úzce spolupracuje se státní policií a s armádou. Dále se řídí dalšími zákony; 
jako je zákon o policii 416-XII ze dne 18. prosince 1990, zákon o místní veřejné správě No. 
186-XIV ze dne 6. listopadu 1998; zákon o správním rozdělení Moldavské republiky č 191-XIV 
ze dne 12. listopadu 1998 a prezidentský dekret č. 1501-II z 5. června 2000 o některých 
opatřeních k posílení zákonnosti a veřejného pořádku“. 

Městská policie se nachází samozřejmě v hlavním městě Moldavska – Kišiněvě. I když 
spadá pod Ministerstvo vnitra, není plně financována ze státního rozpočtu. Její úkoly jsou 
podobné jako u státní policie. Mezi hlavní úkoly patří například ochrana života, zdraví, 
důstojnosti a majetku občanů v případech, kdy jsou ohroženy protiprávním jednáním, řízení 
dopravy i vedle světelných zařízení, spolupráce s kriminální policií, vydávání hlasovacích 
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 G. M., někdejší bankovní úřednice v Kišiněvě, bydliště Prajila , nyní žije v Praze. Rozhovor ze dne 22. II. 2016. 
104

 Republica Moldova guvernul hotărîre Nr. 139 din 20.02.2001 cu privire la aprobarea Regulamentului poliţiei 
municipale a Inspectoratului General de Poliţie. Monitorul Oficial Nr. 25-26, art Nr : 177. 1. III. 2001.  
http://lex.justice.md/md/295812/ 
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lístků a cestovních pasů pro občany, udělují pobytové vízum záznamem z evidence 
nemovitostí a plní mnoho dalších úkolů. 

Celý souhrn hlavních úkolů najdeme v nařízení vlády č. 139 ze dne 20. února 2001 ve 
III. odstavci – Hlavní úkoly městské policie. 
 
3.7.4  Možná doporučení pro Českou republiku 
   

Mezi doporučení pro Českou republiku bychom mohli využít po prostudování 
pravomocí a úkolů, které „městská“ policie v hlavním městě Kišiněv má, možnost vytvoření 
již dlouho diskutované metropolitní policie v hlavním městě Praha. Jelikož toto téma je 
diskutováváno již poměrně dlouho, tak by se mohla tato myšlenka již zrealizovat. Ale dle 
znalosti zdejších představitelů státu, si myslím, že to nebude ještě v dohledné době reálné. 
Je zde velký problém udělat změnu jedné věty v zákoně (bezchybně), natož vytvořit tak celý 
nový zákon – „ o metropolitní policii“, který by „kazilo“ jen pár kosmetických vad. K vytváření 
zákonů jsou nezřídka přizváni laici a ne odborníci z terénu, kteří by mohli případné problémy 
předem eliminovat anebo vyřadit. Vytvořením metropolitní policie by se některé úkoly státní 
policie rozprostřely, tak jako tomu je v Kišiněvě, do městské policie, potažmo poté do 
metropolitní a tím by se práce zefektivněla. Samozřejmě bych se ale přikláněl k tomu, aby 
tato metropolitní policie byla spolufinancována i ze státního rozpočtu a nezatěžovala tolik 
hlavní město. 
  
3.8 Arménie 
 
3.8.1  Základní údaje o zemi105 

 
Arménie je prezidentskou republikou, zákonodárnou moc představuje 

jednokomorové Národní shromáždění se 131 poslanci, kteří jsou voleni na čtyři roky 
smíšeným volebním systémem (90 mandátů je voleno poměrným systémem  
a 41 většinovým). Počet obyvatel k prvnímu lednu 2015 byl 3 017 000, z nichž ve městech je 
to 64 % a na venkově 36 %. V Arménii žije více než 20 národnostních skupin, z nichž 
nejpočetnější jsou Arméni 97 %, dále Jezídi 1,3 %, Rusové 0,5 % a ostatní 0,3 % (Řekové, 
Asyřané, Ukrajinci, Poláci, Němci, Židé, Gruzínci, Romové, Mordvini, Osetinci, Udové, Tatové 
atd.). Arménie na severu hraničí s Gruzií (164 km), na východě s Ázerbájdžánem a de 
facto nezávislou Náhorně-karabašskou republikou (566 km), na jihu s Íránem (35 km) a na 
západě s ázerbájdžánskou exklávou Nachičevan (221 km) a Tureckem (268 km). 

Bezpečnostní situace v Arménii je na přijatelné úrovni, ale kvůli sporům Arménie  
a Ázerbájdžánu o Náhorní Karabach je nutné vyhýbat se částem hranic Arménie  
s Ázerbájdžánem. Důvodem je pravidelné porušování příměří.106 
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 General Information. President of the Republic of Armenia. http://www.president.am/ru/general-
information/ 
Arménie. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/armenie/ 
Main Statistical Data, National Statistical Service of the Republic of Armenia. http://www.armstat.am/en/ 
106

 Armenia 2012 Crime and Safety Report, OSAC. 
https://www.osac.gov/Pages/ContentReportDetails.aspx?cid=12263 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gruzie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81zerb%C3%A1jd%C5%BE%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1horn%C4%9B-karaba%C5%A1sk%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nachi%C4%8Devansk%C3%A1_autonomn%C3%AD_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko
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3.8.2  Obce a jejich role v rámci státu107 
 
  Arménie se člení do jedenácti provincií (arménsky „marz“). Jsou to Aragatsotn, 
Ararat, Armavir, Gegharkunik, Kotayk, Lorri, Shirak, Syunik, Tavush, Vajots Dzor a Yerevan – 
Jerevan, který je hlavním městem Arménie. V čele jednotlivých provincií stojí guvernéři 
(„marzped“), jmenovaní vládou. V čele hlavního města stojí starosta volený Radou starších 
hlavního města, vzešlou z komunálních voleb. Mezi velká města, jako je hlavní město 
Jerevan, se řadí Gyumri (dříve Leninakan), Hrazdan, Vanadzor (dříve Kirovakan), Ijevan, 
Alaverdi. 

V každé provincii se vyskytují komunity (obce) a každá z nich má samosprávný status. 
Komunity se skládají z jedné nebo více osad a osady jsou označovány za města nebo vesnice. 
K roku 2007 bylo na území Arménie celkem 915 komunit, z nichž bylo 49 městských a 866 
venkovských. Také hlavní město Jerevan má status komunity a dělí se na 12 okrsků.108 
 
3.8.3  Součásti bezpečnostního systému, odpovědné za zajišťování místních  

záležitostí veřejného pořádku 
 
3.8.3.1 „Státní policejní síly“109 

 
Bezpečnost Arménie zajišťují Ministerstvo obrany (do určité míry i úkoly v oblasti 

vnitřní bezpečnosti), Ministerstvo nouzových situací, Ministerstvo spravedlnosti a další 
služby a úřady. Arménská republika nemá Ministerstvo vnitra a jeho úlohu plní Policie 
Arménské republiky. 

Policie Arménské republiky přímo odpovídá arménské vládě a je vedena šéfem 
arménské Policie, který je jmenován arménským presidentem. 

Zákon o Policii byl přijat a schválen Národním shromážděním dne 16. dubna roku 
2001 – z tohoto důvodu se tento den slaví jako národní „Den Policie“. Vznik policie byl veden 
v duchu třech hlavních forem: legislativy, strukturálních změn, personálních 
kapacit. Arménská Policie měla být připravena jednak proti tradičním formám trestných 
činů, a dále k boji proti novým výzvám rovnoběžně s mezinárodním integračním procesem. 
Arménskou republiku tedy neminul mezinárodní organizovaný zločin, za jehož část se může 
považovat riziko pro tranzit drog, dále obchodování s lidmi a způsobů nejnovější 
hospodářské kriminality. 

Dalším posláním policejního sboru je, podobně jako jinde ve světě, ochraňovat 
obyvatele, jejich práva, svobody a zákonné zájmy, ochraňovat veřejnost a státní zájmy. Patří 
sem detekce, prevence a vyšetřování zločinů, zajišťování práva a pořádku a veřejné 
bezpečnosti, chránění všech forem majetku, agenda pasů a víz, a reakce na nouzové situace. 
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 Regions, The Government of the Republic of Armenia. http://www.gov.am/en/regions/ 
108

 Komunity (hamaynkner, hamaynk v jednotném čísle). Každá komunita je samosprávná a skládá se z jedné 
nebo více osad (bnakavayrer, bnakavayr v jednotním čísle). Osady jsou označovány jako města (kaghakner, 
kaghak v jednotném čísle) nebo vesnice (gyugher, gyugh v jednotném čísle). 
Arménie. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/armenie/index.html 
109

 About the Police. Armenian Police. http://www.police.am/about-the-police/ 
Armenia. Organisation for Security Cooperation in Europe. http://polis.osce.org/countries/details?item_id=5 
Реформы в полиции РА: отчет обществу за последние три года (ВИДЕО). Официальный сайт полиции 
Республики Армения. 31. X. 2014. http://www.police.am/ru/news/view/bar201014.html 

http://www.police.am/ru/home.html
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 Arménská Policie je územně rozdělena na Ústřední orgán, Jerevanské policejní 
oddělení, 10 policejních oddělení a 54 policejních okrsků. Každá provincie Arménie má jedno 
policejní oddělení. Arménská Policie zahrnuje policejní jednotky, výcvikové středisko  
a Policejní akademii.110 

Směrnice přijaté v říjnu 2002 a dubnu 2003 definují pravidla týkající se policejní 
uniformy. Policisté jsou vyzbrojeny převážně střelnými zbraněmi a střelivem sovětské 
výroby, včetně pistole Makarov a TT, stejně jako AKS, AKM a AK-74.   

V roce 2014 byla dovršena reforma, která se týká organizace a řízení personálu, 
priorit v boji proti domácímu násilí, násilí páchanému na ženách, spolupráce s mezinárodními 
organizacemi, respektive zavádění biometrických pasů a identifikač-ních karet.  

Policie užívá 731 služeben, z toho 11 v Jerevanu. Policie v Jerevanu má nové centrální 
operační středisko pro monitoring města kamerovým systémem, dále vozy policejních hlídek 
mají GPS signál, který při požadování rychlé pomoci pomůže nejbližší hlídku lokalizovat  
a poslat na místo, kde je potřeba, nebo naopak, když tato hlídka potřebuje sama pomoc, tak 
identifikaci místa, kam mají ostatní hlídky přispěchat na pomoc kolegům. Tyto střediska jsou 
i v jiných městech – Gyumri, Tsaghkadzor, Vanadzor, nebo na letišti Zvartnots. 

Reforma se týká stovek právních předpisů, včetně čtyř desítek zákonů. Dále byly 
navýšeny platy a sociální jistoty (například přidělování bytů) policistům, aby nemohli  
„z nouze“ tíhnout k porušení nebo překročení zákona. 

Dále byla Policie vybavena kvalitní technikou, zejména pro kriminalisty jsou to 
moderní přístroje na kontrolu léků, forenzní laboratoř, ale i nový softwarový systém. 
 Snaha o reálné změny vedla k tomu, že 34 policistů, kteří překročili zákon tím, že při 
vyslýchání bili zadržené, bylo odsouzeno – dalších cca 740 policistů je vyslýcháno pro 
porušení zákona.  

Po provedení takto masivních reforem bylo zjištěno, že se snížil jednak počet 
trestních činů – jako je násilí, kapesní krádeže, krádeže aut, přepadení osob, pašování  
a dealerství drog, nelegální obchod se zbraněmi (bylo možno i odevzdání zbraní a munice 
v rámci „amnestie“), ale také údajně i výskyt korupce u policie. 
 Arménská pohraniční stráž vznikla v roce 1992 a je součástí arménských ozbrojených 
sil. Pohraniční stráž zodpovídá za monitorování a střežení arménských hranic s Tureckem, 
Ázerbájdžánem, Iránem a Gruzií a funguje ve spojení s vojenským kontingentem Ruské 
federace, umístěným v Arménii. Pohraniční stráž spadá do působnosti Státní bezpečnostní 
služby.111 
 
3.8.3.2 „Obecní policie“ 
   

V Arménii městská potažmo obecní policie jako taková není. Proběhla zde sice velká 
celonárodní reforma, která se však nedotkla založení tohoto tématu. Když přišel od novinářů 
dotaz na toto téma, bylo jim odpovězeno, že se městská policie nebude zakládat, jelikož se 
velké oblastní a regionální útvary zmenší, aby byly blíže k občanům. Tedy bude více menších 
policejních útvarů, které budou spadat pod velení nejenom náčelníka policie, ale i pod 
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 Armenia – General Inrormation. Organisation on Security and Cooperation in Europe. 
http://polis.osce.org/countries/details?item_id=5 
Armenia. Interpol. http://www.interpol.int/Member-countries/Europe/Armenia 
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 Armed Forces of Armenia, Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Armenia 
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starostu a vedoucího městské správy. Tím pádem by bylo založení městské policie 
zbytečné.112 
 
3.8.4  Možná doporučení pro Českou republiku 

 
Doporučení bych viděl v tom, že Arménie vzala celkovou reformu policie zřejmě velmi 

razantně. V České republice se policistům při úsporných reformách snižovaly platy, tudíž bylo 
mnoho odchodů od Policie, ale také od Městské policie, kde tento odchod byl hlavně v Praze 
zapříčiněn z nemalé části odchodem strážníků (cca 214), kteří neměli maturitní vysvědčení, 
ale také kvůli snížení platů strážníků. Jsem toho názoru, že by měly tyto sbory být lépe 
platově ohodnoceny, jelikož to má nemalý vliv na kvalitně odvedenou práci policistů  
i strážníků, kteří denně nasazují svoji „kůži na trh“, při řešení různých oznámení. Mnoho 
zákonů se navíc dá různě vyložit, proto je zde dosti dlouhých právních sporů, které se táhnou 
i několik let. Některé tyto spory končí kvůli dlouholetým sporům u soudu ve Štrasburgu, kde 
za tyto dlouhé procesy platí nakonec stát, jelikož na řešení sporu je určitá lhůta, která je 
někdy i několikrát překročena. Měly by být tyto zákony jasné, stručné, logicky vyložitelné  
a měl by být jen jeden výklad práva.  

Nyní se trochu začínají napravovat špatné škrty finančního ohodnocení policistů, 
navyšováním jejich platů. Je to zatím jen malá záplata, která ale bude moci zkvalitnit jejich 
práci a usnadnit příchod nových kvalitních zájemců o tuto práci. Myslím si, že v tomto by se 
mohla Česká republika od Arménie poučit. 
 
3.9  Kazachstán 
 
3.9.1  Základní údaje o zemi 
 
 Republika Kazachstán vznikla 16. Prosince 1991 (rozpad Sovětského svazu). Rozloha 
Kazachstánu je obrovská činí 2 724 900 km2 a ve využití své plochy převládá zemědělství:  
12 % orná půda, 54 % pastviny, 4 % lesy, 27 % ostatní. Kazachstán se rozkládá ve střední Asii 
a malou částí svého území západně od řeky Ural zasahuje též do Evropy. Na severozápadě  
a severu má hranici s Ruskou federací (6 467 km). Na východě s Čínskou lidovou republikou 
(1 460 km), z jižní strany jsou jeho sousedy Kyrgyzstán (980 km), Uzbekistán (2 300 km)  
a Turkmenistán (380 km), na jihozápadě pak přiléhá ke Kaspickému moři. V květnu 2015 čítal 
Kazachstán 17 018 000 obyvatel, přičemž hustota obyvatel je 6 obyvatel na km2. Co se týče 
národnostního složení, žije v Kazachstánu 147 národností a etnických skupin a etnické 
složení obyvatel je následující: Kazaši (65,2 %), Rusové (21,8 %), Ukrajinci (1,8 %), Uzbeci  
(3 %).113 Ve složení náboženství má 69 % obyvatel, kteří vyznávají sunnitský islám, 28 % je 
pravoslavných křesťanů a 2 % obyvatel jsou evangelíci.  

Úředními jazyky jsou kazaština a ruština. Hlavním městem se stala v roce 1997 
Astana, která vystřídala město Alma-Atu. 
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 Rozhovor: OSYPIAN, Valeri. Pořádková policie Jerevan, zástupce ředitele. Praha, 2. listopad 2015. 
113

 Kazachstán: Základní informace o teritoriu. Ministerstvo zahraničních věcí.  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kazachstan/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Jaromír Krédl, Obecní policie ve vybraných zemích postsovětského prostoru (2016_B_01) 

 

 
51 

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

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

3.9.2  Obce a jejich role v rámci státu 
 
 Republika Kazachstán je unitárním státem. Základem administrativního členění je  
14 oblastí (provincií). Na západě: Akťubinská, Atyrauská, Západokazašská a Mangystauská 
oblast, na severu: Akmolská, Pavlodarská, Severokazašská a Kostanajská oblast, na jihu 
Almatinská, Jihokazašská, Kyzylordská, Žambylská, a na východě Východokazašská oblast.  
V centrální části se nachází největší Karagandská oblast.114 

 
Ilustrace: Provincie se dále dělí na 170 okresů, rajonů.115 

 

 
 

Na městské obyvatelstvo připadá cca 54,0 % s tím, že pokračuje dlouhodobý trend 
přesunu obyvatel z venkova do měst. Dále je zde největší Kazašské město – samosprávné 
Alma-Ata, které bylo dříve hlavním městem, ale z důvodu jeho blízkosti se sousedním 
politicky nestabilním Kyrgyzstánem, kde proběhla občanská válka, byla tato funkce předána 
městu Astana. A poslední administrativní částí je město Bajkonur, které je pod správou 
Ruské federace.  

                                                           
114

 Základní informace: Administrativní členění. Embassy of Kazachstan in the Czech Republic. 
http://www.kazembassy.cz/cz/content/o-kazachstanu/moderni-kazachstan/zakladni-informace/ 
Aktobe City. About Kazachstan. http://aboutkazakhstan.com/aktobe-city 
АЗАТ, Асар. Атбеде халы саны артты. Bnews. 7. V. 2014. http://bnews.kz/kz/news/regioni/ 
aktobe_oblisinda_songi_ush_aida_halik_sani_35_min_adamga_osken-2014_05_07-931129 
Visit Kazachstan. http://visitkazakhstan.kz 
Алматы халыны саны 2050 жыла дейін 2,5 млн адама жетпек. Caravan.kz. 2014. 
http://kaz.caravan.kz/news/almaty-khalqynyng-sany-2050-zhylgha-dejjin-25-mln-adamgha-zhetpek-166168/ 
115

 Subdivisions of Kazakhstan. GeoNames. http://www.geonames.de/coukz-sub.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzst%C3%A1n
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3.9.3  Součásti bezpečnostního systému, odpovědné za zajišťování místních 
záležitostí veřejného pořádku 

 
3.9.3.1 „Státní policejní síly“ 
 
 Pod Ministerstvo vnitra spadá Národní policie Kazachstánu. Legislativním základem 
úkolů policie je zákon č. 199 z roku 2014, o orgánech prosazování práva Republiky 
Kazachstán. Národní policii tvoří oddělení Kriminální policie pro všechny typy trestné 
činnosti, včetně policie dopravní, hlídkové služby, řízení provozu a imigrační kontroly. Jejími 
hlavními úkoly ze zákona jsou:116 
 

 ochrana veřejného pořádku a dodržování veřejné bezpečnosti; 

 ochrana lidí a majetku; 

 odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti a odhalování uprchlíků; 

 odhalování a prevence zanedbávání dětí a trestných činů proti nezletilým; 

 boj proti drogové činnosti; 

 udržování bezpečnosti silničního provozu; 

 kontrola víz a pasů; 

 spolupráce s mezinárodními policejními organizacemi. 
 

Dále zde existuje skupina Interpol Astana, což je skupina o více než 10 policistech, 
kteří spolupracují s mezinárodním Interpolem. Koordinují policejní akce mezi subjekty 
tuzemskými i zahraničními, využívajících kanály Interpolu. Její činnost je zaměřena do značné 
míry na celosvětové hledání uprchlíků, pohřešovaných osob a odcizených vozidel.  
 
3.9.3.2 „Obecní policie“117 
 
  V zemi je toto ožehavé téma v současnosti velmi diskutované. V roce 2015 prezident 
Kazachstánu Nursultan Nazarbajev podepsal pět legislativních aktů v rámci provádění 100 - 
krokového plánu národa. Jedním ze zákonů, které podepsal je zákon „o změně a doplnění 
některých legislativních aktů Kazachstánu o činnosti místních policejních služeb“. Zákon 
stanoví zřízení místních policejních služeb a zahrnuje předcházení porušování, při ochraně 
veřejného pořádku, předcházení a potlačování trestných činů a domácího trestné činnosti, 

                                                           
116

 Kazakhstan Police. Interpol. http://www.interpol.int/Member-countries/Asia-South-Pacific/Kazakhstan 
117

 Муниципальная полиция появится в Казахстане не раньше 2017 года – депутат. Vlast.kz. 19.  V.  2015.  
https://vlast.kz/novosti/municipalnaja_policija_pojavitsja_v_kazahstane_ne_ranshe_2017_goda_deputat-
11152.html 
ORAZGALIYEVA, Malika. President Signs Five New Laws: Local Police Forces to Be Established, Agricultural Lands 
to be Privatised. Astana Times. 13. XI. 2015.  
Какой быть муниципальной полиции в Казахстане? Astana.tv, 19. V. 2016. 
http://www.astanatv.kz/news/show/id/37100.html 
В Казахстане появится муниципальная полиция с 1 января 2016 г. Zakon.kz, 21. IX. 2015. 
http://www.zakon.kz/4743731-v-kazakhstane-pojavitsja-municipalnaja.html 
Через три месяца у нас появится муниципальная полиция. Otyraz.kz, 13 X. 2015. 
http://otyrar.kz/2015/10/cherez-tri-mesyaca-u-nas-poyavitsya-municipalnaya-policiya/ 
http://astanatimes.com/2015/11/president-signs-five-new-laws-local-police-forces-to-be-established-
agricultural-lands-to-be-privatised/ 
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zajištění bezpečnosti silničního provozu a v přípravném řízení vyšetřování. Nová služba bude 
začleněna do jednotného systému orgánů prosazování, a její zaměstnanci budou mít stejné 
právní postavení. 

Ministr vnitra Kulmukhanbet Kasymov uvedl, že Národní komise pro modernizaci 
dokončuje svůj přezkum pro vytvoření místní (obecní) policie. Kasymov dále uvedl, že  
v průběhu roku budou místní (obecní) policie zavedeny v několika městech jako experiment  
s cílem vytvořit finální model. Ministr Kasymov ještě uvedl, že místní policie zůstává ve 
struktuře Ministerstva vnitra, a její zaměstnanci budou mít jednotný právní status policisty. 

Místní policejní šéfové budou jmenováni regionálními akims (správní orgán) na návrh 
Ministerstva vnitra, to vše v koordinaci s maslikhats (oblastních soudci). Podle sdělení výboru 
pro správní Policii, začne pracovat místní policie v Kazachstánu od 1. ledna 2016. V reálu se 
však bude zřejmě jednat až o rok 2017. 

Člen Výboru pro legislativu a soudní a právní reformy, člen Majilis Ramazan Sarpekov 
má názor takový, že se do obecní policie přeskupí asi třetina sil Ministerstva vnitra: 

 
 administrativní služby, které by byly odpovědné za veřejný pořádek;  
 služby s cílem zajistit dodržování dopravních předpisů;  
 bezpečnost. 

 
3.9.3.3 „Případové studie“ 
 

Město Aktobe se nachází se v západní části Kazachstánu a je centrem stejnojmenné 
oblasti (Aktobe). Do 11. března 1999 se město jmenovalo Aktyubinsk. Město mělo k 1. lednu 
2015 387 807 obyvatel, z nichž 76,3 % jsou Kazaši, 16,9 % Rusové a zbytek necelých 7 % jsou 
ostatní národnosti. Policie v Aktobe, tak jako v celém Kazachstánu, prošla mnoha změnami. 
Jako jeden z příkladů můžeme uvést mnoho nových kamer ve městě, které jsou svedeny 
centrálně do nového operačního střediska. Tím se občané cítí bezpečněji a je i více 
prokázaných přestupků, které byly dříve špatně dosvědčitelné i dohledatelné. Policie při 
řešení různých přestupků potřebuje jako důkaz, pakliže není na místě kamerový systém, 
svědka přestupku. Policisté musí takového svědka přestupkového jednání najít, aby mohli 
daný přestupek zdárně dokončit a dořešit. Přestupky se rozumí například odhazování 
nedopalků cigaret, papírků (např. z jídla, žvýkaček, atd.) a různého znečisťování veřejného 
prostranství. Tyto eventuality policista řeší například domluvou, když to člověk uklidí, nebo 
pokutou například 15 000 tenge (což je asi 1 000 korun českých). Pakliže nemá dotyčný 
peníze u sebe, zapíše ho policista do systému a vypíše mu lístek: kolik, kde, do kdy má 
pokutu zaplatit, a to i bezhotovostně. Policista může též nahlédnout do registru přestupků 
(přestupky jsou nesmazatelně evidovány také v takzvané „historii přestupků“) a podle toho, 
může přihlédnout k výši pokuty. Nebo policista zjistí, zda přestupce má ještě nějaký rest 
v nezaplacení přestupků a to je důvod k navýšení pokuty. Jelikož Kazachstán patří mezi země, 
kde je stále vysoká korupce ve státní sféře, tedy i u policie, může přestupce za daný 
přestupek zaplatit méně, a to pokud nepožaduje pokutový blok (samozřejmě tento 
přestupek nebude evidovaný). Přestupky závažnějšího charakteru, jako například rychlá 
jízda, kdy může přijít přestupce o řidičský průkaz, se naopak platí raději vyšší pokuta mimo 
pokutový blok a přestupek se neeviduje.  

Volné pobíhání psů se v Kazachstánu takřka neřeší, vyjma případů, kdy pes na někoho 
zaútočí. To může policista, který je zavolán na místo, vyřešit zastřelením psa. Když je to pes 
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nějakého majitele, tak ten se musí finančně či jinak vyrovnat s poškozeným, jinak je celá věc 
předána na úřad, a majitel psa musí ještě navíc zaplatit pokutu státu. Za držení – vlastnění 
psa se poplatky neplatí. 

Noční klid je stejný jako u nás, tedy od 22:00 do 06:00 hodin ráno. Při nedodržení 
nočního klidu přijede Policie upozornit, že mají toto rušení napravit. Pakliže se rušení 
nočního klidu opakuje – příklad: soused má doma v bytě mejdan, po prvním upozornění 
tento hluk pokračuje a navíc neotvírá přivolaným policistům, tak policisté mohou přivolat 
posily, nebo dokonce zvláštní jednotku, která si zjedná vstup do bytu násilím – čili vylomí 
dveře. Po té je mejdan ukončen přímo policí a navíc majitel pořádaného mejdanu zaplatí 
velkou pokutu.118 

 
Dalším městem, které zaslouží pozornost, je Alma-Ata (také Almata). Je to bývalé 

hlavní město Kazachstánu, které se nachází na jihovýchodě Kazachstánu v severní části 
pohoří ŤanŠan. Almata je největší město Kazachstánu, s plochou 170 čtverečních kilometrů, 
které mělo k 1. lednu 2016 1 703 500 obyvatel, ze kterých nadpoloviční většinu představují 
Kazaši 57,2 %, a dále jsou to Rusové 28,5 % a ostatní. Policie v Almatě prošla též 
restrukturalizací, tak jako v celé zemi. Policie má na služebním oděvu uvedeno jak jméno 
města, ve kterém slouží, tak i pod svým číslem své jméno a dále hodnost podle odsloužených 
let. Policisté slouží „na ulici“ ve dvou skupinách. První skupinou je tříčlenná hlídka skládající 
se pouze z policistů a druhou skupinou jsou většinou pěší hlídky určité části města – oblasti, 
které se skládají ze tří vojáků a z jednoho policisty, který je velitel této hlídky. Danou oblast 
procházejí a dohlížejí na pořádek. 

Přestupky a řešení jsou obdobné jako ve výše uvedeném městě Aktobe. Mezi další 
zvláštnosti bych uvedl fakt, že je zde úplný zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Při přistižení 
policistou, je možné za toto porušení domluvit, nebo uložit pokutu. Pokuty za přestupky se 
pohybují okolo 1 800 tenge. Přestupek je možno také řešit pomocí „elektronického 
gavermetu – uložením emerpe – zkratka EMR“, což je určitý bodový systém a jednou za rok 
tyto body uhradit. Třeba za odhození cigarety uloží policista 3 EMR, což je 5 400 tenge 
(1 EMR = 1 800 tenge). Pakliže dotyčný nezaplatí, může se tato dlužná částka navýšit a pak 
soudně vymáhat.  

Další příkladem je třeba drobné ublížení na zdraví. Toto je možno řešit na místě, 
obvykle finančním vyrovnáním, ale pakliže se zainteresovaní nedohodnou, poškozená strana 
vše nahlásí policii. Policista sepíše protokol a oznámí přestupci, že by bylo lépe se 
s poškozeným vyrovnat bez soudu. Poškozený má dvě možnosti. Buďto se vyrovná 
s poškozeným, protokol bude stažen, nebo je po uplynutí lhůty tento protokol předán 
prokurátorovi, který zahájí řízení s přestupcem. V tomto případě už nelze protokol stáhnout 
a provinilec nejen že zaplatí poškozenému to, co mu soud určí, ale navíc musí ještě zaplatit 
státu. Tento přestupek ale zůstává při jakémkoli vyřešení v historii přestupce, takzvané 
evidenční kartě, kterou má každý obyvatel. 

Naopak za těžké ublížení na zdraví, platí pachatel stejně jako v České republice rodině 
poškozeného, státu a po rozhodnutí soudce jde buďto do vězení nebo vykoná veřejně 
prospěšné práce. 

Další příklad bych uvedl v dopravě, kde je také velká korupce a dokonce možné přijití 
o řidičský průkaz. Tento případ může nastat při dechové zkoušce, kdy alkoholtestr ukáže více 
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 DAUTOV, Askar. student, původem z Aktobe. Praha 29. V. 2016. 
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jak 1,5 promile. V tomto případě policista zabaví řidičský průkaz na místě. Je případ, kdy se 
toho můžete vyhnout, a ten je 10 000 eur, kdy si policista vezme takovýto úplatek  
a provinilec může odjet. Ale to se stává zřídka, jelikož jsou to velké peníze a místní obyvatelé 
nejsou tak zámožní. Pakliže naměří policista řidiči více jak 0,2 promile, vyzve ho, aby ho 
následoval na odebrání krve. Pak následuje vysoká pokuta, podle naměřené výšky alkoholu 
v krvi.119 

Podle šetření a výpovědí z obou měst je zřejmé, že je v Kazachstánu korupce zatím 
dosti velká, ale myslím si, že po restrukturalizaci, která proběhla v roce 2015 se bude 
snižovat. Je zde tedy stále možno se z přestupkového jednání vyplatit dříve, než celou věc 
vezme do rukou úřad nebo soud.  
 
3.9.4  Možná doporučení pro Českou republiku 

 
Co se týče určitých doporučení, můžeme říci, že čas ukáže, jak se situace 

v Kazachstánu bude vyvíjet a jaký směr tato vize zavedení místní (obecní) policie nabere. 
Někteří místní představitelé vyjeli na zkušenou do světa, zejména do Spojených států 
amerických. Tím pádem se v Kazachstánu mohou prolínat zkušenosti ze západní i východní 
kultury. Celkově hodnotím možný vývoj pozitivně, jelikož bude více osob odpovědných za 
prosazování práva a pro ochranu před protiprávními jednáními. Obyvatelé budou mít službu, 
kterou podle mého dojmu po přečtení několika článků potřebují, hlavně díky pouličním 
zlodějům, kterých je zde celkem mnoho. 
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 SEIDAGUL Miras, původem Almata, Praha 2016. 
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4.  Zobecnění dosavadních zjištění a jejich teoretické  
  zakotvení120 

 
V této pasáži je snaha o shrnutí zjištění k jednotlivým zemím, nakolik se nejedná  

o všechny postsovětské republiky (v případě Krymu a dalších území na východě Ukrajiny jsou 
nadále počítány k Ukrajině, Moldavsko je počtáno včetně Podněstří a Arménie bez 
Náhorního Karabachu). 
 

země počet 
obyvatel 

počet obcí počet obcí s obecní policií 

Estonsko 1 312 000 227 1-2 (Tallinn, Pärnu), celý institut je 
různými způsoby zpochybňován  
a zdegradoval na výkon vysloveně 
nepolicejních činností 

Lotyšsko 2 200 000 186  37 obcí a částí obcí 

Litva 2 888 500 60 obcí, 
asi 500 sídel 

4 nebo více 

Ruská 
federace 

142 000 000 26 258 (údaje 
se liší) 

žádné, kroky v této oblasti jsou zatím 
pouze předmětem politické diskuse, jejich 
realizace není pravděpodobná 

Ukrajina 45 500 000 460 měst 893 
obcí městského 
typu a asi 10 200 
vesnic 

žádné, kroky v této oblasti jsou zatím 
pouze předmětem politické diskuse, 
součástí dramatických reformních 
procesů je větší vazba policejních složek 
na určité území, provincii, ale zřejmě 
nikoli na určitou obci 

Bělorusko 9 498 700 91 „měst“ a asi 
24 020 vesnic 

žádné, žádné kroky v této oblasti nejsou 
prováděny 

Moldavsko 3 553 100 916 „místní policie“ je integrální součástí 
celostátní policie (podobný model jako ve 
Finsku, potenciálně podobný proces je 
aktuálně zvažován na Ukrajině) 

Arménie 3 017 000 915 „provinciální policie“ je integrální součástí 
celostátní policie 

Kazachstán 17 018 000 170 rajonů, 
počet sídel 
nezjištěn 

žádné, kroky v této oblasti jsou zatím 
pouze předmětem politické diskuse, jejich 
realizace není příliš pravděpodobná 
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 Соглашение Мэров для стран Восточного Партнерства и Центральной Азии. Joint Research Centre. 
European Commission. http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/covenant-mayors/com-east 
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Závěr 
 

Místní záležitosti veřejného pořádku jsou v různých zemích zajišťovány různým 
způsobem a různými aktéry. I v prostoru Evropské unie (kam nyní ostatně spadá i Pobaltí), 
existuje celá řada přístupů. 

Postsovětský prostor není ve sledovaném ohledu výjimkou. I zde nalezneme řadu 
rozdílů a podobností, co se týče přístupů k zajištění místních záležitost veřejného pořádku. 
Přitom je třeba zdůraznit, že některé informační zdroje mohou být málo průkazné, někdy 
nebylo zbytí, a musely být použity otevřené encyklopedie, „bez záruky“, protože jiné 
informace se autorovi nepodařilo získat. 
 

Hypotéza č. 1 se potvrdila pouze částečně, o někerých zemích je obtížné získat 
jednoznačné informace o roli obcí a použitém modelu (středisková obec, rajon, selsovět). 
Někteří experti, se kterými autor hovořil, se dokonce vyjádřili, že pokud by v čele obce nebo 
mikroregionu stál oligarcha či přímo „mafián“, pak je lepší, pokud jsou jeho pravomoci 
omezeny.  
 

Hypotéza č. 2 se rovněž potvrdila pouze částečně, nejednoznačně. Mezi 
postsovětskými státy každopádně existují propastné rozdíly: Trojice států v Pobaltí, která je 
nyní členskými státy Evropské unie, zavedla modely podobné „Evropě“, Ukrajina je 
prostorem, kde z geostrategických důvodů probíhají razantní změny. Kupodivu určité 
modely, označitelné za obecní policii, je možné najít i v Ruské federaci, Moldavsku či 
dokonce ve Střední Asii – v Kazchstátnu. Jedinými státy, které ve sledovaném vzorku 
s obecními policiemi zatím nepočítají, tak jsou Bělorusko a Arménie. Estonsko však obecní 
policie drasticky redukuje. Je tedy značně předčasné činit v této oblasti nějaké kategorické 
závěry.  
 

Některá území (Jižní Osetie, Náhorní Karabach, Abcházie, Podněstří, Doněcká 
republika, Luhanská republika) se netěší mezinárodnímu uznání. Tamější bezpečnostní 
modely jsou „někde mezi“ tradiční centralizací a „západním“ chápání pojmu decentralizace 
V rámci této práce byla těmto případům pozornost věnovna jen okrajově. 
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PŘÍLOHY 
 

Příklady některých mezinárodních platforem v postsovětském prostoru.121 
 

 
 

Téma „subregionů“, obklopujících Ruskou federaci.122 
 

 

                                                           
121

 Post Soviet States. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Post-Soviet_states 
122

 U.S. Comprehensive Strategy Toward Russia. Heritage Foundation. 
http://www.heritage.org/research/reports/2015/12/us-comprehensive-strategy-toward-russia 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwill4nS-67MAhUHtRQKHax3AXMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.heritage.org%2Fresearch%2Freports%2F2015%2F12%2Fus-comprehensive-strategy-toward-russia&psig=AFQjCNHFU96d535Xp15g2seudGeueW4qzQ&ust=1461851523407103
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Prostor zemí iniciativy Společenství TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States) a logo Iniciativy.123 
 

  
 

Celní a další spolupráce v oblasti postsovětského prostoru (z doby před vyhrocením situace na Ukrajině).124 
 

 

                                                           
123

 The EC’s Tacis Programme 1991 – 2006: A Success Story. European Union Neighbourhood Info Center. 
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=91&id_type=9 
124

 Russia, Belarus, and Kazakhstan form Eurasian Economic Union. Reddit.com. 2014. 
https://www.reddit.com/r/worldnews/comments/26rrku/russia_belarus_and_kazakhstan_form_eurasian/ 

http://bigstory.ap.org/article/russia-belarus-and-kazakhstan-set-new-alliance
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Různé pohledy na prostor šestice zemí Východního partnerství.125 
 

 
 

 

                                                           
125

 The Eastern Partnership. European Union Neighbourhood Info Centre. 
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=2&id=743 
Eastern Partnership Countries and the European Union. Visualy. 12. VII. 2013. 
http://visual.ly/eastern-partnership-countries-and-eu 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Jaromír Krédl, Obecní policie ve vybraných zemích postsovětského prostoru (2016_B_01) 

 

 
61 

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

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

Další přehledy, týkající se Východního partnerství.126 
 

 
 

 
 

                                                           
126

 Eastern Partnership. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. 2012. 
http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/eastern_partnership/discover_eastern_partnership_countries 
Eastern Partnership. Polish Aid. https://www.polskapomoc.gov.pl/Eastern,Partnership,1943.html 
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Estonsko 
 

Příslušník obecní policie v Tallinnu při údržbě vozového parku (vlevo) a čepicový odznak příslušníka obecní policie v Pärnu (vpravo).127 
 

  
 

Strážníci v Tallinnu při kontrole cestujících v autobuse (vlevo)128 a smíšená hlídka policisty a strážníka v ulicích Tallinnu (vpravo)129. 
 

 

                                                           
127

 RAND, Erika. Tallinn vahetab AS Ühisteenuse munitsipaalpolitsei vastu. Delfi.ee, 21. V. 2008.  
http://epl.delfi.ee/news/eesti/tallinn-vahetab-as-uhisteenuse-munitsipaalpolitsei-vastu?id=51130428 
128

 Üle poole „jänestest“ on jätnud trahvi maksmata. ERR News, 15. XI. 2011. 
http://uudised.err.ee/index.php?06239060 
129

 KOSSAR, Kristel. Mupo: inimesed pargivad invakohtadel täiesti süüdimatult. Postimees, 26. VIII. 2013. 
http://tallinncity.postimees.ee/1361254/mupo-inimesed-pargivad-invakohtadel-taiesti-suudimatult 
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Strážníci na předměstí Tallinnu, kterým se podařilo najít pohřešované děti.130 
 

 
 

Strážníci kontrolující, zda není porušován zákaz nalévání mladistvým na open air hudebním (a pivním) festivalu v Tallinnu (červenec 
2011).131 

 

 

                                                           
130

 Tallinna munitsipaalpolitsei tegutseb tänasest ööpäevaringselt. Postimees, 1. III. 2006. 
http://tv.postimees.ee/010306/online_uudised/193595_foto.php 
131

 TAMMIK, Ott. No Alcohol Abuses in Songfest Checks. ERR News, 4. VII. 2011.  
http://news.err.ee/f0391967-7a6e-4c57-b7e5-60a12e48010e 
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Vozový park obecní policie Pärnu je od roku 2010 minulostí.132 
 

 
 

V rámci Tallinnu jsou však motorová vozidla strážníky stále používána.133 
 

 
 

                                                           
132

 Pärnu likvideerib munitsipaalpolitsei. Pärnu Postimees, 2. XII. 2009. 
http://www.parnupostimees.ee/195797/parnu-likvideerib-munitsipaalpolitsei 
133

 High-Ranking Officials Fired from Tallinn Municipal Police. ERR News, 22. II. 2011. 
http://news.err.ee/politics/001488c3-fef5-4ca8-aa35-827a136be4f6 
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Řadám městské policie v Tallinnu se nevyhnuly určité skandály. Například v dubnu 2011 došlo k propuštění ředitele tallinnských strážníků, 
Kaimo Järvika, který byl usvědčen z přijímání úplatku. Ve vězení strávil dva měsíce, od července do září 2011. Na ilustraci bulvární tisk 

sleduje nástup někdejšího velitele do výkonu trestu.134 
 

 
 

Březen 2013 byl ve znamení propuštění další ředitelky tallinnských strážníků, Monicy Rand, protože, slovy starosty města (a kolegy ze 
Strany středu), opakovaně opomenula povinný příspěvek do stranické pokladny (ve výši 5 % z hrubé mzdy). Stejný „trest“ postihl i další 

vysoké úředníky v rámci magistrátu.135 
 

 

                                                           
134

 Kaimo Järvik läks vanglasse. AP3, 21. VII. 2011. 
http://www.ap3.ee/article/2011/7/21/fotod-kaimo-jarvik-laks-vanglasse 
135

 Tallinn Allegedly Firing Officials for 'Not Paying Party Fees'. ERR News, 13. III. 2013. 
http://news.err.ee/politics/78d0c603-3b07-4e31-9d7d-a45d1d2fb1ad 
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Litva 
 

Rok 2008 a spuštění Městské policie ve Vilniusu: Čtveřice strážníků, každý s vlastním služebním vozem.136 
 

  
 

  
 

                                                           
136

 UTYRA, Evaldas. Vilniuje darbą pradeda savivaldybės policija. Delfi.lt, 31. VII. 2008. 
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vilniuje-darba-pradeda-savivaldybes-
policija.d?id=17904666#ixzz3EEffuFkM 
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Rok 2012: Strážníci ve Vilniusu při kontrole vozů taxislužby.137 
 

 
 

Okres Mažeiku a dvojice jeho neuniformovaných strážníků, rok 2012.138 
 

 

                                                           
137

 Iki liepos 1 dienos nesisegti saugos diržų galėję taksistai pramiegojo šį terminą, tačiau policija pažeidėjų 
masiškai negaudo. Gazas.lt, 10. VII. 2012. 
http://www.15min.lt/naujiena/gazas/gatve/iki-liepos-1-dienos-nesisegti-saugos-dirzu-galeje-taksistai-
pramiegojo-si-termina-taciau-policija-pazeideju-masiskai-negaudo-221-232891 
138

 MALŪKAS, Vytautas. Savivaldybės struktūroje atsirado ir policija. Santarvé.lt, 12. VII. 2012 
http://www.santarve.lt/aktualijos/112/savivaldybes-strukturoje-atsirado-ir-policija/ 
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Vozidlo nově zřízené obeccí policie v obci Kėdainiai.139 
 

 
 

Momentky z působení strážníků v Kaunasu.140 
 

 

                                                           
139

 Kėdainiuose svarstoma kurti savivaldybės policiją. Kedainiunaujienos.lt. 16. VII. 2015. 
http://kedainiunaujienos.lt/straipsniai/kėdainiuose-svarstoma-kurti-savivaldybės-policiją.html 
140

 Kauno viešosios tvarkos skyriaus nuotraukos. 15min.lt. 20. I. 2015. 
http://www.15min.lt/galerija/kauno-viesosios-tvarkos-skyriaus-nuotraukos-60217#galerija/60217/1320247 
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Lotyšsko 
 

Loga obecních respektive městských policií Riga141, Saulkrasti142, Adažu143 a Sigulda144. 
 

 
 

Budova ústředí, vozidla a strážníci v rámci Rigy.145 
 

  
 

                                                           
141

 Rīgas pašvaldības policija. Rīgas pašvaldības portals. https://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/ 
Executive_authority/ipasa_statusa_institucijas/rpp/default.htm 
142

 Saulkrastu novada. http://www.saulkrasti.lv/ 
143

 Ādažu novads. http://www.adazi.lv/page/1 
144

 Pašvaldības policija. Siguldas novada pašvaldība. 
http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/pasvaldibas_policija/ 
145

 Rīgas pašvaldības policija. Rīgas pašvaldības portals. https://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/ 
Executive_authority/ipasa_statusa_institucijas/rpp/default.htm 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Jaromír Krédl, Obecní policie ve vybraných zemích postsovětského prostoru (2016_B_01) 

 

 
70 

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

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

Momentka, znázorňující obvyklou uniformu strážníků.146 
 

 
 

Další pohledy na typický design vozidel strážníků.147 
 

 
 

Větší skupina strážníků při pochůzce.148 
 

 

                                                           
146

 Reģionālā pašvaldības policija. http://www.pasvaldibaspolicija.lv/ 
147

 Reģionālā pašvaldības policija: Ķekava. http://pp.gov.lv/sakums.html 
148

 Privātās preces un sabiedriskās preces. Uzdevumi. http://www.uzdevumi.lv/p/ekonomika/10-12-klase/ 
valsts-loma-tirgus-ekonomika-3761/re-30f3924f-2d5c-445c-a299-1358160dc4bf 
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Ruská federace: Územní uspořádání (součástí federace, nahoře a „federální okruhy“ dole).149 
 

 

 
 

název okruhu rozloha (km²) obyvatelstvo (odhad 2009) obyv./km² federálních subjektů administrativní centrum 

Centrální federální okruh 652 800 37 121 812 56,89 18 Moskva 

Jižní federální okruh 418 500 14 686 261 35,10 6 Rostov na Donu 

Severozápadní federální okruh 1 677 900 13 462 259 8,02 11 Petrohrad 

Dálněvýchodní federální okruh 6 215 900 6 460 094 1,04 9 Chabarovsk 

Sibiřský federální okruh 5 114 800 19 545 470 3,82 12 Novosibirsk 

Uralský federální okruh 1 788 900 12 254 976 6,85 6 Jekatěrinburg 

Povolžský federální okruh 1 038 000 30 157 844 29,05 14 Nižnij Novgorod 

Severokavkazský federální okruh 170 700 9 108 737 53,36 7 Pjatigorsk 

                                                           
149

 Russian Regions. Wikipedia http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:russian-regions.png 
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Ilustrační snímek k projektu „obecní policie“ v Ruské federaci v roce 2012.150 
 

 
 

Obce – rajony – v rámci Ruské federace, na příkladu Murmanské oblasti.151 
 

 

                                                           
150

 Первые шаги по созданию муниципальной полиции. Открытая полиция. 2012. 
http://www.openpolice.ru/ pages/reform/municipalnaya-miliciya-v-rossii-da-ili-net/pervye-shagi-po-
sozdaniyu-municipalnoj-policii/ 
151

 Subdivisions of Russia. Wikipedia. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Map_of_subdivisions_of_Russia.svg 

https://www.openpolice.ru/
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Moldavsko 
 

Snímky, týkající se některých složek, podřízených Ministerstvu vnitra Moldavska. Četnictvo, Pohraniční stráž a Policejní inspektoráty 
s místní působností. Na vozidle je znak Policie, nikoli obce, ale je zde název obce (respektive okresního města), v tomto případě Ungheni  

(38 000 obyvatel v rámci obce, cca 110 000 obyvatel v rámci celého okresu).152 
 

 

 

 

 

                                                           
152

 Ministerul Afacerilor Interne. http://www.mai.gov.md/ 
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Banner k tématu „community policing“ v Moldavsku.153 
 

 
 

Ukrajina 
 

Územní uspořádání Ukrajiny (okruhy, autonomní oblast Krym a specifická role měst Kyjev a Sevastopol).154 
 

 
 

                                                           
153

 Inspectoratul General al Poliţiei. http://www.igp.gov.md/ 
154

 Administratívné členenie Ukrajiny. Wikipedia.sk. http://sk.wikipedia.org/wiki/%c5%a0abl%c3%b3na: 
administrat%c3%advne_%c4%8dlenenie_ukrajiny_(mapa) 
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Uniforma příslušníků pořádkové policie a domovenky pro některá jednotlivá města respektive oblasti. Jedná se o určitý mezistupeň 
budování „community policingu“ v rámci Ukrajiny.155 

 

 
 

 

                                                           
155

 Департамент патрульної поліції. http://patrol.police.gov.ua/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Patch_of_Khmelnytskyi_Patrol_Police.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Patch_of_Khmelnytskyi_Patrol_Police.svg
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Bělorusko 
 

Územní uspořádání Běloruska (unitární stát).156 
 

 
 

Jižní Kavkaz 
 

Reálné hranice v prostoru Jižního Kavkazu.157 
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