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Mgr. Ondřej Werich 
 
Aktuální trendy při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v České republice 

 
Anotace 
 
Záměrem studie je přiblížit čtenáři aktuální trendy při zajišťování místních záležitostí 
veřejného pořádku v České republice. V textu byly nastíněny některé možnosti, které obce 
mohou využít pro zvýšení bezpečnostního standardu na svém území. Tyto možnosti jsou 
uváděny se svými klady a zápory. Úlohou praktické části studie bylo zjistit nejen skutečný 
stav bezpečnosti v rámci okresu Kutná Hora. 
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Summary 
 
Current Trends in Ensuring of the Local Public Order Affairs in the Czech Republic  
 
The intention of this study is to explain current trends in the provision of local public order 
affairs in the Czech Republic. The text outlined some options that municipalities can use to 
improve safety standards in its territory. These options are presented with their pros and 
cons. The role of the practical part of the study is to find out the current security situation 
within the district Kutná Hora. 
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Úvod  
 
 Snižování výdajů z veřejných rozpočtů v posledních letech mělo za následek 
i snižování finančních prostředků na Policii České republiky. To bylo v řadě lokalit 
doprovázeno rušením služeben, nižším početním stavem policistů, apod. Zdá se, že  
v posledních letech má tento stav opačnou tendenci a na oblast bezpečnosti se výdaje 
zvyšují, patrně kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě. Politiky bylo rozhodnuto 
o navýšení nejen stávajících stavů příslušníků policie České republiky, ale i vojáků, jakož 
i rozšíření počtů příslušníků Aktivních záloh Armády České republiky.    
 Náplní této studie je zmapování aktuálních trendů při zajišťování místních záležitostí 
veřejného pořádku v České republice. Studie se pokusí odpovědět i na otázku, jestli se 
odrazilo nějakým způsobem snižování výdajů na bezpečnost na místní úrovni.  
 První část se zaměří na činnost Policie České republiky ve Středočeském kraji, její 
početní stavy a objasněnost trestné činnosti za období několika let zpětně. Výsledkem této 
části studie pak bude směr, kterým se ubírá zajišťování bezpečnosti ve sledované lokalitě.  

Další část studie se bude věnovat novým i již zaběhlým možnostem zvyšování 
bezpečnostního standardu ze strany základních územních celků. Zde budou použity některé 
poznatky z bakalářské studie autora obohacené o aktuální vývoj. Budou popsány některé 
příklady pozitivní i negativní praxe související se zajišťováním bezpečnosti na místní úrovni. 
Podrobněji se autor bude věnovat novému projektu Bezpečnostní dobrovolník, jejímž 
gestorem je Ministerstvo vnitra.  

Závěrečná část se zaměří na konkrétní oblast, která bude zkoumána pomocí 
dotazníkového šetření. Zkoumaným územím je okres Kutná hora, do kterého přináleží 
88 obcí.  
 
 Metody řešení a sběr dat 
 
 Pro potřeby této studie budou použity a analyzovány internetové články, jak 
celostátního, tak regionálního tisku, se zaměřením na zajišťování bezpečnosti ze strany obcí. 
Dále budou použity statistické údaje zpracovávané Ministerstvem vnitra a jednotlivými 
policejními ředitelstvími. Ke zpracování budou používány i osobní, mailové a telefonické 
dotazy na zainteresované osoby. Nejhodnotnějšími daty pak budou odpovědi respondentů  
v dotazníkovém šetření v praktické části studie.   
 
 V rámci studie byly naformulovány následující hypotézy: 
 

Hypotéza č. 1: Obce mají při stávajících právních normách dostatek možností, jak 
zajistit bezpečnost (respektive pokusit se zvýšit úroveň zajišťování místních záležitostí 
veřejného pořádku) na svém území.  

Hypotéza č. 2: K alternativním metodám zajišťování bezpečnosti se přiklánějí ve 
zvýšené míře obce, kde není ani služebna Policie České republiky, ani zde není zřízena obecní 
policie. 
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1. Rušení služeben Policie České republiky a početní stavy policistů  
 

Zrušení služebny ve střediskové obci Zliv malému Pištínu se 450 obyvateli vůbec 
neprospělo. Policií obhospodařované území pro jedinou noční policejní hlídku se navíc 
výrazně zvětšilo – od Temelína až k Ševětínu za Hlubokou nad Vltavou. „Služebna byla 
původně ve Zlivu jen tři kilometry od nás. Přestěhovali se na Hlubokou. Když jim zavoláte  
a jsou zrovna na druhém konci, tak to je takových 60 kilometrů. Logicky není možné, aby 
přijeli včas,“ stěžuje si starosta Pištína ... „K nějakému vandalismu nebo rušení nočního klidu 
už nikdo policii nevolá. Záhadně se nám tady kvůli tomu snížila kriminalita, ale to je opravdu 
jen fikce“ ... obec patří podle současných statistik k nejbezpečnějším policejním okrskům  
v zemi.“1 

 I tímto úryvkem lze dokreslit situaci, ve které se ocitli někteří starostové obcí, kterých 
se týkalo zeštíhlování policejního sboru v podobě rušení služeben. Otázkou je, co obci zbývá 
za možnosti, když je postavena před skutečnost, že se na jejím území bude rušit služebna 
Policie České republiky. 
 Autor se v této kapitole zaměřuje na početní stavy příslušníků Policie České republiky 
ve Středočeském kraji a na zrušené, sloučené nebo zřízené služebny v kontextu  
s kriminalitou. Pro přehlednost budou údaje uváděny v grafech.  
 Informace o rozsahu nebo omezování výkonu jsou obtížně dohledatelné, stejně tak 
mohou být sporné informace o zjištěné trestné činnosti (celkově, respektive u konkrétních 
skutkových podstat nebo skupin skutkových podstat). Zaznívá totiž silný názor, že 
s omezováním policejních činností klesá i ochota veřejnosti cestovat za ohlášením. Statistické 
údaje jsou získány z internetových stránek Ministerstva vnitra a z Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje.  
 
1.1 Zrušené nebo zřízené služebny Policie České republiky 
 
 V rámci kapitoly je třeba vymezit některé základní pojmy spojené se sledovanou 
problematikou. Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který je 
zřízen podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii české republiky. Policie slouží veřejnosti. Jejím 
úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, 
plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti 
svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními 
smlouvami, které jsou součástí právního řádu.2 
 Dle informací získaných z Krajského ředitelství policie Středočeské krajské správy byly 
za období let 2008 až 2015 zrušeny čtyři obvodní oddělení policie, jedno nově zřízeno  
a jedno přesunuto. K údajům nebyl ze strany krajského ředitelství poskytnut žádný bližší 
komentář. Z tohoto důvodu jsou uvedeny pouze fakta zjištěná z médií.  
 Prvním z uvedených zrušených obvodních oddělení policie je Kladno-Dubí. Oddělení 
zaniklo v roce 2010. Územní působnost, nad obcemi které mělo oddělení Kladno-Dubí ve 
správě převzalo obvodní oddělení Kladno-venkov a Kladno–Kročehlavy.  

                                                 
1 HIMPL, Josef. Policie na úprku. Týden, 8. IX. 2012. [cit. 4. II. 2016].  
http://www.tyden.cz/tema/policie-na-uprku_245435.html#.Uw2s9IU_WSo 
2 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 2. 
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 V roce 2010 zaniklo obvodní oddělení Liběchov. V důsledku rozpočtových škrtů  
v rámci Krajského ředitelství správy Středočeského kraje, bylo přistoupeno k již dříve 
ohlášené redislokaci základních útvarů. Ta se v mělnickém regionu dotkla obvodního 
oddělení v Liběchově. Policisté z obvodního oddělení Liběchov byli převeleni na jiné útvary  
a posílili, jak nejzatíženější obvodní oddělení v Kralupech nad Vltavou a obvodní oddělení 
v Neratovicích, tak i dopravní inspektorát a službu kriminální policie a vyšetřování. 
 Obce, které doposud spadaly pod obvodní oddělení Policie České republiky Liběchov, 
byly rozděleny mezi dva služební obvody, obvodní oddělení v Horních Počaplech a obvodní 
oddělení Mšeno.3  

 Dalším zaniklým obvodním oddělením Policie je ve Vrdech. Stálá služebna Policie 
České republiky zde byla zrušena v roce 2011. Oddělení spadalo do okresu Kutná Hora. 
Tomuto okresu se autor věnuje v praktické části studie, proto bude o zrušeném oddělení 
blíže pojednáno v praktické části.  
 Poslední zrušené obvodní oddělení je v roce 2014 ve Vojkovicích. Obec spadá rovněž 
do okresu Mělník. K důvodům, které vedly ke zrušení oddělení, se vyjádřil v rozhovoru 
náčelník územního odboru Mělník Ivan Žučenko. „Na třech obvodních odděleních, v Lužci nad 
Vltavou, Horních Počaplech a Vojkovicích, kde byly tabulkové stavy deset až jedenáct 
policistů, tehdy zanikly pozice zástupců vedoucích. Proto už nebyla schopna zajistit stálou 
dozorčí službu tak, aby byli nejméně dva policisté ve službě. Museli jsme spojovat služby 
těchto tří malých oddělení, abychom dokázali všechny tři lokality pokrýt stálou výjezdovou 
skupinou. Možností, jak situaci trvale řešit, nebylo mnoho, museli jsme přistoupit k nejméně 
populárnímu řešení a jedno z obvodních oddělení zrušit. Pokud bychom totiž dále nechali 
všechna tři, došlo by k tomu, že bychom v šestnáct hodin zavřeli a na dveřích by byla cedule, 
kde se nachází nejbližší obvodní oddělení. Po vyhodnocení celkové bezpečnostní situace, 
nápadu trestných činů a přestupků i dislokačních podmínek jsme dospěli k závěru, že zrušíme 
vojkovické obvodní oddělení.“4 Obce, které doposud spadaly pod obvodní oddělení 
Vojkovice, byly rozděleny mezi dva služební obvody, obvodní oddělení  Neratovice a větší 
území pak pod Lužec nad Vltavou Jediným nově zřízeným obvodním oddělením je oddělení 
v Jesenici u Prahy. Oddělení vzniklo v roce 2010. Po provedené analýze bezpečnostní situace 
na Územním odboru Praha venkov - JIH, a to především v teritoriu služební působnosti 
Obvodního oddělení PČR Jílové u Prahy, dospěli zástupci Krajského ředitelství policie 
Středočeské krajské správy k závěru, že dlouhodobá úroveň stavu trestné činnosti na tomto 
území je velice neuspokojivá. Bez přijetí účinných opatření nebylo možné tento stav zlepšit. 
Zásadním krokem ke stabilizaci bezpečnosti bylo zřízení nového obvodního oddělení v obci 
Jesenice u Prahy. Do 1. února 2010 bylo na Územním odboru PČR Praha venkov – JIH 
5 obvodních oddělení – Říčany, Čestlice, Kamenice, Hradištko pod Medníkem, Jílové u Prahy. 
Nové obvodní oddělení v Jesenici vzniklo rozdělením služebního obvodu Jílové u Prahy, 
neboť tento obvod spravoval oblast o rozloze cca 120 km čtverečních, ve kterých se nachází 
celkem 40 obcí s 15 obecními či městskými úřady. Trvale je zde hlášeno 19 tisíc obyvatel. 

                                                 
3 Dojde ke zrušení obvodního oddělení Policie České republiky v Liběchově. Mělníček.cz. Nedatováno. 
[cit. 11. II. 2016]. http://melnicek.cz/node/6284 
4 Policejní šéf na Mělnicku: S propouštěním nepočítáme. Deník.cz. 20. I. 2014 [cit. 11. II. 2016]. 
http://www.denik.cz/stredocesky-kraj/policejni-sef-na-melnicku-s-propoustenim-policistu-nepocitame-
20140120.html 
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Skutečný počet osob se však odhaduje na 40.000. V letní sezóně se počet obyvatel dále 
zvyšuje, neboť je zde více než 13.000 rekreačních objektů.5 
 
1.2  Plánované a skutečné početní stavy policistů 
 
 V následujícím grafu budou uvedeny plánované a skutečné početní stavy příslušníků 
Policie České republiky ve Středočeském kraji, v období let 2008 až 2015. Údaje jsou získány 
ze statistik Krajského ředitelství policie Středočeské krajské správy.  
 

 
 
Z grafu je patrné, že největší počet příslušníků měl Středočeský kraj 

v roce 2010 a nejnižší počet příslušníků byl v roce 2012. Početní stav policistů mezi těmito 
lety se snížil více než o polovinu.  
 
1.3 Kriminalita 
 

V dalším grafu bude uvedena celková kriminalita ve Středočeském kraji, která je 
součtem trestných činů (vraždy, násilná kriminalita, mravnostní kriminalita, krádeže 
vloupáním, krádeže prosté, majetková kriminalita, ostatní kriminalita, zbývající kriminalita, 

                                                 
5 Otevření nového oddělení. Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. 
Nedatováno. [cit. 11. II. 2016]. http://www.policie.cz/clanek/otevreni-noveho-oddeleni.aspx 
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hospodářská kriminalita, obecná kriminalita – viz příloha č. 3). Údaje byly získány ze 
statistických přehledů kriminality rovněž za období let 2008 až 2015. V grafu je uvedena 
křivka s celkovým počtem uvedených trestných činů a křivka s počtem objasněných trestných 
činů. 
 

 
 
 Z grafu je patrné, že celková kriminalita ve sledovaném období takřka kontinuálně 
klesá a objasněnost je takřka stejná. V roce 2010, kdy bylo ke středočeské policii zařazeno 
nejvíce příslušníků, je nahlášený počet trestných činů 38 217 a objasněno z nich je 13 778.  
V roce 2012 bylo u středočeské policie zařazeno o polovinu méně policistů než v roce 2010. 
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Počet trestných činů v tomto roce je 35 612, to je o 2 605 trestných činů méně než v roce 
2010 a objasněno jich bylo 13 559, to je o 219 méně objasněných trestných činů než 
v roce 2010. Křivka trestné činnosti, v průběhu sledovaného období, výrazně klesá, zatímco 
křivka objasněnosti klesá daleko méně. To má za následek, že v procentuálním vyjádření je 
objasněnost trestné činnosti v roce 2010, kdy bylo policistů nejvíce 36 % a v roce 2012, kdy 
bylo policistů nejméně, 38 %.  

Z uvedených skutečností se může jevit, že početní stav policistů ve Středočeském 
kraji nemá žádný vliv na množství a objasněnost zjištěné trestné činnost.  
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2. Možné strategie obcí a dalších aktérů ke zvýšení standardů vnitřní bezpečnosti 
na svém teritoriu 
 
Obec, která je objektivně nebo subjektivně konfrontována se zvýšením kriminality 

nebo se snížením bezpečnostního standardu na svém území, které může být zapříčiněno 
různými důvody, může (pokud nezůstane zcela pasivní) zvolit několik možností: 

 
2.1 Lobbování 
 

Pasivně lobbovat ve prospěch zachování služebny na úrovni kraje či státu nebo 
působit na orgány Policie České republiky. Může konkrétní problémy medializovat, čímž 
vytvoří tlak na odpovědné orgány. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Jedná se o metodu relativně 
nenákladnou. 

 Téma je obvykle mediálně vděčné. 

 Ne každá obec je schopná „práce 
s médii“ případně disponuje vazbou na 
novináře. 

Příležitosti Rizika 

-  Média se mohou rychle přeorientovat 
na jiné téma. 

 
2.2 Sponzoring 

 
Obec se může pokusit sponzorovat Policii České republiky, co se týče některých jejích 

činností, zejména na základě konkrétních potřeb svých občanů. Takováto přímá podpora 
Policie České republiky je možná například i na základě uzavřené „koordinační dohody“ nebo 
na základě jednání orgánů obce (starosta) s představiteli policie (vedoucí obvodního 
oddělení, ředitel městského ředitelství). Každý případ podpory – „sponzoringu“ je ošetřen 
smlouvou mezi dárcem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra. Výše poskytnuté 
finanční podpory se samozřejmě odvíjí od finančních možností obce, od jejího rozpočtu 
a také od ochoty zastupitelů obce zabývat se bezpečnostní otázkou ve svém regionu. 
Materiální podpora pak vychází z konkrétních podmínek v obci, například přenechání 
movitého či nemovitého majetku, pronájem prostor za symbolickou cenu, poskytnutí 
různých služeb atd. Příkladů z praxe je celá řada, převážně se jedná o podporu přímého 
výkonu služby6. Z tisku lze vybrat příklad sponzorování Policie České republiky v podobě 
Finanční podpora na nákup pohonných hmot. 

„Vysoká na Bruntálsku si už schválila roční příspěvek dva tisíce korun na benzin pro 
policii. Podobně na pohonné hmoty přispívá Stará Ves nad Ondřejnicí obvodnímu oddělení 
policie v Brušperku. Právě příspěvky pro státní policii ovšem vzbuzují rozpaky i mezi policisty. 
„Obyvatelé platí státu daně, a stát by jim proto měl zajistit bezpečnost. To, že se obce snaží 

                                                 
6 ŠULC, Jan. Potenciál pro sponzoring policejních a hasičských aktivit v rámci České republiky. Policejní 
akademie České republiky v Praze, bakalářská práce, Praha 2014. 
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přelévat prostředky, které mohly použít na něco jiného, do policie, není správné,“ vysvětlil 
místopředseda policejních odborů Alexander Burda“.7 

Lze ale zaznamenat i jiné příklady přímé podpory ze strany obcí. Takovým příkladem 
je obec Spořice v Ústeckém kraji, která se snažila o zřízení služebny Policie České republiky 
na svém území. V obci byli nuceni zrušit obecní policii z důvodů vysokých provozních 
nákladů. Policii České republiky se na své území snažili přilákat tím, že nabízeli prostory pro 
služebnu k užívání zdarma, ale toto snažení nebylo ze strany Policie České republiky 
akceptováno.8 

Podobným příkladem je město Chlumec, rovněž ležící v Ústeckém kraji. Město 
v době, kdy nemělo zřízenu Městskou policii, řešilo otázku bezpečnosti především zlepšením 
spolupráce s Policií České republiky a její přímou podporou v podobě pronájmu služební 
místnosti za symbolickou 1 Kč a úhradou nákladů spojených s připojením k internetové síti.9 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Téma je obvykle mediálně vděčné.  Ne každá obec disponuje příslušnými 
prostředky. 

Příležitosti Rizika 

  Často zaznívají obavy ze „zkorum-
pování“ policistů. 

 
2.3 Koordinační dohody 
 
 Další nabízenou možností, jak zkvalitnit a zefektivnit ochranu veřejného pořádku na 
místní úrovni, je uzavření koordinační dohody. V zákoně o Policii České republiky, který je 
účinný od 1. ledna 2009, je nově zavedeno, že obec, nebo městská část hlavního města Prahy 
má možnost uzavřít s Policií České republiky koordinační dohodu. Toto opatření v zákoně 
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, který již pozbyl platnosti, chybělo a bylo v něm 
pouze ustanovení, že Policie České republiky, vyjma jiného, plní úkoly při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku, které jí ukládají příslušné orgány obcí za podmínek 
stanovených zvláštními předpisy, čímž byl myšlen zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, který již 
také není platný. 
 V novém zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky je v § 16 ustanovení  
o spolupráci s obcemi. Je zde stanoveno následující:  
 

 Útvar policie určený policejním prezidentem může uzavřít písemnou koordinační 
dohodu s obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy za účelem stanovení 
společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 

 Místně příslušné krajské ředitelství může uzavřít písemnou koordinační dohodu  
s hlavním městem Prahou za účelem stanovení společného postupu při 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 

                                                 
7 JANOUŠ, Vilém. Starostové sponzorují policii, aby z obcí neodcházela. Deník.cz. 7. VII. 2011.  
http://www.denik.cz/z_domova/obce-plati-policii-aby-neodesla20110718.html  
8 WERICH, Ondřej. Sousedské hlídky v rámci obcí České republiky. Policejní akademie České republiky v Praze, 
bakalářská práce, Praha 2014. 
9 WERICH, Ondřej. Sousedské hlídky v rámci obcí České republiky. Policejní akademie České republiky v Praze, 
bakalářská práce, Praha 2014. 
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 Koordinační dohoda obsahuje zejména formy a nástroje nepřetržité koordinace obce 
a útvaru policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v obci.  

 Úkoly obce a útvaru policie v oblasti předcházení protiprávním jednáním porušujícím 
veřejný pořádek v obci.10 

 
 Hlavním důvodem, respektive účelem uzavření Koordinační dohody, je stanovení 
společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Společným 
postupem je myšlen postup policie a obce, respektive jejích orgánů a jednotlivých 
představitelů. V případě obcí, které zřídily obecní policii, i postup obecní policie.11 
 Koordinační dohoda umožňuje rozdělit a sladit aktivity Policie České republiky a obce 
v určité zájmové oblasti. Od dohod lze očekávat, že: 
 

 zakotví společný postup Policie České republiky a obce (respektive obecní policie, 
pokud je v obci zřízena) při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, 

 stanoví podíl jednotlivých subjektů při zabezpečování takového úsilí,  

 otevřou možnost sdílení nákladů u konkrétních aktivit. 
 

Nic nebrání tomu, aby do dohod byla zahrnuta i ustanovení o koordinaci  
v jiných oblastech spadajících do působnosti obou stran (například ujednání ve vztahu  
k prevenci kriminality obecně, spolupráce v oblasti krizového řízení či spolupráce při práci  
s menšinami). V celé řadě činností v místních záležitostech veřejného pořádku lze nalézt 
oblasti, kde by uzavření koordinační dohody přispělo k větší efektivitě při rozdělení úkolů 
mezi Policii České republiky a obec, aby se tak nedublovaly činnosti a neplýtvalo prostředky. 
Lze si například představit teritoriální rozdělení území obce, na oblasti ve kterých bude 
hlídkovat Policie České republiky a oblasti, ve kterých tuto odpovědnost ponese obecní 
policie. Součástí dohod může být i vymezení pravidel společných hlídek obecní policie  
a Policie České republiky, včetně stanovení postupu v případě konfliktů jejích úkolů, či 
způsob koordinace a velení těmto společným hlídkám. Útvary Policie České republiky 
příslušné k uzavření těchto koordinačních dohod může určit policejní prezident. Dále ředitele 
konkrétního krajského ředitelství Policie České republiky a ředitel útvaru Policie České 
republiky s celostátní působností. Stranou dohod tohoto typu mohou být rovněž místně 
příslušná krajská ředitelství Policie České republiky a Hlavní město Praha.12 Je zapotřebí také 
upozornit na skutečnost, že ze zákonného zmocnění k uzavření Koordinační dohody vyplývá 
pro policii pouze možnost, nikoliv povinnost dohodu uzavřít.13  

                                                 
10 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, § 16, Spolupráce s obcemi. 
11 VETEŠNÍK, Pavel. Koordinační dohoda obce s Policií České republiky. Informační servis, 7/2009, s. 6 až 7. 
http://www.smocr.cz/data/files/ins-07-2009-web.pdf 
12 HARAZIN, Lukáš; KRULÍK, Oldřich; NOVÁKOVÁ, Jaroslava. Koordinační dohody mezi Policií České republiky 
a obcemi a jejich potenciál. Bezpečnostní sbory.cz. 2011, č. 5. ISSN 1803-6856. 
13 VETEŠNÍK, Pavel. Koordinační dohoda obce s Policií České republiky. Informační servis. 7/2009, s. 6 až 7. 
http://www.smocr.cz/data/files/ins-07-2009-web.pdf 
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 Zároveň je třeba vyvrátit mylnou obavu, že v případě, kdy Policie České republiky  
a obec neuzavřou koordinační dohodu, přestanou policisté zajišťovat bezpečnost na území 
této obce a budou se věnovat jen těm obcím, se kterými takovou dohodu uzavřely.14 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Obce si mohou sami v koordinační 
dohodě určovat priority, kterým se má 
Policie České republiky na jejich území 
věnovat (například určováním rizikových 
oblastí v obci). 

 Odstranění duplicitní činnosti mezi 
Policií České republiky a obecní policií. 

 Možná dohoda o smíšených hlídkách 
Policie České republiky a obecní policie. 

 Není povinností Policie České republiky 
koordinační dohodu s obcí uzavřít, 
i když o to má obec eminentní zájem. 
Záleží na příslušném funkcionáři Policie 
České republiky, jestli tak učiní či nikoli. 

Příležitosti Rizika 

 Možnost ujednání v koordinačních 
dohodách ve vztahu k prevenci 
kriminality, spolupráce v oblasti 
krizového řízení či spolupráce při práci  
s menšinami. 

 Možné přecenění koordinační dohody 
ze strany obcí a jejich pasivita při dalším 
zvyšování bezpečnostního standartu na 
svém území. 

 
2.4  Zřízení obecní (městské) policie 

 
V rámci kapitoly obecní (městská) policie budou nejprve vymezeny některé základní 

pojmy spjaté s touto problematikou. Následně budou v grafu uvedeny celkové počty 
zřízených obecních policií od roku 2009, kdy Ministerstvo vnitra začalo tuto statistiku 
zpracovávat, do roku 2014. Ve studii nejsou zaznamenány statistické údaje za rok 2015, neboť 
nebyly Ministerstvem vnitra do dokončení studie zpracovány. Dále jsou uvedeny počty 
obecních policií v jednotlivých krajích v roce 2014 a počty strážníků a strážníků-čekatelů 
zařazených ve sledovaném roce u obecních policií.  

Obce zřizují obecní policii podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Obecní 
policie zřízená obcí, která je městem nebo statutárním městem, a v hlavním městě Praze se 
označuje městská policie.15 

Obce a města mají tedy možnost ze svého rozpočtu zřizovat vlastní policii. Obecní 
policie je orgánem obce, který zřizuje a ruší obecní zastupitelstvo obecně závaznou 
vyhláškou.16 Obecní policie plní důležité úkoly při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku, ke kterým je podle výše zmíněného zákona zřízena. Obecní policie:  

 

 přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

 dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 

 dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 

                                                 
14 HARAZIN, Lukáš; KRULÍK, Oldřich; NOVÁKOVÁ, Jaroslava. Koordinační dohody mezi Policií České republiky 
a obcemi a jejich potenciál. Bezpečnostní sbory.cz. 2011, č. 5. ISSN 1803-6856. 
15 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii § 1 odst. 4. 
16 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii § 1 odst. 1.  
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 podílí se v rozsahu stanoveném zákonem č.553/1991 Sb., nebo zvláštním zákonem na 
dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 

 podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku 
a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem č. 553/1991 Sb. nebo 
zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, 

 podílí se na prevenci kriminality v obci, 

 provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, 

 odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, 

 poskytuje za účelem zpracování statistických údajů ministerstvu vnitra na požádání 
údaje o obecní policii.17 

 
S těmito úkoly jsou samozřejmě spojena i adekvátní oprávnění, jimiž jsou členové 

obecních policií (strážníci) vybaveni. 
 Ve spojení s tím byly zmapovány související podklady zdrojů Ministerstva vnitra. 
Jedním z nich byly běžně dostupné dokumenty a zprávy na webových stránkách Ministerstva 
vnitra. Dále byli zkontaktování pracovníci Ministerstva vnitra, kteří poskytli některé 
informace, jež se na webu nepodařilo nalézt. Na Ministerstvu vnitra odpovídá za zpracování 
statistických údajů, týkajících se Obecních policií, Mgr. Jitka Kuřátková z Odboru bezpečnostní 
politiky a prevence kriminality. Výše uvedenou byla poskytnuta její pracovní tabulka, ze které 
byly některé údaje následně využity. Dle slov Mgr. Kuřátkové se nejedná o stoprocentně 
vyčerpávající a úplná data, ale úplnější údaje neexistují. Její tvrzení dříve potvrdil 
Ing. Mgr. Jan Bartošek, který se na Ministerstvu vnitra zabýval problematikou obecních policií 
dříve než Mgr. Kuřátkovou. Podle jeho názoru neexistují ucelené údaje týkající se obcí, které 
obecní policii zřídily a po nějaké době opět zrušily (obce toto zrušení ministerstvu nenahlásí; 
může rovněž nastat situace, kdy obec obecní policii formálně obecně závaznou vyhláškou 
zřídí, ale nikdy nezaměstná žádného strážníka, případně dodatečně zjistí, že by pro ni bylo 
provozování obecní policie ekonomicky a organizačně příliš náročné – ale vyhlášku o zrušení 
reálně neexistující obecní policie vydá až s několikaletým odstupem). O takových případech 
se ministerstvo prakticky nemá šanci dozvědět.18 Je pravděpodobné, že ve statistických 
údajích ministerstva o počtu obcí, které zřídily obecní policii, jsou obce, které obecní policii 
ve skutečnosti neprovozují (např. je bez strážníků), nebo ji obecně závaznou vyhláškou zrušily, 
ale ministerstvu to nesdělily.19 
 Prvním z uvedených údajů je přehled počtů obecních a městských policií za období od 
roku 2009 do roku 2014, z nějž vyplývá mírný pokles v roce 2010 oproti roku 2009, kdy bylo 
zrušeno pět obecních policií. V roce 2011 byla zřízena pouze jedna obecní policie oproti roku 
2010. Spekulativní zůstává, čím bylo způsobeno rušení obecních policií a praktická stagnace 
v letech 2010 a 2011. Je pravděpodobné, že se tak dělo v důsledku finanční krize, která se 
odrazila i v rozpočtech obcí, které se rozhodly snižovat své výdaje. V roce 2012 lze sledovat 
opětovný nárůst stavu z roku 2009. Největší nárůst je v roce 2013, kdy se zvedl počet 
obecních policií oproti předchozímu roku o devět. V roce 2014 je další nárůst o čtyři obecní 
policie.20 Opět lze pouze spekulovat, co je příčinou nárůstu obecních policií v letech 2012 až 

                                                 
17 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, § 2. 
18 BARTOŠEK, Jan. Ministerstvo vnitra. E- mailová odpověď. 19. IX. 2013. 
19 WERICH, Ondřej. Sousedské hlídky v rámci obcí České republiky. Policejní akademie České republiky v Praze, 
bakalářská práce, Praha 2014. 
20 CHAUER, Ivo. Ministerstvo vnitra. Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, e-mail, 1. II. 2016. 
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2014. Nutno ale zdůraznit, že tato čísla nemusí být zcela pravdivá. Jak již bylo výše zmíněno, 
neexistují ucelené údaje týkající se obcí, které obecní policii zřídily a po nějaké době opět 
zrušily, nebo mají obecní policii formálně zřízenu, ale nemají v ní zařazeného žádného 
strážníka. Rovněž lze konstatovat, že pro větší vypovídací hodnotu vývoje rušení či zavádění 
obecních policií v České republice, by bylo potřeba delší časové období, než je období šesti 
let. 
 

 
 
 Dalším sledovaným údajem je počet obecních policií na území jednotlivých krajů 
v roce 2014 a v nich zařazených strážníků a strážníků-čekatelů. Celkový počet obecních policií 
byl 366. Službu v nich vykonávalo 8 502 strážníků. Specifické je hlavní město Praha, které je 
zároveň krajem, a proto je na jeho území zřízena pouze jedna městská policie, avšak 
s nejvyšším počtem strážníků, v roce 2014 byl jejich počet 2 101. Tím, že je Hlavní město 
Praha zároveň krajem, vyplývá i nemožnost uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytování 
služeb obecní (městské) policie s jinou obcí, neboť takovou smlouvu lze uzavřít pouze v rámci 
jednoho vyššího územního samosprávného celku (kraj).21 Z mapy České republiky dále 
vyplývá, že největší počet (69) obecních policií měl Středočeský kraj. Na počet obecních 
policií ve Středočeském kraji připadá 747 strážníků. Druhý nejvyšší počet obecních policií byl 
v Jihomoravském kraji (50), kde na počet obecních policií připadá 829 strážníků. V Ústeckém 
kraji bylo 40 obecních policií s 833 strážníky. Následuje Jihočeský kraj s 31 obecními policiemi 
a 357 strážníky. 29 obecních policií měli v Moravskoslezském kraji. Po hlavním městě Praze 
zde byl zařazen největší počet strážníků: 1316. Stejný počet obecních policií (22) byl 
v Libereckém kraji s 265 strážníky a v Olomouckém kraji s 377 strážníky. Rovněž stejný počet 
obecních policií (19) bylo v Pardubickém kraji s 567 strážníky a Zlínském kraji s 312 strážníky. 
Celkem 17 obecních policií bylo v Plzeňském kraji se 367 strážníky a 15 obecních policií bylo  
v Karlovarském kraji s 209 strážníky. Nejméně obecních policií bylo zřízeno v kraji Vysočina 
(9) a bylo zde zařazeno rovněž nejméně strážníků (183).22 

                                                 
21 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii § 3a odst. 1. 
22 KUŘÁTKOVÁ, Jitka. Ministerstvo vnitra. Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Statistické údaje, 
e-mail, 1. II. 2016. 
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 Údaje jsou uváděny pro vytvoření představy, v jakých počtech jsou v České republice 
zřizovány obecní policie a jaké množství strážníků je v nich zařazeno. Dle názoru autora jsou 
obecní a městské policie dobrým řešením pro obce, vedoucím ke zvýšení pořádku 
a bezpečnost na svém území. Jedná se ale o poměrně nákladné řešení, které zásadně 
zatěžuje rozpočet především malých obcí, proto si obecní (městskou) policii zřizují 
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v naprosté většině města a statutární města (viz příloha č. 1), která mají na její provoz větší 
finanční prostředky. Z výsledků průzkumu provedeného autorem v roce 2013 vyplynulo, že 
obce, které obecní policii zrušily, tak činily převážně z ekonomických důvodů.  
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Řízení obecní policie je zcela  
v kompetenci obce, která si může 
určovat, jakým činnostem se bude 
obecní policie přednostně věnovat.  

 Vysoká finanční náročnost při zřízení  
a provozu obecní policie.  

Příležitosti Rizika 

 Obec, která má zřízenu obecní policii má 
možnost náklady spojené s provozem 
obecní policie částečně kompenzovat  
v rámci veřejnoprávní smlouvy uzavřené 
podle zákona č. 553/1991., s jinou obcí. 

 Žádná explicitní rizika se autorovi 
nepodařilo identifikovat. 

 

 
2.5  Veřejnoprávní smlouvy dle zákona o Obecní policii 
 
 Jednou z možností pro obce, které mají zájem o služby Obecní policie, ale nemají ve 
svém rozpočtu dostatek finančních prostředků k jejímu zřízení, je uzavření veřejnoprávní 
smlouvy s obcí, která obecní policii zřízenu má. V zákonu č. 553/1991 Sb. o obecní policii jsou 
v § 3a, přímo upraveny náležitosti uzavírání takovýchto smluv. Smlouvu je možno uzavřít 
pouze mezi obcemi v rámci jednoho vyššího územně samosprávného celku, tj. kraje. Obecní 
policie může vykonávat na území obce  úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo úkoly 
stanovené zvláštním zákonem.23 
 Příslušný krajský úřad ve správním řízení uděluje souhlas s uzavřením, nebo se 
změnou této veřejnoprávní smlouvy. V § 3a, o obecní policii jsou i taxativně uvedeny 
náležitost takové smlouvy. Především to je označení obcí, které jsou smluvními stranami, 
dále rozsah úkolů, které bude obecní policie na území obce, která smluvně využívá její 
služby, vykonávat a den, od nějž úkoly vykonává. Ve smlouvě nesmí chybět ani způsob 
úhrady nákladů spojených s výkonem těchto úkolů. Strážník, který provádí službu dle takto 
uzavřené smlouvy, na území obce, která smluvně využívá služeb obecní policie, musí mít 
písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci na jejím území.24 
V praxi se dále do smluv mohou vkládat i upřesňující ujednání, jimiž mohou být například 
minimální rozsah hodin vykonávané služby na území obce, dále která obec je příjemcem 
výnosů z vybraných pokut, měsíční hlášení o činnosti obecní policie, nebo minimální počet 
strážníků, kteří mají v obci vykonávat službu.25 Obec, která využívá služeb strážníků jiné obce, 
se ve smlouvě může zavázat také k včasnému zasílání svých vydaných právních předpisů, 
poskytování včasných informací např. o veřejných prostranstvích, ohlášených shromážděních 
a další obdobné informace důležité pro řádný výkon úkolů obecní policie. 
 

                                                 
23 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. 
24 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, § 3a. 
25 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Koleč a obcí Slatina k zajišťování výkonu činnosti podle zákona  
o obecní policii. Obec Koleč. Nedatováno. [cit. 28. II. 2016].  
http://www.kolec.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=6804&id_dokumenty=1365 
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 V roce 2014 bylo na území České republiky uzavřeno 519 veřejno-právních smluv 
podle zákonu č. 553/1991 Sb., o obecní policii, § 3a. Z uvedené mapy je patrné, že žádnou 
smlouvu neuzavřela pouze Praha, neboť tak učinit nemůže. Oproti tomu je v ostrém 
kontrastu Středočeský kraj, ve kterém se rozhodlo uzavřít veřejnoprávní smlouvu 177 obcí  
a zdaleka tak převyšuje republikový průměr. Jen obecní policie obce Koleč má uzavřenu 
smlouvu z 39 obcemi ve svém okolí, viz níže. 
 
2.6 Potenciálně sporné příklady užití obecní policie 
 
 Mezi rozporuplnou praxi, která je vnímána i v řadách politiků a která může mít dopad 
na některé pravomoci obecních a městských policií, je příklad z obce Koleč. Jedná se  
o středočeskou obec v okresu Kladno s necelými šesti sty obyvateli. Na oficiálních stránkách 
obce se ke zdejší obecní policii podařila dohledat pouze jména a počty strážníků. U zdejší 
obecní policie je jich zaměstnáno pět a dva z nich jsou momentálně postaveni mimo službu.  

Dne 29. ledna 2016 TV Nova odvysílala reportáž, ve které informovala 
o dvou strážnících z obce Koleč, kteří se měli v opilosti spolu poprat. Mělo se tak stát 100 km 
od obce a strážníci sebou měli služební zbraně a vozidlo. Po zadržení obou strážníků Policií 
ČR, měli policistům vyhrožovat a urážet je. Incident se měl odehrát nedaleko Mimoně. Vše 
nahlásil projíždějící řidič na linku 158, když tento incident spatřil. Orientační dechová zkouška 
na alkohol u řidiče služebního vozu byla pozitivní a Policií České republiky byla vyhodnocena 
jako přestupek. 

U druhého strážníka byl dechovou zkouškou také naměřen alkohol v krvi. Dle 
vyjádření TV Nova se oba strážníci chytali měřit rychlost.26 K celému případu bylo na 

                                                 
26 Průšvih strážníků: Ve službě se opili, porvali a ujeli 100 km. TV Nova. 30. I. 2016. [cit. 20. II. 2016]. 
http://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/televizni-noviny-30-1.html 
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stránkách obecního úřadu prohlášení. "Já, níže podepsaný strážník Obecní policie Koleč bych 
se rád omluvil především občanům obce Koleč, dále všem zastupitelům obce Koleč, starostce 
a místostarostovi obce Koleč pověřenému vedením Obecní policie Koleč, za poškození 
dobrého jména obce jako takové i za poškození dobrého jména všech zastupitelů a starostky 
obce, které jsem způsobil svým jednáním chováním."27 
 Tento incident upozornil na to, že právě v obci Koleč není strážníky obecní policie 
vůbec vidět při dohlížení na pořádek v obci, ale pouze při měření rychlosti. Koleč na základě 
veřejnoprávních smluv poskytuje služby svých strážníků okolním obcím. Ze stránek obecního 
úřadu Koleč vyplývá, že obecní policie od roku 2007 do roku 2015 poskytovala své služby 
39 obcím. Dle smluv zveřejněných na stránkách obecního úřadu se jedná o obce: Hospozín, 
Hořešovičky, Byšice, Malíkovice, Zájezd, Třebichovice, Nová Ves, Klíčany, Postřižín, Slatina, 
Knovíz, Zákolany, Černuc, Otvovice, Jemníky, Brandýsek, Tuchoměřice, Kmetiněves, 
Dřetovice, Olovnice, Stehelčeves, Třebusice, Panenské Břežany, Domousnice, Kněžmost, 
Židněves, Bradlec,  Poštovice, Velvary, Jezerní Vtelno, Holubice, Klobuky, Obrubce, 
Podolanka, Třebušín, Sukorady, Třebíz, Tuřany a Podolanka. Ve smlouvách se dále dočteme, 
že ve většině z nich svou činnost v obcích obecní policie Koleč vykonávala podle ustanovení 
§ 2 písm. c) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, kdy bude 
Obecní policie Koleč provádět kontrolní měření rychlosti na území obcí a řešit přestupky 
uvedené v § 86 písm. d) bodech 1 až 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, které v rámci své činnosti sama zjistí. Minimální rozsah této činnosti 
v jednotlivých obcích byl stanoven na 5 hodin měsíčně, ale například v obci Kloubky byla tato 
činnost stanovena v minimálním rozsahu 8 hodin. V některých smlouvách také bylo 
ustanovení,  že se obce zavazují hradit ze svého rozpočtu za poskytované služby úhradu 
nákladů zřizovateli Obecní policie v paušální částce 100,- Kč měsíčně. Ze všech případů 
zveřejněných smluv ale vyplývá, že výnos pokut z přestupků uložených Obecní policií Koleč 
na území obcí, je příjmem zřizovatele. 
 Z množství obcí, které mají s obecní policií Koleč uzavřenou veřejnoprávní smlouvu 
a z množství stanovených minimálních hodin, které se Obecní policie zavázala plnit, vyplývá 
dle autora jen jediné: Obecní policie Koleč se nevěnuje téměř ničemu jinému, než měření 
rychlosti a vybíraní pokut za její překročení. To je zřejmě nejrychlejší a nejjednodušší způsob, 
jak zvýšit obecní rozpočet. O tom svědčí i neúměrně nízké částky pronajímatelů za 
poskytované služby obecní policie, ale i z médii předložených zprávy o činnosti Obecní policie 
Koleč na území jedné z obcí.28 Za uvedený rok 2014 si obec Koleč zvýšila svůj rozpočet z takto 
uzavřených veřejnoprávních smluv o 757 372,60.-Kč. Otázkou zůstává, zda je zřizování 
obecní policie primárně za tímto účelem morální.  
 Ministr dopravy Dan Ťok zvažuje, že by strážníci o pravomoc měřit v obci rychlost 
mohli přijít. "Jsem připraven to v zákonech změnit, pokud na tom bude politická dohoda. 
Městská policie by neměla být zdrojem příjmu do rozpočtu obcí."  Dlouhodobým kritikem 
tohoto oprávnění pro městskou policii je i senátor Kubera. "Stal se z toho více byznys, než 
bezpečnost silničního provozu. To je naprosto evidentní." 29 

                                                 
27 Prohlášení-omluva. Obec Koleč. Nedatováno. [cit. 20. II. 2016]. http://www.kolec.cz/ 
28 Jedná se o obec Podolánky, kde se v dubnu 2014 strážníci věnovali převážně měření rychlosti a její překročení 
zjistili ve 41 případech. Jinou činnost, která nepřináší finanční zisk obci, například kontrolu osob, provedli 
v daném měsíci pouze ve třech případech. 
29 Průšvih strážníků: Ve službě se opili, porvali a ujeli 100 km. TV Nova. 30. I. 2016. [cit. 20. II. 2016]. 
http://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/televizni-noviny-30-1.html 
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Silné stránky Slabé stránky 

 Možnost využití služeb obecní policie 
pro obce, které si z finančních důvodů 
nemohou obecní policii zřídit. 

 Obec, která služby své obecní policie 
nabízí, se částečně dělí o náklady 
spojené s provozem obecní policie 
s obcí, která si služby najímá. 

 

 Nemožnost obce, která si obecní policii 
najímá využívat její celý potenciál, ale 
pouze ty služby, které jsou uvedeny ve 
veřejnoprávní smlouvě. 

 Nemožnost uzavírání veřejnoprávních 
smluv mimo jeden kraj. 

Příležitosti Rizika 

 Záleží na obci, jaký rozsah služeb chce 
od obecní policie využívat. 

 

 Možné zneužití uzavírání smluv pouze  
k takovým účelům, které přinášejí obci 
rychlý zisk, jakým je výběr pokut za 
nedodržení nejvyšší povolené rychlosti  
v obci. 

 
2.7 Asistenti prevence kriminality 
 
 Projekt „Asistent prevence kriminality“ byl projektem v působnosti odboru prevence 
kriminality Ministerstva vnitra České republiky. Projekt byl Ministerstvem vnitra ukončen  
k 30 červnu 2014.30 Z dotazu na jednoho z koordinátorů projektu v Karviné, bylo zjištěno, že 
projekt je ve městě i nadále funkční a ještě v říjnu roku 2015 město čerpalo na projekt dotaci 
z Evropského sociálního fondu, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Po ukončení 
projektu ze strany Ministerstva vnitra nejsou tedy poskytované dotace z fondů vyčleněných 
na tento projekt, ale dotaci získat lze z jiných financí Ministerstva vnitra, ale již ne v takové 
výši jako dosud. I nadále se ale zapojené obce a města musí podílet na projektu minimálně 
částkou 10%, aby mohly dotaci získat. Menší objem peněz na projekt v Karviné řešili 
snížením počtu asistentů prevence kriminality.31 
 Ve dvou fázích byl projekt podporován ze dvou zdrojů. Prvním byl Evropský sociální 
fond, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Druhým zdrojem byl státní rozpočet, 
kapitola Ministerstvo vnitra, státní účelová dotace v rámci Programu prevence kriminality.  
 V rámci projektu Evropský sociální fond, Operační program lidské zdroje 
a zaměstnanost „Asistent prevence kriminality“ působí v 11 lokalitách 50 asistentů, kteří 
spadají do cílové skupiny etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí. 
Obsahem projektu je realizace programu zaměstnanosti pro 50 účastníků, projekt probíhá ve 
vybraných sociálně vyloučených lokalitách. Těmito lokalitami jsou: Moravskoslezský kraj 
(Havířov, Karviná, Orlová, Ostrava), Středočeský kraj (Kutná Hora) a Ústecký kraj (Děčín, 
Chomutov, Litvínov, Most – Obrnice, Šluknov). Mzdové náklady na činnost 50 asistentů po 
dobu 2 let (červenec 2012 – červen 2014) jsou 20 160 000,-Kč. 

                                                 
30 Asistent prevence kriminality. Ministerstvo vnitra České republiky. [cit. 17. II. 2016]. 
http://www.mvcr.cz/clanek/asistent-prevence-kriminality.aspx 
31 SLEZÁK, Petr. Městský úřad Karviná, manažer prevence kriminality. Telefonický rozhovor ze dne 3. II. 2016. 
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 Asistenti prevence kriminality podpoření v rámci Programu prevence kriminality 2013 
působili v 36 lokalitách České republiky. Je zde zaměstnáno 88 účastníků projektu a v roce 
2013 dotace z programu na jejich mzdy činila 13 232 000,- Kč. 
 Na základě výběrového řízení, psychologického testu a zdravotní prohlídky bylo 
původně vybráno padesát vhodných asistentů, kterým bylo poskytnuto vstupní vzdělání. 
Poté mohli být asistenti zaměstnáni v rámci obecní policie po dobu 24 měsíců, od 1. dubna 
2012 do 31. března 2014. Tato kritéria platí u obou forem dotace. Asistenti díky dobré 
znalosti místní komunity pomáhají obecní policii s udržováním veřejného pořádku a se 
zvyšováním pocitu bezpečí občanů. Asistentům je poskytováno průběžné vzdělávání 
a individuální poradenství při hledání pracovního uplatnění.  
 Po skončení projektu se plánuje nalézt trvalé zaměstnání pro minimálně 20 % 
účastníků. Cílem projektu je také vytvoření metodiky, která bude šířena mezi samosprávy, 
které projeví zájem na zlepšení situace v oblasti motivace, zaměstnanosti a zvýšení bezpečí 
obyvatel sociálně vyloučených lokalit.32 
 Na webových stránkách Ministerstva vnitra jsou informace o projektu. Zde jsou 
uvedeny ve skrze pozitivní reakce městských strážníků, samotných asistentů, ale i občanů. 
 Na základě subjektivního hodnocení strážníků lze konstatovat, že dochází k postupné 
změně náhledu na romskou komunitu jako na skupinu ryze problémovou. Objektivně lze 
konstatovat, že v lokalitě, kde asistenti působí, dochází ke snížení počtu oznámení a stížností 
na vybrané přestupky, zejména proti veřejnému pořádku, jejichž pachateli byli v hojné míře 
právě příslušníci romské komunity. Došlo zároveň ke zvýšení objasněnosti různých přestupků 
a to na základě místní a osobní znalosti asistentů. Asistenti jsou obyvateli lokality velmi 
pozitivně přijímáni a obyvatelé lokalit se na ně se svými problémy obracejí (a to jak příslušníci 
romské menšiny, tak i příslušníci majority). 
 Ze strany účastníků, tj. asistentů, je projekt hodnocen nadmíru kladně. Asistenti 
doufají, že projekt bude v této formě zachován i do budoucna. Všichni asistenti se téměř 
dokonale identifikovali s rolí „ochránce zákona a spolupracovníka městské policie“. Asistenti 
pociťovali, že obyvatelé sociálně vyloučené lokality je vnímali pozitivně a s důvěrou se na ně 
obraceli, V kolektivu strážníků byli asistenti přijímání jako přínos pro výkon jejich služby.   
 Projekt je veřejností po prvotních rozpačitých reakcích přijímán velmi kladně. 
Obyvatelé lokalit vnímají asistenty jako součást systému bezpečnosti. Důkazem důvěry 
obyvatel v asistenty je fakt, že samotní obyvatelé se přímo na ně obracejí s žádostmi o řešení 
jejich problémů (nejčastěji vyplývající ze soužití s problémovými romskými rodinami). 
Veřejnost dále kladně hodnotí zodpovědný přístup asistentů k jejich práci a vliv této činnosti 
na snížení negativních jevů v sociálně vyloučených lokalitách.33 
 Je zde ale i výčet problémových míst realizace projektu. Jako neúspěch lze zatím 
vnímat neochotu, resp. nedostatečnou motivaci asistentů, k doplnění formálního stupně 
vzdělání, které by jim otevřelo cestu k jiným pracovním pozicím (např. pozice strážníka 
městské policie). Je však nutné zdůraznit, že doplnění vzdělání nebylo primárním cílem 
projektu. 

                                                 
32 Asistent prevence kriminality. Ministerstvo vnitra České republiky. [cit. 17. II. 2016]. 
http://www.mvcr.cz/clanek/asistent-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d 
33 Program prevence kriminality – informace o projektu Asistent prevence kriminality. Ministerstvo vnitra České 
republiky. [cit. 17. II. 2016]. 
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-projektu-asistent-prevence-kriminality.aspx 
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 Počátečním problémem bylo nalezení vhodného kandidáta na pozici asistenta 
v lokalitě či městě, kde nepracuje žádná nestátní nezisková organizace se znalostí 
problematiky sociálně vyloučené lokality. Asistentům se nepodařilo ve všech lokalitách 
navázat takové vztahy v sociálně vyloučených lokalitách, především v místní romské 
komunitě, které by jim pomohly do ní hlouběji „proniknout“ a spolupodílet se odstraňování 
bariér a řešení problémů. 

Při maximální snaze asistentů a spolupracujících strážníků-okrskářů se nepodařilo 
navázat vztah s občany ve všech lokalitách, a to z důvodu nezájmu obyvatel této konkrétní 
lokality zapojit se do řešení negativních jevů a zvýšení bezpečí. Získání důvěry a navázání 
komunikace s obyvateli lokalit byl pro asistenty velmi složitý úkol, zvláště u mladých 
asistentů se projevily problémy s nedostatkem životních zkušeností.34 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Asistenti bývají většinou dobře 
obeznámeni s problematikou  
v konkrétní vyloučené lokalitě. 

 Mají respekt obyvatel z vyloučených 
lokalit, neboť z nich často pocházejí. 

 Ne vždy se podaří asistentům navázat 
takové vztahy v sociálně vyloučených 
lokalitách, které vedou k řešení 
problémů. 

Příležitosti Rizika 

 Asistenti se mohou časem stát 
plnohodnotnými strážníky obecních 
policií. 

 Zneužití postavení asistenta  
ve vyloučených lokalitách. 

 
2.8 Sousedské hlídky 
 
 Jednou z alternativních možností zvyšování bezpečnostního standardu na místní 
úrovni je i založení sousedských hlídek. V této kapitole bude uveden příklad sousedských 
hlídek i důvody jejich založení. V uvedených příkladech se někdy v médiích a ze strany 
účastníků mylně hovoří o domobraně,35 přestože význam tohoto slova není v kontextu  
s vyvíjenou činností zcela vyhovující. 

Sousedské hlídky byly od svého počátku, tedy od šedesátých let (ve Spojeném 
království od osmdesátých let dvacátého století), koncipovány jako aktivita, která je 
primárně řízena policií. V zásadě se jednalo/jedná o součást policejní metody „community 
policing". Jinými slovy se občané zainteresovaní do sousedských hlídek, stali jakousi 
prodlouženou rukou zákona či spíše očima a ušima policie. Především v místních komunitách 
viděli a posléze hlásili ty podezřelé aktivity, které policejním hlídkám unikly. V průběhu 
osmdesátých let však princip sousedských hlídek prošel určitou vývojovou fází; zejména od 
sousedských hlídek asistence občanů policii po sousedské hlídky jakožto aktivitu založenou 

                                                 
34 Program prevence kriminality: Informace o projektu Asistent prevence kriminality. Ministerstvo vnitra České 
republiky. [cit. 17. II. 2016]. 
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-projektu-asistent-prevence-kriminality.aspx 
35 Jedna z klasických definic autorů Williama S. Fieldse a Hardyho T. Davida v publikaci Military Law Review, The 
Militia and the Constitution: A Legal History uvádí, že civilní domobrana je „občanská armáda složená z mužů ve 
věku od 16 do 60 let, kteří podstupují příležitostnou povinnou vojenskou službu za účelem ochrany své  země, 
kolonie, nebo státu. Civilní domobrana může být také ozbrojená a cvičená skupina místních obyvatel, kteří se za 
účelem vlastní ochrany mohou na určitou krátkou dobu ozbrojit.“ 
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na komunitním principu, která je podporována policií. Z důvodu této evoluce S. Husain 
nahradil původní policejní definice a uvedl definici novou.36 

Podle S. Husaina se „sousedskými hlídkami obecně rozumí aktivita, jež je založena na 
komunitním principu, a jež je podporována místní policií, přičemž účelem sousedských hlídek 
je prevence kriminality. Tato činnost sousedských hlídek spočívá v ochotě občanů převzít větší 
odpovědnost za riziko zločinu v jejich komunitě a zároveň v ochotě aktivně se podílet na 
ochraně nejen vlastního majetku, ale i majetku svých sousedů. Konkrétními prostředky 
takovéto ochrany pak jsou např. hlídání či označování majetku, hlášení podezřelých aktivit  
a obecné zlepšování bezpečnostního prostředí komunity, za cílem snížení příležitostí pro 
výskyt zločinu a zvýšení pravděpodobnosti jeho odhalení“.37  
 Jedním příkladem sousedských hlídek za všechny je z Chomutova- Jirkova. Jedná se 
zřejmě o nejvíce medializovaný případ zřízení „domobrany“ v České republice v posledních 
letech. Iniciativa byla zahájena z podnětu pana Petra Kubaczky, který se rozhodl založit 
občanské sdružení, které by působilo v Chomutově a v Jirkově a jehož jednou z náplní by byla 
snaha o zvýšení bezpečnosti v těchto městech. Zakladatel sdružení dobře obeznámen 
s problematikou bezpečnost v obou městech, protože v Jirkově žije, ale rovněž zde pracoval 
jako strážník městské policie. Občanské sdružení Domobrana bylo zaregistrováno 
u Ministerstva vnitra 4. června 2012.38 Sdružení se mělo původně jmenovat „Občané sobě“, 
ale tento název byl Ministerstvem vnitra zamítnut,39 pro již existující sdružení se stejným 
názvem. Hlídkování občanského sdružení Domobrana však nebylo jeho jediným cílem. 
Sdružení mělo i další plány, především ve spolupráci se zástupci Romské komunity, nebo 
Sociálními službami v Chomutově, kde se sdružení po jednání s ředitelkou organizace chtělo 
nechat zapsat mezi subjekty působící v sociální oblasti na území města. V době, kdy měly být 
zaváděny S-karty, chtělo sdružení nabídnout důchodcům a invalidům, kteří si chtěli vybírat 
ve městě své dávky, dopravu k bankomatům a zpět zdarma. Dále sdružení kontaktovalo 
České dráhy, kvůli možnosti přepravy invalidních vozíčků na připravované výlety pro invalidy. 
Nejen pro romské děti chtěli v rámci sdružení udělat uliční fotbalovou ligu. Měli v plánu 
spolupracovat s lidmi, kteří jsou registrováni na úřadech práce, například při čištění okraje 
měst od skládek.40  
 Plány a snahy sdružení byly zprvu kladně hodnoceny i vedením města Chomutov, 
o čem svědčí i vyjádření tehdejšího primátora Mgr. Jana Mareše. „Jestliže tato hlídka pomůže 
vykrýt místa, která neumíme stoprocentně obsáhnout městskou policií, tak to skutečně 
pomůže.“41 „Rozsah celého toho občanského sdružení, tak jak nám byl předložen, je v oblasti 
prevence, nemá vůbec nic společného s ozbrojenými složkami.“42 Členové hlídek byli 

                                                 
36 KUČERA, Michal. Dobrovolné sdružování osob za účelem ochrany v České republice, Diplomová práce, Brno 
2010. 
37 HUSAIN, Sohail, M.: Neighbourhood Watch in England and Wales: A Locational Analysis, London, Home Ofice 
Crime Prevention Unit 1988. s. 1. 
38 DOMOBRANA-registrace. Ministerstvo vnitra České republiky. Odbor všeobecné správy, oddělení sdružování. 
Praha, 4. VI. 2012. č. j. MV-52626-6/VS-2012. 
39 OBČANÉ SOBĚ: návrh na registraci. Ministerstvo vnitra České republiky. Odbor všeobecné správy, oddělení 
sdružování. Praha, 7. V. 2012. č. j. MV-52626-2/VS-2012. 
40 WERICH, Ondřej. Sousedské hlídky v rámci obcí České republiky. Policejní akademie České republiky v Praze, 
bakalářská práce, Praha 2014. 
41 Chomutovská domobrana. ČT 24, 14. VI. 2012 [cit. 27. II. 2014]. 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/212411000370614/ 
42 BENEŠ, Jan. Na bezpečí v Chomutově budou dohlížet občanské hlídky. Zájemců je zatím 20.  
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proškolováni z nezbytných zákonů, které se jich mohly v rámci pochůzek týkat, např. nutná 
obrana, krajní nouze,43 nebo zadržení osoby podezřelé.44 Každý člen věděl, jak se má  
v krizové situaci chovat: jestliže spatří něco, co vyznačuje znaky trestného činu, má okamžitě 
volat policisty a nijak nezasahovat. Počet členů sdružení se ustálil po nějaké době fungování 
na deseti. Relativně nízký počet byl následkem přísného výběru členů. Sdružení se chtělo 
vyvarovat přijetí lidí s extremistickými postoji a názory.  
 Sdružení nakonec přestalo prakticky existovat poté, co vedení města a městské 
policie svůj názor změnilo a začali jejich aktivity ve městě považovat za nežádoucí. Zakladatel 
sdružení nevidí jeho fungování jako zcela neúspěšné. Pravdou ale je, že z doprovodných 
aktivit a cílů se nepodařilo realizovat žádné. Oproti tomu za největší úspěch považuje, že 
jejich zásluhou si Ministerstvo vnitra všimlo Chomutova, jako města s vysokou kriminalitou 
a na tomto základě se rozhodlo vyčlenit prostředky pro výplaty asistentů prevence 
kriminality. Sdružení v Chomutově ale inspirovalo i obec Dobromilice kde po jednání se 
zakladatelem a předsedou panem Kubaczkou vznikla jediná pobočka občanského sdružení 
domobrana. I zde se potýkali se zvýšenou kriminalitou ze strany nepřizpůsobivých 
spoluobčanů. Nutno dodat, že i tady pobočka sdružení svou činnost po uklidnění situace  
v obci přerušila.45 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Členové sousedských hlídek dobře znají 
problémy a prostředí, ve kterém působí. 

 Pro obec tato aktivita nepřináší většinou 
žádné další finanční náklady. 

 Malá soudržnost sousedských hlídek. 
Žádné z podobných uskupení, které byly 
na území České republiky zaznamenány, 
nevydrželi svou činnost provozovat 
soustavně delší dobu.  

Příležitosti Rizika 

 Podobné aktivity mohou být 
doprovázeny i činností v oblasti 
prevence kriminality či prací s lidmi ze 
sociálně vyloučených lokalit. 

 Možné a v některých případech velice 
pravděpodobné zapojení lidí  
s extrémistickými názory do podobných 
uskupení. 

 
2.9 Projekty v oblasti bezpečnosti 
 

 V následujících odstavcích budou uvedeny některé projekty spojené se zajišťováním 
bezpečnosti, které jsou realizovány nejen na místní úrovni, ale i spolky či občanskými 
sdruženími. Výčet projektů není úplný. 
 

                                                                                                                                                         
Český rozhlas-regiony, 6. VI. 2012 [cit. 27. II. 2014]. http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1069800 
43 Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník § 28 a 29. 
44 Zákon 141/1961 Sb., trestní řád. § 76 odst. 2. 
45 WERICH, Ondřej. Sousedské hlídky v rámci obcí České republiky. Policejní akademie České republiky v Praze, 
bakalářská práce, Praha 2014. 
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2.9.1 Projekt „Dopravní asistent“ 
 

 „Dopravní asistent“ je projektem občanského sdružení Společně k bezpečí, které bylo 
založeno za účelem zvyšování účasti občanů na řešení problémů na komunální úrovni, 
týkajících se především oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a sociálních věcí.  

Občanské sdružení realizuje projekt Dopravní asistent od roku 2008 v Sokolově, od 
roku 2009 v Chodově u Sokolova a v Plzni (v rámci projektu „Bezpečné město“). Projekt 
vychází z filosofie community policing, která spočívá ve spolupráci při řešení bezpečnostních 
problémů policií, samosprávou a občany. 

Dopravní asistent je dobrovolník, který se podílí na zajišťování bezpečnosti dětí při 
jejich cestě z domova do školy a také při zpáteční cestě. Dobrovolník pomáhá dětem 
bezpečně přejít na druhou stranu, zastavuje auta, řídí provoz a také upozorňuje děti na 
možná nebezpečí. Bývá vybaven reflexní vestou a stavěcím terčem. Dobrovolník musí 
absolvovat školení v oblasti dopravní bezpečnosti a práce s dětmi a mládeží.46 Dobrovolníci 
hlídají přechody také v jiných městech, například v Pardubicích, Praze a Mladé Boleslavi.47 
 Dobrovolníkem může být osoba starší 18 let (případně 15 let s omezeními), trestně 
bezúhonná, fyzicky a duševně způsobilá, která nebyla v minulosti příslušníkem Pomocné 
stráže Veřejné bezpečnosti.48 
 
2.9.2 Projekt „Bezpečná lokalita“ 
 
 Program Bezpečná lokalita v rámci České republiky existuje jako celostátní 
dlouhodobá preventivně-osvětová akce k ochraně majetku a osob.49 Program je odborně 
garantován Ministerstvem vnitra a Policií České republiky, Asociací Grémium Alarm a Českou 
asociací pojišťoven. Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra a policejní preventisté 
poskytují veřejnosti informace o programu. Zájemce se může nakontaktovat přímo na odbor 
bezpečnostní politiky a prevence kriminality nebo na Asociaci Grémium Alarm 
(info@gremiumalarm.cz).50  
 Pro zapojení veřejnosti, představitelů samosprávy a strážníků obecních policií do 
programu odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra vytvořil široké spektrum 
preventivně osvětových materiálů (skládačky, publikace, videokazety). Pověření pracovníci 
propagují program na veletrzích a na výstavách, seminářích, v televizi a v rozhlase, publikují  
v denním tisku, odborných časopisech apod. 

Bezpečná lokalita se nedá vytvořit pouze zabezpečením objektů fyzických  
a právnických osob, odstraněním nepřehledných zákoutí, alarmovým osvětlením před 
vchody do domů apod. Úsilí samotných občanů musí mít pochopitelně návaznost na 

                                                 
46 Společně k bezpečí. Dopravní asistent: [cit. 17. II. 2016]. http://www.spolecnekbezpeci.cz/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=62:dopravni-asistent&catid=35:nae-projekty&Itemid=2 
47 KLÁPOVÁ, Radka. Dobrovolnictví v bezpečnostní oblasti – příklady z Evropy. Policejní akademie České 
republiky v Praze, diplomová práce, Praha 2013. 
48 Plzeň-bezpečné město. Dopravní asistent: [cit. 17. II. 2016]. 
http://www.bezpecnemesto.eu/dopravni-asistent.aspx 
49 Prevence kriminality v České republice. [cit. 2. II. 2016]. http://www.prevencekriminality.cz/projekty/ 
overene-projekty-upr/bezpecna-lokalita/preventivni-program-bezpecna-lokalita-45cs.html 
50 Specifické programy prevence kriminality. Ministerstvo vnitra České republiky. [cit. 2. II. 2016]. 
http://www.mvcr.cz/clanek/specificke-programy-prevence-kriminality.aspx?q= Y2hudW09Nw%3d%3d 
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bezpečnostní opatření a finančně nákladnější projekty prevence kriminality, které realizují 
volení představitelé měst a obcí. Jedná se zejména o: 

 

 Zřizování městských kamerových dohlížecích, geografických, informačních a vyhledá-
vacích systémů. 

 Zabezpečení objektů a jejich připojení na pulty centralizované ochrany (PCO) policie 
nebo bezpečnostních agentur. 

 Optimální využití PCO v činnosti obou policií, hasičů a záchranné služby. 

 Rozšiřování a zkvalitňování veřejného osvětlení. 

 Zřizování hlídaných parkovišť. 

 Vytváření bezpečných nákupních zón a center zábavy. 

 Plánování městské výstavby a navrhování budov podle evropských norem prevence 
kriminality. 

 Zřizování, provoz a údržbu zájmových klubů, dětských hřišť, plácků a sportovišť pro 
nejrůznější volno časové aktivity dětí a mládeže. 

 Sociální projekty. 

 Protidrogovou prevenci. 

 Dopravní preventivní opatření. 

 Projekty pro zlepšení životního prostředí. 

 Technické vybavení obou policií. 

 Další projekty, které operativně vyplynou podle situace a potřeb té které lokality. 
  

Program Bezpečná lokalita je praktickou ukázkou partnerství veřejného  
a soukromého sektoru. Program nabízí občanům odbornou pomoc při výběru typu a rozsahu 
zabezpečení a jistotu, že přijímaná opatření dosahují standardů kvality. 

Program přispívá k postupné pozitivní změně v chování obyvatel k vlastnímu  
i společnému majetku a jeho následné ochraně. Program vhodně doplňuje ostatní programy 
prevence kriminality na místní úrovni především zájmem a iniciativou konkrétních občanů 
řešit bezpečnostní otázky a situace zdola.51 
 
2.9.3 Projekt „Bezpečné město“ 
 
 Garantem projektu „Bezpečné město“ je Odbor prevence kriminality Magistrátu 
města Plzně. Tento projekt je realizován od roku 2009. Jeho cílem je zlepšení bezpečnostní 
situace na území města a zvýšení pocitu bezpečí občanů. Předpokladem je aktivní zapojení 
občanů do řešení problematiky bezpečnosti i prevence kriminality. 

Od podzimu 2011 započala spolupráce mezi garantem projektu „Bezpečné město“, 
Městskou policií Plzeň, Policií České republiky a Střední odbornou školou ochrany osob 
a majetku v Plzni. Součástí projektu je preventivní předvánoční kampaň v plzeňských 
obchodních centrech s názvem „Otevřená kabelka – pozvánka pro zloděje“. Vybraní studenti 
Střední odborné školy ochrany osob a majetku byli vybaveni reflexními vestami s logem 

                                                 
51 Pilotní projekt Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně. Ministerstvo vnitra České 
republiky. [cit. 6. II. 2016]. http://www.mvcr.cz/clanek/pilotni-projekt-bezpecna-lokalita-bezpecne-bydleni-se-
rozjizdi-v-brne-a-ve-zline.aspx 
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„Bezpečného města“. Společně se strážníky a policisty upozorňovali zákazníky a radili jim, jak 
ochránit svůj majetek před zloději.52 
 
2.9.4 Projekt „Bezpečný kraj“  

 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje s Krajským úřadem Plzeňského kraje 

a s několika dalšími subjekty navázaly na původní bezpečnostní kampaň města Plzně a dílčí 
koordinační dohody měst v regionu Plzeňska a rozšířily myšlenku koordinace a spolupráce. 
Pod názvem „Bezpečný kraj“ vznikl projekt, do kterého se zapojila všechna okresní města 
Plzeňského kraje a několik dalších obcí. Myšlenkou projektu je snaha rozdělit území kraje na 
relativně malá části – bezpečnostní okrsky – a v nich nastavit osobní spoluodpovědnost 
představitelů subjektů, které se zde podílejí na řešení otázek bezpečnosti. Kýženým 
výsledkem úsilí je zapojení široké veřejnosti do řešení otázek bezpečnosti, zvýšení 
angažovanosti zástupců všech kompetentních institucí a následné zlepšení samotné 
bezpečnostní situace a jejího vnímání veřejností.53  

 
2.9.5  Projekt „PANEL“ 
 
 PANEL je koordinační a komunikační platformou organizací, které se zaměřují na 
psychosociální, zdravotnické a humanitární služby, krizovou intervenci, duchovní činnosti, 
fyzickou a materiální pomoc apod. Cílem PANELU je zabezpečení spolupráce a koordinace 
činnosti nevládních organizací a dobrovolníků s integrovaným záchranným systémem, se 
státní správou, místní samosprávou a dalšími organizacemi při přípravě na mimořádné 
události, bezprostřední pomoci na místě a zejména při odstraňování následků mimořádné 
události. Dále připravují propagační a informační materiály. Na základě písemné smlouvy se 
PANEL stává složkou integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech. Tento 
projekt funguje v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Jihomoravském kraji a v Děčíně. 
V současné době vzniká například v Karlovarském, Zlínském a Moravskoslezském kraji.54  
 
2.10 Soukromé bezpečnostní služby 
 
 Snaha některých soukromých bezpečnostních služeb je jakési vyprofilování své 
činnosti, kterou zaměřují přímo na potřeby obcí v oblasti řešení bezpečnostní situace na 
jejich území. Jednou z firem, která se specializuje na tuto problematiku je SECURITOR. Ta na 
svých webových stránkách nabízí službu s názvem OBECNÍ STRÁŽ. K tomuto produktu je zde 
uvedeno: Soukromé obecní stráže fungují v souladu s platnými zákony České republiky a již 
dlouho se osvědčují v řadě vyspělých zemí (Rakousko, USA). Spolupracují s městskou policií a 
napomáhají jí řešit bezpečnostní situaci v obci, ale mohou působit i nezávisle na ní. Strážci 
nosí zbraň, mají pravomoc zadržet pachatele a předat ho policii, nenahrazují však její službu, 
tj. nemohou vybírat pokuty, nasazovat botičky apod. Policie má v obecní stráži cenného 

                                                 
52 Plzeň-bezpečné město. Dopravní asistent: [cit. 17. II. 2014]. 
http://www.bezpecnemesto.eu/dopravni-asistent.aspx  
53 ŠULC, Jan. Potenciál pro sponzoring policejních a hasičských aktivit v rámci České republiky. Policejní 
akademie České republiky v Praze, bakalářská práce, Praha 2014. 
54 KLÁPOVÁ, Radka. Dobrovolnictví v bezpečnostní oblasti – příklady z Evropy. Policejní akademie České 
republiky v Praze, diplomová práce, Praha 2013. 
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pomocníka a oporu. Subjekty si nekonkurují, ale naopak vzájemně kooperují – podávají tak 
nejlepší výsledky a jejich činnost je pro občany nejpřínosnější. Pro obce, které nemají 
k dispozici nebo nemohou financovat vlastní policii, je obecní stráž řešením. Pro zajištění 
běžného bezpečí obce jsou pravomoci soukromé stráže dostatečné.55  
 K výhodám nabízených služeb například řadí, že obecní stráže disponuje zásahovým 
vozidlem a vyjíždí na přivolání klienta nebo po spuštění alarmu z Bezpečnostního 
dohledového centra. Při výjezdu je posílena o jednotky Pohotovostní hlídkové služby, které 
jsou nepřetržitě k dispozici. Stráž může mít stálé stanoviště po domluvě s obcí přímo ve 
střežené lokalitě. Obecní stráž provádí po domluvě s klientem pravidelné nebo namátkové 
kontroly rizikových míst, které si obec určuje sama. Vybraná místa lze označit čipem  
a propojit s Bezpečnostním dohledovým centrem. Jednotky obecní stráže snímají při 
pravidelných kontrolách informace z čipových zařízení a zasílají je online do tohoto centra. 
Obec si tak může ověřovat aktuální stav vybraných lokalit i průběh kontrol. Vzniklé nenadálé 
situace jsou dokumentovány fotografiemi a videonahrávkou. Strážce má umístěnou online 
kameru ve vozidle i přímo na své uniformě. Každý obyvatel střežené obce si může v případě 
nouze zavolat přímo členy obecní stráže.56  
 Jednou z obcí, která se rozhodla využívat služeb obecní stráže této firmy, jsou 
středočeské Kly. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Mělník, který se nachází 
asi pět kilometrů jižně od obce. Trvalý pobyt zde má hlášeno kolem 1050 obyvatel. Kly se 
dále dělí na sedm částí: Dolní Vinice, Hoření Vinice, Krauzovna, Lom, Kly-obec, Větrušice  
a Záboří.57  
 Původně v obci zvažovali zřídit obecní policii, ale po předběžné kalkulaci bylo zjištěno, 
že náklady na jednoho strážníka obecní policie by činily cca půl milionu korun ročně, a proto 
přistoupili na toto řešení. Za obecní stráž, kterou tvoří motorizované dvoučlenné hlídky, 
zaplatí z obecního rozpočtu pouze dvacet až třicet tisíc korun za měsíc. Cena se odvíjí nejen 
od počtu nasmlouvaných odsloužených hodin, ale i od počtu mimořádných výjezdů, které 
stráž v daném měsíci absolvuje. Bezpečnostní agentura sídlí v Mělníku, odkud vyjíždí na 
jednotlivé hlídky do obce. „K lidem se snažíme přistupovat nikoli jako represivní složka, ale 
jako pomoc pro ně samé. Fungujeme zejména jako oznamovatel přestupkové nebo i trestné 
činnosti, kterou zdokumentujeme pomocí kamer a předáme k dalšímu řešení buď obecnímu 
úřadu, nebo policii." popsal šéf agentury Jaromír Veselý. Starostka Iveta Fišerová uvedla, že si 
je vědoma, že pracovníci bezpečnostní agentury nemají právo udělovat pokuty za přestupky 
spáchané na území obce. „Zaštitují především monitorování pořádku, ať už jde o zakládání 
černých skládek, vandalismus nebo třeba volně pobíhající psy. Přestupkovou agendu pak  
s našimi občany řešíme my."58 Starostka chce také nabídnout místním seniorům službu 
agentury, díky které se budou moci napojit na bezpečnostní dohledové centrum 
prostřednictvím takzvaného SOS tlačítka. Zároveň chce toto tlačítko nechat instalovat také 
do mateřské školy a do budoucna ho nabídnout například i místním podnikatelům. 

                                                 
55 SECURITOR, Obecní stráž-Vyřešte bezpečnostní situaci svého města, obce nebo čtvrti. [cit. 8. II. 2016]. 
http://www.mestovbezpeci.cz/sluzba/obecni-straz/ 
56 SECURITOR, Obecní stráž-Vyřešte bezpečnostní situaci svého města, obce nebo čtvrti. [cit. 8. II. 2016]. 
http://www.mestovbezpeci.cz/sluzba/obecni-straz/ 
57 Kly. Města, obce a vesnice v České republice, nedatováno. [cit. 8. II. 2016]. 
http://www.obce-mesta.info/obec.php?id=Kly-534897 
58 TASNEROVÁ, Barbora. Revoluce v obecní bezpečnosti, pořádek ve Klích hlídá stráž. Mělnický deník. 25. X. 
2015 [cit. 8. II. 2016]. http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/obecni-straz-kly.html 
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 Šéf agentury Jaromír Veselý hodlá vybudovat jakousi síť hlídek obecní stráže, které 
budou neustále v terénu hlídkovat v obcích. Chce uvést do provozu portál, kam budou 
starostové zadávat největší problémy v té které obci. Agentura bude tyto informace sbírat, 
vyhodnocovat a vytvářet rozpis toho, na co se mají hlídky v dané obci nejvíce zaměřit.59 
Nutno dodat, že z fotografie přiložené ke článku, jsou hlídky obecní stráže v obci poměrně 
lehce zaměnitelné za příslušníky policie, nebo strážníky obecní policie. Jejich stejnokroj tvoří 
černou kombinézu, která byla původně šitá pro příslušníky Policie České republiky 
a červeným nápisem na zádech OBECNÍ STRÁŽ. Těmito stejnokroji mohou uvádět v omyl 
neznalou veřejnost.  
 Další soukromou bezpečnostní službou, která se také zaměřuje na bezpečnost obcí je 
WARRIOR SECURITY. Stejně jako u předešlé agentury se také její produkt jmenuje obecní 
stráž. Na svých webových stránkách uvádí. že se jedná o jedinečnou službu obcím. Služba 
Obecní stráž je určena především pro obce a města, která nemají služebnu Policie České 
republiky nebo městské policie. Jejím hlavním úkolem je zejména ochrana movitého  
i nemovitého obecního majetku, kontrola budov či nejrůznějších zařízení v obci, dohled nad 
veřejným pořádkem. V případě zjištění jakéhokoliv přestupku nebo trestného činu jsou naší 
hlídkou provedeny neodkladné úkony k zajištění pořádku. Událost je řádně zadokumentována 
a bezodkladně předána příslušným orgánům k prošetření. Služba Obecní stráž je vždy 
poskytována profesionální hlídkou, jejíž členové úspěšně složili psychodiagnostické zkoušky, 
zkoušku znalosti relevantních právních předpisů, zkoušku z poskytnutí první pomoci, 
sebeobrany a zkoušku použití zbraně. Hlídka je při výkonu služby kromě jiného vybavena: 
 

 služebním automobilem, 
 střelnou zbraní, tonfou, slzným sprejem, pouty, 
 audio a video záznamovým zařízením, 
 halogenovou svítilnou, 
 prostředky mobilní komunikace, 
 jednotným, přehledným a nezaměnitelným úborem60, 
 základními hasicími prostředky, 
 prostředky pro poskytování první pomoci. 

 
Hlavní předností služby Obecní stráž je přítomnost hlídky přímo v obci, což má velký 

preventivní účinek při předcházení porušování právních předpisů a udržování bezpečnosti.61 
 Dle názoru autora se soukromé bezpečnostní služby v budoucnu budou ještě více 
zaměřovat a specializovat na potřeby zejména menších obcí v zajišťování bezpečnosti na 
místní úrovni. Pro takovéto soukromé subjekty je to poměrně velká příležitost pro stabilní 
příjmy ze strany solventních obcí.  
 Lze také uvést příklad, kdy je vyvíjen tlak ze strany vedení města na zastupitelstvo, 
aby byla zrušena funkční Městská policie a její činnost zcela nahradila soukromá 

                                                 
59 TASNEROVÁ, Barbora. Revoluce v obecní bezpečnosti, pořádek ve Klích hlídá stráž. Mělnický deník. 25. X. 
2015 [cit. 8. II. 2016]. http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/obecni-straz-kly.html 
60 I tento stejnokroj je poměrně lehce zaměnitelný se stejnokrojem příslušníků Policie České republiky, či 
městskými strážníky, jak je patrné z fotografií dostupných na stránkách Warrior Security Bezpečnostní agentura 
Pardubice http://www.warriorsecurity.cz/obecni-straz 
61 Warrior Security. Bezpečnostní agentura Pardubice [cit. 8. II. 2016]. 
http://www.warriorsecurity.cz/obecni-straz 
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bezpečnostní služba, jako tomu bylo v Mimoni. Vedení města se domnívá, že agentura 
zvládne dohled lépe, levněji a efektivněji než městští strážníci a kvalita bezpečnostního 
dohledu nebude nižší.62 Přirozeně se naskýtá v tomto případě otázka, komu zrušení Městské 
policie prospěje a jestli za tlakem na zrušení nestojí lobby soukromé bezpečnostní služby, 
která chce místo po strážnících zaujmout.  

 
Ilustrace: Ukázky stejnokrojů obecní stráže.63 

 

    
 
 Nutno také podotknout, že soukromé bezpečnostní služby nedisponují žádnými 
speciálními pravomocemi nad rámec pravomocí běžného občana. Výhoda soukromé 
bezpečnostní služby je patrně v tom, že svou službu vykonává jako pravidelnou kontrolu, 
dohlíží na riziková místa a nafotí či jinak zdokumentuje nezákonné jednání, popřípadě 
mohou provozovat pult centralizované ochrany či jiná monitorovací zařízení. Pořízená 
dokumentace může později sloužit k dopadení či usvědčení pachatele, eventuálně jako 
důkazní materiál při vymáhání náhrady za způsobené škody.  

                                                 
62 WERICH, Ondřej. Sousedské hlídky v rámci obcí České republiky. Policejní akademie České republiky v Praze, 
bakalářská práce, Praha 2014. 
63 TASNEROVÁ, Barbora. Revoluce v obecní bezpečnosti, pořádek ve Klích hlídá stráž. Mělnický deník. 25. X. 
2015 [cit. 8. II. 2016]. http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/obecni-straz-kly.html 
 Warrior Security. Bezpečnostní agentura Pardubice [cit. 8. II. 2016]. 
http://www.warriorsecurity.cz/obecni-straz 
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Silné stránky Slabé stránky 

 Podstatně levnější varianta pro obce 
oproti zřízení vlastní obecní policie 
a mnohdy i levnější varianta než 
veřejnoprávní smlouva dle zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 

 Nulová pravomoc personálu soukromé 
bezpečnostní služby nad rámec 
pravomocí běžného občana. 

 

Příležitosti Rizika 

 Obec má příležitost sama si určit rozsah 
a pravidelnost služeb soukromé 
bezpečnostní služby. 

 U některých soukromých 
bezpečnostních služeb snaha o navození 
pocitu legálního ozbrojeného 
bezpečnostního sboru. 
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3. Právní rámec alternativních možností 
 
 Jestliže se zaměříme na právní rámec, který alternativní možnosti zajišťování 
bezpečnosti na místní úrovni mají, musíme nejprve rozlišit, kdo tuto bezpečnost zajišťuje. Na 
jedné straně se jedná o zcela legální možnost obce vytvořit si pro potřeby zajišťování 
bezpečnosti na svém území obecní policii. Ta za dodržení zákonných podmínek má jasnou 
oporu v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Tento zákon dává obecní policii řadu 
pravomocí k zajišťování bezpečnosti v obci. Dále je v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky jasně uvedeno, za jakých podmínek a za jakým účelem obec může s Policií České 
republiky uzavřít koordinační dohodu. Podobně je tomu i v případě uzavírání 
veřejnoprávních smluv při poskytování služeb obecní policie jinou obcí podle zákonu 
553/1991 Sb., o obecní policii. 
 Na straně druhé jsou možnosti pro zajištění větší bezpečnosti v obci, které nejsou 
upravovány žádnými speciálními právními normami. Mezi takové se řádí například najímání 
soukromých bezpečnostních služeb, nebo využívání projektů jako je Bezpečnostní 
dobrovolník, Bezpečná lokalita či Bezpečné město apod. Lze sem řadit i aktivity s větší či 
menší podporou samosprávy, jako jsou sousedské hlídky. Na takové možnosti lze rovněž 
nahlížet z různých úhlů. Jestliže se jedná o snahu obce o zvýšení bezpečnosti, které s sebou 
nenese odhalování přestupků, či trestných činů, pak nejsou žádné speciální pravomoci ani 
potřebné. Zde jsou myšleny především takové projekty, které jsou zaměřeny například na 
střežení frekventovaných přechodů u škol v ranních hodinách, odhalování černých skládek, 
zjišťování nebezpečných předmětů na dětských hřištích a jejich okolí, nebo bezpečnostní 
osvěta mezi seniory. Tyto projekty většinou nepřinášejí ani větší finanční zátěž pro rozpočet 
obce, neboť jsou financovány z centrální úrovně, nebo se takovým aktivitám věnují 
dobrovolníci či neziskové organizace.  
 V případech, kdy má nějaký subjekt více méně suplovat činnost obecní či státní 
policie, je situace složitější. Zde se jedná především o soukromé bezpečnostní služby, které 
dnes nabízejí řadu produktů zajímavých především pro menší obce s malým rozpočtem. Pro 
podobné obce taková možnost bývá, především z finančních důvodů, často jedinou 
alternativou. Z úryvku z internetových stránek jedné ze soukromých bezpečnostních služeb, 
je dle názoru autora patrné, že se u potencionálního zákazníka snaží vzbudit pocit jakési 
oficiální bezpečnostní složky. Služba Obecní stráž je vždy poskytována profesionální hlídkou, 
jejíž členové úspěšně složili psychodiagnostické zkoušky, zkoušku znalosti relevantních 
právních předpisů, zkoušku z poskytnutí první pomoci, sebeobrany a zkoušku použití zbraně.64 
Především v závěru uvedená zkouška z použití zbraně je velice zavádějící a může  
u nepoučené osoby vzbuzovat dojem, že soukromá bezpečnostní služba má jakousi zvláštní 
pravomoc k použití zbraně. Takovou pravomoc mají v ČR pouze ozbrojené síly a ozbrojené 
bezpečnostní sbory. Například v zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky se v § 56 
Použití zbraně, je taxativní výčet případů oprávněného použití střelné zbraně příslušníkem 
Policie České republiky. Obdobný taxativní výčet použití služební zbraně lze nalézt v zákonu 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii a to v § 20. Podobná paragrafová znění mají všechny 
ozbrojené bezpečnostní sbory. Tuto pravomoc ale samozřejmě soukromé bezpečnostní 
služby nemají. V textu bylo patrně myšleno „zkouškou použití zbraně“ odborná způsobilost 

                                                 
64 Warrior Security. Bezpečnostní agentura Pardubice. [cit. 8. II. 2016]. 
http://www.warriorsecurity.cz/obecni-straz 
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žadatele o zbrojní průkaz skupiny A až E podle zákonu č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních  
a střelivu. Zákon, jehož součástí je § 21, mimo jiné upravuje pravidla pro získávání zbrojního 
průkazu.65  
 Dalším problémem, na který již autor poukázal v kapitole o soukromých 
bezpečnostních službách, je jejich poměrně snadno zaměnitelný stejnokroj, který se nápadně 
podobá stejnokroji obecní a státní policie. Dle názoru autora je zavádějící i název OBECNÍ 
STRÁŽ, který může u laika rovněž vzbuzovat dojem oficiální bezpečnostní složky.  
 Toto vše je patrně cílený marketingový tah, který má zapůsobit jak na 
potencionálního zákazníka, tak i na případné pachatele přestupků, či trestných činů, zdáním 
oficiality takto oděných zaměstnanců soukromé bezpečnostní služby. Nutno ale zdůraznit, že 
žádná ze soukromých bezpečnostních služeb nedisponuje oprávněními a pravomocemi nad 
rámec oprávnění běžného občana. Z hlediska bezpečnosti se jedná zejména o zákon 40/2009 
Sb., trestní zákoník, a to konkrétně hlava III. Okolnosti vylučující protiprávnost § 28 Krajní 
nouze66 a § 29 Nutná obrana.67 Tyto paragrafy dávají všem běžným občanům, tedy 
i soukromím bezpečnostním službám, možnost odvrátit nebezpečí, či se bránit útoku, 
přirozeně za splnění určitých podmínek. Dalším zákonem, který mohou tyto služby využít je 
zákon 141/1961 Sb., trestní řád, a to konkrétně § 76 odst. 2 Zadržení osoby podezřelé.68 
Tento paragraf dává, opět za splnění určitých podmínek, komukoli, možnost omezit osobní 
svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté.  
 Přidanou hodnotou poskytovaných produktů soukromých bezpečnostních služeb lze 
spatřovat například v pravidelnosti a mobilitě hlídek, ve zdokumentování případných 
přestupků, nebo ve vyškolení zaměstnanců z různých praktických dovedností, jako je 
například poskytování první pomoci. Otázkou je, zda by takovou činnost nezajistil ve stejné 
kvalitě a se stejnými pravomocemi a za daleko nižší cenu zaměstnanec obecního úřadu, který 
bude obdobně vyškolen. 
 

                                                 
65 Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, § 21 Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz 
skupiny A až E  
 (1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E prokazuje odbornou způsobilost zkouškou vykonanou 
před zkušebním komisařem. Ten po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti. 
66 (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, 
není trestným činem. 
 (2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo 
způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu 
nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 
67 (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním 
zákonem, není trestným činem. 
 (2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 
68 Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, 
pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto 
osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 
ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených 
orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Ondřej Werich, Aktuální trendy při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v České republice (2018_A_02) 

 

 
32 

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

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

4. Projekt Bezpečnostní dobrovolník 
 
 Projekt Bezpečnostní dobrovolník je momentálně nejaktuálnější novinka vytvořená 
Ministerstvem vnitra, v oblasti zajišťování bezpečnosti na místní úrovni.  
 Cílem projektu Bezpečnostní dobrovolník, vytvořeného Ministerstvem vnitra, a stejně 
tak i cílem dílčích projektů obcí, podporovaných Ministerstvem vnitra v rámci dotačního 
programu Bezpečnostní dobrovolník, je umožnit laické veřejnosti širší zapojení do 
zabezpečování veřejného pořádku. Obcím a jejich obyvatelům se nabízí podpora vybraných 
dobrovolnických aktivit prostřednictvím institutu „bezpečnostního dobrovolníka“. Smyslem 
projektu je vyjít vstříc iniciativám občanské společnosti a pomoci obcím vytvořit podmínky 
pro dobrovolnickou činnost jejich obyvatel, která přispěje ke zlepšení života v obci. Má se 
jednat o nabídku veřejné správy, podanou ruku, na kterou mnozí občané možná čekají. 
Obce, které mají zájem se do projektu Bezpečnostní dobrovolník se svými dílčími projekty 
zapojit, mohou při respektování hlavních myšlenek projektu čerpat finanční prostředky  
z dotačního programu vypsaného Ministerstvem vnitra.69  
 Bezpečnostní dobrovolník je osoba žijící v dané obci či lokalitě. Osoba, která tam 
například vlastní nemovitost. Může se jím stát člověk v produktivním věku, senior, student 
starší 18 let, kterému nebyla soudně omezena svéprávnost a musí být trestně bezúhonný. 
Činnost vykonává dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Ve 
své podstatě působí bezpečnostní dobrovolníci na základě čl. 2 odst. 4 Ústavy České 
republiky („co není zakázáno, je dovoleno“). Bezpečnostní dobrovolník funguje na čistě 
dobrovolné bázi a na principu „sousedské výpomoci“. Jeho činnost nemá nahrazovat práci 
Policie České republiky ani obecní policie, bezpečnostní dobrovolník nemá zasahovat více, 
než jakýkoliv „řadový“ občan. Silnou stránkou bezpečnostního dobrovolníka je komunikace, 
role informovaného občana, který je schopen efektivně komunikovat s ostatními občany 
i orgány veřejné správy. Obec může dobrovolníkům poskytnout hmotnou nebo jinou pomoc 
k usnadnění jejich činnosti; zejména pracovní pomůcky (např. terčíky pro zastavování 
vozidel) nebo pracovní oděvy (např. vesty a kšiltovky, které slouží k identifikaci 
bezpečnostních dobrovolníků), v přiměřeném rozsahu (dle požadované činnosti) je 
proškoluje a jejich činnost koordinuje. Bezpečnostní dobrovolníci nemají z titulu své 
„funkce“ žádné zvláštní pravomoci. Konečný výběr uchazečů o činnost bezpečnostního 
dobrovolníka v rámci dílčího projektu obce provádí obec. Nevhodné uchazeče o tuto 
„pozici“ může obec odmítnout, aniž by byla povinna důvod odmítnutí uchazeči sdělovat. 
Vhodná je též spolupráce s policejními veterány.70 
 

                                                 
69 Dotační program BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK Náležitosti dílčích projektů při čerpání dotace ze státního 
rozpočtu. Ministerstvo vnitra. Nedatováno. [cit. 9. II. 2016]. http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zaslani-
zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2015.aspx 
70 Dotační program BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK Náležitosti dílčích projektů při čerpání dotace ze státního 
rozpočtu. Ministerstvo vnitra. Nedatováno. [cit. 9. II. 2016]. http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zaslani-
zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2015.aspx 
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4.1 Obsahová náplň činnosti bezpečnostních dobrovolníků  
 
 Demonstrativní výčet vhodných aktivit: 

 

 bezpečnost silničního provozu – hlídání přechodů pro chodce, zabezpečování 
bezpečného přechodu chodců, zejména dětí, včetně zastavování vozidel podle § 79 
odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb. 12; event. též pomoc formou informování 
řidičů při dopravních uzávěrách, asistence při organizování dopravy v době konání 
kulturních a společenských akcí v obci – řízení pohybu vozidel po provizorním 
parkovišti (na louce, hřišti), usměrňování pohybu vozidel i pěších v obci v případě 
dočasného dopravního omezení, poskytování potřebných informací o akci, službách 
ve městě apod.  

 pořádání informativních setkání (besed) s občany ve spolupráci s Policií České 
republiky (resp. též obecní policií a obcí), prezentace statistik kriminality, zjišťování 
pocitu bezpečí, informování o aktuálních bezpečnostních rizicích v obci a poskytování 
rad, jak se proti nim bránit – např. ve školách, domovech pro seniory, domech 
s pečovatelskou službou, zájmových sdruženích apod.  

 pochůzky v zahrádkářských koloniích a chatových oblastech, případné hlášení 
podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu (obecní policii, Policii České 
republiky, majiteli) – zejména vniknutí do nemovitostí, poškození věci apod. 

 vytvoření sítě osob, která bude Policii České republiky na požádání v rámci svých 
možností k dispozici při pátrání po ztracených dětech či seniorech 

 mapování a oznamování černých skládek, autovraků, poškozeného, či chybějícího 
dopravního značení, poškození veřejného zařízení.71  

 
 Pro potřeby obcí, které se hodlají do projektu Bezpečnostní dobrovolník zapojit, 
vydalo Ministerstvo vnitra Manuál pro obce. V manuálu jsou popsány veškeré eventuality, se 
kterými je třeba počítat při zavádění projektu v obci. Zejména se jedná o právní postavení, 
podmínky a limity činnosti bezpečnostních dobrovolníků, organizace jejich činnosti, 
oslovování veřejnosti, výběr, proškolení či pojištění bezpečnostních dobrovolníků a postup 
obce v průběhu projektu. Níže následuje výčet dosud zapojených obcí do projektu. 
 
4.2 Dotační program 
 

Pro projekt bezpečnostní dobrovolník byly Ministerstvem vnitra vydány zásady 
poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České 
republiky v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník. V zásadách je určeno, že 
příjemcem dotace může být pouze obec, nebo městská část hlavního města Prahy.72 Dále se 
v zásadách uvádí, na co je dotace zejména určena a na co dotaci využívat nelze. 

                                                 
71 Dotační program BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK Náležitosti dílčích projektů při čerpání dotace ze státního 
rozpočtu. Ministerstvo vnitra. Nedatováno. [cit. 9. II. 2016]. http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zaslani-
zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2015.aspx 
72 Článek 2. zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České 
republiky v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník 
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 Dotaci lze poskytnout zejména na:  
 

 pojistné placené na základě pojistné smlouvy uzavřené obcí, kryjící odpovědnost za 
škodu na majetku nebo zdraví, kterou bezpečnostní dobrovolník při výkonu 
dobrovolnické činnosti způsobí sám nebo mu bude způsobena,  

 výdaje spojené s evidencí bezpečnostních dobrovolníků a s jejich přípravou pro výkon 
dobrovolnické činnosti,  

 výdaje spojené s pořízením materiálního vybavení nezbytného k zajišťování výkonu 
činnosti bezpečnostních dobrovolníků, 

 zpracování a tisk informačních materiálů týkajících se realizace dílčího projektu 
Bezpečnostní dobrovolník v rámci obce, 

 náklady na organizaci setkání s veřejností (pronájem sálů, ozvučení).  
 

Dotaci nelze poskytnout na: 
 

 mzdy zaměstnanců (s výjimkou mzdy koordinátora bezpečnostních dobrovolníků), 
motivační odměny vyplácené v penězích nebo poukázkách,  

 státní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle 
zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary 
k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.),  

 zřízení pevných telefonních linek, 

 nákup automobilů a jiných motorových vozidel, leasingové splátky, 

 financování podnikatelských a výdělečných aktivit,  

 cesty do zahraničí a stáže v zahraničí,  

 pohoštění a dary (náklady na reprezentaci),  

 odměny statutárních orgánů,  

 členské příspěvky v mezinárodních institucích, 

 splátky půjček a dluhů,  

 tvorbu kapitálového jmění,  

 provedení účetního auditu, 

 pokuty, úroky z prodlení, penále, odpisy pohledávek, úroky, manka a škody, n) 
náklady na provoz (nejedná-li se o provoz zařízení souvisejících přímo s výkonem 
činnosti bezpečnostních dobrovolníků), 

 nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit),  

 DPH, o jehož vrácení je možné právoplatně žádat,  

 školení a kurzy, jejichž obsahová náplň nesouvisí s činností bezpečnostních 
dobrovolníků, a na pořádání workshopů, team-buildingů, výjezdních zasedání apod.  

 nákup věcí osobní potřeby, které přímo nesouvisejí s realizací projektu Bezpečnostní 
dobrovolník v rámci obce,  
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 nákup vybavení nesloužícího k preventivním účelům (např. zbraně či donucovací 
prostředky ve smyslu § 52 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, anebo donucovací prostředky ve smyslu § 18 zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou 
slzotvorných dočasně zneschopňujících prostředků).73  

 
 V zásadách, v článku žádost o dotaci se uvádí, že dotace ze státního rozpočtu se 
poskytuje až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů.74 Následuje odstavec, který řeší 
výběrové dotační řízení, ve kterém je stanoven postup pro přijímání, projednávání, 
hodnocení žádostí a pro stanovení výše poskytované dotace ze státního rozpočtu.75 
V zásadách jsou dále uvedena pravidla Evidence a vyúčtování poskytnutých dotací,76 změna 
účelu a rozpočtu dotace77 a odpovědnost a kontrola hospodaření s prostředky dotace.78 
 
 V textu dále následují konkrétní obce a jejich zkušenosti s projektem. 
 
4.3 Dobroslavice 
 

Dobroslavice se nacházejí v Moravskoslezském kraji a příslušnou obcí s rozšířenou 
působností je město Hlučín. Obec Dobroslavice se rozkládá asi 21 kilometrů východně od 
Opavy a čtyři kilometry jihozápadně od města Hlučín. Trvalý pobyt na území této středně 
velké obce má úředně hlášeno kolem 730 obyvatel.79 Obec nedisponuje vlastní Obecní 
policií, ani nemá uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s jiným zřizovatelem Obecní policie o 
poskytování služeb. Rovněž se zde nenachází služebna Policie České republiky. Nejbližší 
služebna Policie České republiky je v Hlučíně. V Hlučíně jsou pro obce Dobroslavice, Děhylov 
a Kozmice vyčleněni dva územně odpovědní policisté. Obec nemá rovněž uzavřenou 
koordinační dohodu s Policií České republiky a ani nevyužívá jiných možností, jak zvýšit 
bezpečnostní standard ve svém katastru (najímání soukromých bezpečnostních agentur, 
kamerový systém, fotopasti, sousedské hlídky apod.). Za projekt v obci zodpovídá 
koordinátorka paní Irena Šťastná. O projektu se obec dozvěděla z internetu a je do něj 
zapojena od března 2015. Ministerstvem vnitra byla obci poskytnuta dotace ve výši 
18 440,- Kč a zhruba 19 000,- Kč do projektu v obci investovali. Dobroslavice mají čtyři 
občany, kteří jsou bezpečnostními dobrovolníky a jejich činnost tvoří každodenní ranní 
výpomoc a dohled při převádění zejména dětí z 1. stupně základní školy přes nepřehledný 

                                                 
73 Článek 3. zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České 
republiky v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník 
74 Článek 4. zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České 
republiky v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník 
75 Článek 5. zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České 
republiky v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník 
76 Článek 6. zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České 
republiky v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník 
77 Článek 7. zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České 
republiky v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník 
78 Článek 5. zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České 
republiky v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník 
79 Dobroslavice. Města, obce a vesnice v České republice, nedatováno. [cit. 11. II. 2016]. 
http://www.obce-mesta.info/obec.php?id=Dobroslavice-531197 
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a poměrně nebezpečný přechod pro chodce v blízkosti autobusové zastávky (část dětí dojíždí  
z vedlejší obce a část jde pěšky z jedné části obce na druhou). Ke své činnosti jsou 
dobrovolníci vybaveni reflexními triky, výstražným pánským kompletem (bunda + kalhoty), 
pro zimní měsíce zateplenými oděvními doplňky, výstražnou čepicí, výstražnou vestou, 
bezpečnostním terčíkem a ruční LED svítilnou.80 

 Jako konkrétní výsledek fungování bezpečnostních dobrovolníků v Dobroslavicích 
uvádí jejich koordinátorka první zprávu z června 2015. Díky tomu, že je náš dobrovolník ve 
výstražném obleku, registrují jej mnozí řidiči už při sjíždění z kopce od Háje ve Slezsku, 
podvědomě zpomalí a problematický úsek projíždějí pomaleji, než bylo obvyklé; v opačném 
směru jízdy je situace odlišná – ti, kteří projíždějí obcí ve směru od Děhylova a mnohdy se 
doslova vyřítí z nepřehledné zatáčky, musí reagovat spontánně, jakmile si dobrovolníka  
v obleku všimnou; změna situace byla velice dobře sledovatelná například při ranních mlhách, 
či za deště, jestliže je obecně zhoršená viditelnost; dalším nepředpokládaným efektem je 
rovněž ukázněnost dětí mladšího školního věku, jež dnes již denně míří k přechodu 
zabezpečenému bezpečnostním dobrovolníkem jakožto spádovému místu, zatímco dříve 
přecházely na popud rodičů v jiných místech vozovky, jež byla pro přejití sice bezpečnější, ale 
nebyla označena přechodem pro chodce. 
  V souvislosti s projektem Bezpečnostní dobrovolník Dobroslavice pracuje obec  
v součinnosti s odborem dopravy úřadu Hlučín také na lepším označení obou přechodů pro 
chodce v okolí mateřské školy, které bude realizováno v nejbližší době.81 
  Obyvatelé obce i koordinátorka sama hodnotí projekt velice kladně. Jednoznačně 
pozitivně projekt přijali zejména rodiče dětí, postupem času i děti samotné, vedení školy, 
rovněž senioři, kteří se přes inkriminovaný přechod báli přecházet.  
 
4.4 Strakonice 
 
 Strakonice náleží pod Jihočeský kraj a jsou také obcí s rozšířenou působností. Na 
katastrálním území tohoto středně velkého města má nahlášený trvalý pobyt asi 
23 280 obyvatel.82 Sídlí zde Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor 
Strakonice a dále i Služba kriminální policie a vyšetřování, Služba dopravní policie, Oddělení 
tisku a prevence, Oddělení vnitřní kontroly a z hlediska bezpečnosti občanů ve městě patrně 
nejdůležitější Obvodní oddělení Strakonice. Kvůli zvýšenému nárůstu kriminality po roce 
1990 přistoupilo město ke zřízení městské policie od 1. ledna 1993. Městská policie svým 
výkonem zabezpečuje především místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti 
města. Při této činnosti úzce spolupracuje s Policií České republiky. V roce 2003 díky 
programu „Partnerství“, do kterého byla Městská policie vybrána Ministerstvem vnitra, 
zahájila budování městského kamerového monitorovacího systému. Celkový počet 
zaměstnanců Městské policie je v současné době 27 osob: tj. velitel strážníků, zástupce 
velitele pro výkon, manažerka prevence kriminality, 23 strážníků pro přímý výkon služby 
a administrativní pracovnice. Služba je zajišťována nepřetržitě po celých 24 hodin čtyřmi 
pravidelně se střídajícími směnami. Jedna směna je po 5 a další tři po 6 strážnících. Město je 
rozčleněno na 4 sektory. Za každý konkrétní sektor má odpovědnost určitá směna hlídající 

                                                 
80 Zimní výstražná bunda, zimní rukavice, zimní obuv a gumáky. 
81 ŠŤASTNÁ, Irena. Obecní úřad Dobroslavice. Telefonický dotaz ze dne. 4. II. 2016. 
82 Strakonice. Města, obce a vesnice v České republice, nedatováno. [cit. 13. II. 2016]. http://www.obce-
mesta.info/obec.php?id=Strakonice-550787 
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zejména vraky, černé skládky, komunikační závady, vylepování plakátů či pořádek. Služba je 
vykonávána formou pochůzkové a hlídkové služby a monitoringem kamerového systému.83 
Kromě výše zmíněného mají ve městě zřízeny asistenty prevence kriminality a na velké akce 
typu Mezinárodní dudácký festival je najímána bezpečnostní agentura. 
 O zapojení do projektu se zajímal i regionální tisk, který v této souvislosti otiskl 
rozhovor se strakonickým místostarostou a velitelem městské policie. Do strakonických ulic 
by radnice ráda poslala takzvané bezpečnostní dobrovolníky. „Šlo by o lidi z řad veřejnosti, 
kteří by se angažovali v bezpečnostní činnosti pro město. Zatím jsme zažádali o dotaci na 
tento program," řekl místostarosta Milan Jungvirt (Strakonická veřejnost). Tito lidé by ve 
svém volném čase a bez nároku na odměnu mohli například pomáhat městským strážníkům  
a Policii České republiky při hlídkování na přechodech pro chodce v ranní a odpolední špičce. 
Šéf strážníků městské policie Milan Michálek by konkrétně v této činnosti význam viděl. „Zda 
by mohli tito lidé pomáhat i v jiných odvětvích posuzovat nemohu a ani nechci. Skeptický 
jsem ovšem v jiné věci – zda se vůbec takové lidi podaří najít," řekl. Projektový manažer 
městského úřadu Michal Novotný se s podobnou činností dobrovolnických skupin setkal 
například v Mladé Boleslavi nebo Českých Budějovicích. „Věřím, že se takoví lidé najdou, 
optimální počet by byl tak dvacet. Pochopitelně by museli prokázat svoji bezúhonnost," 
dodal. Jejich další využití ale vidí například při pátracích akcích nebo v případě živelních 
pohrom.“84 
 Do projektu se Strakonice zapojily od března 2015 a jeho koordinaci má na starost 
pan Michal Novotný. O projektu se dozvěděli prostřednictvím internetu a kromě 
dlouhodobého zájmu o dobrovolnické projekty, je o zapojení přesvědčil i fakt, že dotace je 
poskytována až do výše sta procent. Celková dotace na projekt činila 305 719,- Kč a náklady  
k 24. září 2015 byly vyčísleny na 70 792,- Kč. Z peněz byla v první fázi pořízena výbava pro 
zapojené dobrovolníky, která je tvořena triky s potiskem a reflexními vestami. Do 23. října 
2015, kdy byla vedena mailová korespondence s koordinátorem projektu, do něj bylo přes 
očekávání minimálně dvaceti dobrovolníků zapojeno pouze osm.85 Cílem projektu je zlepšení 
těchto bezpečnostních oblastí s využitím dobrovolníků: 
 

 bezpečnost dětí při cestě do školy, 

 zefektivnění hledání ztracených osob, 

 informovanost občanů o aktuálních bezpečnostních problémech (prevence – krádeže 
kol aj.), 

 nabídka workoutového cvičení pro neorganizovanou mládež, smysluplné využití 
venkovní posilovny, 

 zefektivnění informovanosti občanů a pomáhání při krizových situacích a živelných 
pohromách, 

 zkvalitnění preventivních akcí ve spolupráci s dobrovolníky.86 

                                                 
83 Profil Městské policie Strakonice. Městská policie Strakonice. Nedatováno. [cit. 13. II. 2016]. 
http://www.mpstrakonice.cz/node/743 
84 ŠKOTKO, Petr. Strakonice chtějí do ulic poslat bezpečnostní dobrovolníky. Deník.cz 24. I. 2015 [cit. 14. II. 
2016]. http://www.denik.cz/jihocesky-kraj/mesto-chce-do-ulic-poslat-bezpecnostni-dobrovolniky-20150124-
erei.html 
85 NOVOTNÝ, Michal. Městský úřad Strakonice. Telefonický dotaz ze dne 23. X. 2015. 
86 Město Strakonice. Dobrovolně pro Strakonice 2015. Nedatováno. [cit. 14. II. 2016]. 
http://www.strakonice.eu/content/dobrovolne-pro-strakonice-2015 
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Z výše uvedených činností se pořádají pouze nárazové preventivní akce. Nepodařilo 
se zjistit, o jaké konkrétní akce se jedná. Dle slov koordinátora by bylo žádoucí projekt více 
rozšířit, aby žadatelem o dotace a realizátorem mohly být i nestátní neziskové organizace. 
Ohlas ze strany spoluobčanů je prý neutrální. Pod článkem „Strakonice chtějí do ulic poslat 
bezpečnostní dobrovolníky."87, je uvedena anketa, které se účastnilo 60 respondentů. Otázka 
v anketě zněla „Potřebují Strakonice tzv. Bezpečnostního dobrovolníka?“ Z celkového počtu si 
pouze 20 % respondentů myslí, že bezpečnostní dobrovolníci by ve městě měli smysl 
a 77 % respondentů soudí, že dobrovolníci nejsou nutní.  

 
4.5  Vratislavice nad Nisou 
 
 Dalším ze zúčastněných jsou Vratislavice nad Nisou, které jsou městským obvodem 
statutárního města Liberec. V této městské části trvale žije přibližně 8 000 obyvatel na území 
o velikosti takřka 13 km². Nachází se zde obvodní oddělení Policie České republiky 
a z městské policie Liberec je pro tento obvod vyčleněn jeden strážník. Za projekt 
bezpečnostního dobrovolníka v městské části odpovídala Lenka Marelová a o projektu se ve 
Vratislavicích dozvěděli prostřednictvím internetu. Vratislavice byly zatím jediným městem, 
které dotaci poskytnutou Ministerstvem vnitra, vrátilo. Dle slov koordinátorky projektu 
chyběli dobrovolníci ochotní se do projektu zapojit a to i přes výzvu otištěnou v zářijovém 
vydání Vratislavického zpravodaje.88 "Hledáme dobrovolníky z řad aktivních seniorů, 
studentů, maminek a tatínků, kteří budou nápomocni dětem při cestě do školy - zejména na 
přechodu a v okolí školy, kteří projdou Vratislavice a zmapují vznikající černé skládky a další 
problémová místa. Kteří budou spolupracovat s městským strážníkem a technickým 
střediskem. Dobrovolník se bude aktivně podílet na zlepšování života ve Vratislavicích.  
V rámci projektu bude vybaven oblečením do nepohody a dalšími nezbytnými pracovními 
potřebami.“89 Z otištěného článku vyplývá, jakou činností se měli dobrovolníci zabývat. 
 
4.6 Městská část Praha 7 
 
 Městská část Praha 7 má přes 42 000 obyvatel a její rozloha činí 7,14km². Pro 
zajišťování bezpečnosti území městské části je zde Obvodní ředitelství Praha 7 – místní 
oddělení policie Letná. Dále je zde městská policie Praha 7 – obvodní ředitelství. Mimo to 
městská část do jara roku 2015 také využívala za účelem hlídání dvou hřišť soukromé 
bezpečnostní služby.  
 Do projektu je Praha 7 zapojena od září 2015. Za projekt v městské části odpovídá 
Bc. Jaroslav Fiala, který na úřadu působí zároveň jako koordinátor protidrogové prevence  
a prevence kriminality. Dozvěděl se o něm z internetových stránek Ministerstva vnitra, které 
z důvodu vyhlašování různých dotačních programů pravidelně sleduje. O zapojení do 
projektu bylo rozhodnuto radou městské části. V dohodě o výkonu činnosti bezpečnostního 
dobrovolníka v rámci projektu je i jasně deklarován cíl a náplň projektu. "Cílem projektu 

                                                 
87 ŠKOTKO, Petr. Strakonice chtějí do ulic poslat bezpečnostní dobrovolníky. Deník.cz 24. I. 2015 [cit. 14. II. 
2016]. http://www.denik.cz/jihocesky-kraj/mesto-chce-do-ulic-poslat-bezpecnostni-dobrovolniky-20150124-
erei.html 
88 MARELOVÁ, Lenka. Úřad městské části Vratislavice nad Nisou. Telefonický dotaz ze dne 20. X. 2015. 
89 MAJSNER, Jiří. Pomozte nám aktivně zlepšit pořádek a bezpečnost ve Vratislavicích. Vratislavický zpravodaj. 
Nedatováno. [cit. 25. X. 2015]. http://www.vratislavice.cz/public/data/media/zpravodaj/VZ_9_final_web.pdf 
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Bezpečnostní dobrovolník MČ Praha 7 je zvýšení bezpečnosti na rizikových přechodech pro 
chodce především u předškolních a školních zařízení, zajištění větší informovanosti  
a bezpečnosti během mimořádných dopravních situací, posílení bezpečnosti v městské části, 
nahlašování koncentrace osob, které narušují pořádek či jinak zasahují do řádného chodu 
městské části, černých skládek, poškozeného či chybějícího dopravního značení a jiného 
veřejného zařízení občany městské části Praha 7 za účelem koordinované spolupráce  
v problémových oblastech bezpečnosti v Praze 7.“90 Pan Fiala je přesvědčen o smysluplnosti 
projektu a o potřebě zapojení veřejnosti do místních záležitostí veřejného pořádku. Dle jeho 
vyjádření se vyskytly i opačné názory; projekt byl například přirovnáván k pomocným strážím 
veřejné bezpečnosti,91 které na území Československa působily před listopadem 1989. 
Manuál pro obce vydaný Ministerstvem vnitra je pro koordinátora projektu dostatečně jasný 
a srozumitelný a nic by na něm neměnil. Městské části se na projekt podařilo od ministerstva 
získat sumu přesahující 105 000,- Kč. Celou získanou částku se jim patrně vyčerpat nepodaří, 
patrně pro nenaplnění očekávaného zájmu občanů, kteří se do projektu byli ochotni 
přihlásit. O službu bezpečnostního dobrovolníka nakonec nebyl takový zájem, jak se 
očekávalo. V současnosti se aktivně zapojuje do činnosti bezpečnostního dobrovolníka pět  
z původních dvanácti občanů. I tento počet dobrovolníků se dle slov koordinátora může 
snížit a z jeho strany je jistá obava, jestli bude projekt do budoucna na Praze 7 ještě 
životaschopný. Věkové složení dobrovolníků bylo rozmanité: od 25-leté paní, po penzisty, 
nejednalo se pouze o obyvatele Prahy 7. V řadách dobrovolníků byli i dva bývalí policisté  
a členové sdružení veteránů Policie České republiky, z nichž se aktivit toho času účastní 
pouze jeden.  
 Náplní jejich činnosti je především dohled na přechodech u vytipovaných základních 
škol. Městská policie zajišťuje proškolení Bezpečnostních dobrovolníků a po tomto 
proškolení vydává certifikát, na jehož základu je dobrovolník oprávněn usměrňovat provoz 
na pozemních komunikacích v nezbytném rozsahu. Dozor na přechodech vykonávají zhruba 
tři čtvrtě hodiny před začátkem vyučování a následně procházejí určené lokality v okolí škol, 
jako jsou parky a hřiště. V nich se zaměřují na zjišťování nebezpečných předmětů: jehel  
a injekční stříkaček, ale kontrolují i dopravní značky zarostlé vegetací, nebo nepořádek  
u kontejnerů. Přechody, které mají dobrovolníci hlídat, jsou určovány městskou policií  
a vesměs se jedná o ty méně frekventované, protože vytíženější přechody si městská policie 
obsazuje svými strážníky. Na hlídkování u přechodů před školami je ze stran vedení škol 
velice pozitivní ohlas. Koordinátor projektu vždy předem informuje ředitele konkrétní školy, 
že v ranních hodinách bude dobrovolník hlídat přechod. Doba jejich celkové denní činnosti 
nepřesahuje dvě hodiny. Dobrovolníci jsou vybaveni reflexními vestami s nápisem 
BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK a logem Prahy 7, pláštěnkou do deště, čepicí s logem Prahy 7, 
mobilním telefonem, zastavovacím terčem a svítilnou s kuželem červené barvy. Do konce 
roku 2015 městská část proinvestovala z přidělené dotace cca 50 000,- Kč a to především na 
nákup vybavení a pojištění. Jako problém koordinátor vidí malý zájem občanů o zapojení do 
projektu. Dle jeho názoru by mohlo ministerstvo vytvořit informační kampaň, která by 

                                                 
90 Návrh na uzavření dohod o výkonu činnosti bezpečnostního dobrovolníka v rámci projektu Bezpečnostní 
dobrovolník. Nedatováno. [cit. 26. X. 2015]. http://www.praha7.cz/path/usn?l=1&idUsn=23113&dlOrgan=1 
91 Člen stráže ve svém volném čase aktivně a zdarma pomáhal bezpečnostním orgánům. Každý pomocník nosil 
na rukávu civilního oděvu v době své služby pásku s označením PS VB. Dle ustavujícího dokumentu se členy 
Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti mohli stát dobrovolně se hlásící českoslovenští státní občané starší 21 let, 
kteří jsou oddáni socialistickému společenskému a státnímu zřízení a požívají všeobecné vážnosti a důvěry.  
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občany přesvědčila o vhodnosti zapojení se do projektu a vítaná by byla i finanční 
kompenzace zapojeným dobrovolníkům. Chybným vnímá pan Fiala i poměrně pomalé 
rozhodování o finanční dotaci ze strany ministerstva, kdyby tomu tak nebylo, bezpečností 
dobrovolníci by začali na Praze 7 fungovat již v dubnu či květnu 2015. I z tohoto důvodu se 
poskytnutou dotaci nepodaří celou vyčerpat, neboť se finance poskytují na kalendářní rok, 
což znamená, že městská část měla na jejich investování od září jen čtyři měsíce.92  
 
4.7  Český Těšín 
 
 Město Český Těšín je statutární město v Moravskoslezském kraji, které má 7 obvodů. 
Na jeho území žije 26 566 obyvatel a má rozlohu 3381 hektarů.93 Ve městě se nachází 
obvodní oddělení Policie České republiky Český Těšín a mimo to má město zřízenu  
i městskou policii, která kromě střežení pořádku v katastru města, zodpovídá i za bezpečnost 
v obci Chotěbuz a to na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.94 Cílem projektu v Českém 
Těšíně bylo zřídit šest míst na pozici „Bezpečnostní dobrovolník“ a tím přispět k zajištění 
bezpečného přecházení chodců, zejména dětí, v blízkosti školských zařízení. „Odborně 
vyškolený dobrovolník bude vykonávat kontrolu na frekventovaných místech na přechodech 
pro chodce i mimo ně a usměrňovat pohyb vozidel  i pěších ve městě v případě dopravního 
omezeni, nebo z důvodů konání společenských, kulturních nebo sportovních akcí ve městě. 
Realizací projektu je možné takto zajistit větší počet přechodů a celkově zvýšit bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích v rámci města“.95 
 Ministerstvo vnitra České republiky přispělo v rámci programu „Bezpečnostní 
dobrovolník“ na realizaci projektu dotací ve výši 30 366,- Kč na úhradu výdajů souvisejících  
s výkonem činnosti bezpečnostního dobrovolníka. Z dotace je zakoupeno zejména materiální 
vybavení – zastavovací terče, reflexní vesty a pláštěnky.96 
 Městu se podařilo získat šest dobrovolníků, kteří chodí pravidelně jedenkrát týdně 
hlídat vybrané přechody. Tuto činnost budou vykonávat do konce roku 2015. Město je  
s průběhem projektu maximálně spokojeno.97  
 
4.8 Veteráni Policie České republiky 
 
 Jedním ze záměrů Ministerstva vnitra je větší zapojení veřejnosti, která má odborné 
předpoklady pro činnost v řadách bezpečnostních dobrovolníků. Má se jednat především  
o zapojení členů spolku Veteránů Policie České republiky. Veteráni Policie České republiky 
jsou zapsaným spolek, součástí jehož stanov je, že se jedná o nezávislý, dobrovolný, 
neziskový, nepolitický, profesní a zájmový spolek sdružujícím bývalé policisty bez ohledu na 
jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání či 

                                                 
92 FIALA, Jaroslav. Úřad městské části Praha 7. Osobní rozhovor ze dne 19. X. 2015. 
93 Český Těšín. Města, obce a vesnice v České republice. Nedatováno. [cit. 10. I. 2016]. 
http://www.obce-mesta.info/obec.php?id=Cesky Tesin-550787 
94 Městská policie Český Těšín. Město Český Těšín. Nedatováno. [cit. 10. I. 2016]. 
http://www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/mestska-policie/vedeni-a-cinnost/ 
95 KUČERA, Miroslav. Tajemník spolku Veterán Policie České republiky. Osobní rozhovor ze dne 18. II. 2016. 
96 Bezpečnostní dobrovolník 2015. Město Český Těšín. Nedatováno. [cit. 19. II. 2016]. 
http://www.tesin.cz/dotace-eu/cesky-tesin-bezpecnostni-dobrovolnik-2015/ 
97 KUČERA, Miroslav. Tajemník spolku Veterán Policie České republiky. Osobní rozhovor ze dne 18. II. 2016. 
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sociální původ, dosaženou hodnost nebo služební zařazení.98 Jednou z podmínek členství ve 
spolku je však minimálně patnáct let odsloužených ve služebním poměru. 
 Původní základní náplní organizace Veterán Policie České republiky je ochrana  
a prosazování oprávněných zájmů bývalých příslušníků policie z hlediska sociálního  
a společenského postavení ve společnosti, ochrany zdraví, ochrany základních lidských práv  
a svobod, a evropských standardů v seniorském věku.99 V průběhu roku 2015 byl pracovníky 
odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky 
osloven prezident spolku Veterán Policie České republiky z. s. JUDr. Jaroslav Zeman s žádostí 
o pomoc při zavádění projektu Bezpečnostní dobrovolník do praxe. Žádost byla projednána 
na úrovni Prezídia spolku, které souhlasilo za určitých podmínek se vstupem policejních 
veteránů do tohoto projektu.100  V průběhu roku 2015 se na prezidenta spolku obrátila 
městská část Prahy 7 s prosbou o popularizaci projektu mezi členy spolku a vytipováním 
vhodných osob z řad policejních veteránů, kteří by se do projektu zapojili jako jeho 
koordinátoři. Jediným zapojeným členem spolku byl pan Miroslav Kučera, který je zároveň 
jeho tajemníkem. Mezi ním a městskou částí Praha 7 byla uzavřena dohoda o provedení 
práce jako koordinátora skupiny dobrovolníků. Přímá zkušenost členů spolku s projektem 
Bezpečnostní dobrovolník je pouze z této městské části. 101 
  I v roce 2016 chce Ministerstvo vnitra v projektu Bezpečnostní dobrovolník 
pokračovat a vyčlenilo na jeho realizaci celkem 1 000 000,- Kč, což je o 500 000,- Kč více než 
předchozí rok, a nyní čeká, které z obcí se do projektu zapojí a zažádají o dotaci, což mohou 
učinit i obce zapojené do projektu v roce 2015. Vedení spolku bylo počátkem roku 2016 
přizváno k jednání na Ministerstvu vnitra. Výsledkem jednání byla dohoda o dalším postupu 
a úloze veteránů v projektu. V prvé řadě Ministerstvo vnitra poskytne spolku seznam obcí, 
které si zažádaly o dotaci na projekt a kterým dotace byla poskytnuta, včetně uvedení kraje, 
v jehož působnosti se obec nachází. Na tomto základě bude kontaktován vedením Veteránů 
Policie České republiky jejich krajský koordinátor, který bude vyzván, aby s dotyčnou obcí 
jednal a vysvětlil vedení obce význam projektu a nabídl pomoc ze strany spolku. Podle 
vyjádření Ministerstva vnitra je u většiny obcí problém, že mnohdy nevědí, co lze od projektu 
očekávat. Ze strany krajských koordinátorů spolku se rovněž očekává užší spolupráce se 
svými členy, jimž má být vysvětlena prospěšnost a potřeba zapojení se do projektu. 
 Dle slov tajemníka spolku je problém sehnat dobrovolníky do projektu, především ve 
větších městech, kde chybí užší vazba mezi spoluobčany. Konkrétně na Praze 7, kde tajemník 
spolku působí jako koordinátor projekt, byl o zapojení do projektu z počátku zájem, ale po 
zjištění, že služba není ani minimálně odměňována, většina z původních dvanácti 
dobrovolníků od účasti na něm upustila. To, že nelze občany zapojené do projektu žádným 
způsobem odměnit, považuje vedení Veteránů Policie České republiky za nesprávné. Podle 
vedení spolku je projekt životaschopný a užitečný, ale je třeba jej dopracovat. Chybí mu 

                                                 
98 Stanovy Veterán Policie České republiky z. s. Veteráni Policie České republiky. Nedatováno. [cit. 22. II. 2016]. 
http://www.policejniveteran.cz/files/Stanovy%20VP%C4%8CR%202014_0.pdf 
99 Stanovy Veterán Policie České Republiky z. s. Veteráni Policie České republiky. Nedatováno. [cit. 22. II. 2016]. 
http://www.policejniveteran.cz/files/Stanovy%20VP%C4%8CR 
100 Stanovisko vedení spolku Veteráni Policie České republiky z. o., č. j. VPČR-1/01-2016. Veteráni Policie České 
republiky. 12. I. 1016. 
101 KUČERA, Miroslav. Tajemník spolku Veterán Policie České republiky. Osobní rozhovor ze dne 18. II. 2016. 
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medializace a i z tohoto důvodu o něj není zatím ze strany obcí velký zájem. Ministerstvo 
vnitra by se mělo nechat inspirovat v zahraničí, kde podobné projekty již fungují.102  
 

Shrnutí kapitoly 
 

 Za období jednoho roku fungování projektu Bezpečnostní dobrovolník vyplývá 
několik skutečností. V první řadě je patrné, že není o projekt ze strany měst a obcí výrazný 
zájem, což může být způsobeno několika faktory. 
 

 Malá informovanost obcí o možnosti zapojení se do projektu. Tato neinformovanost 
může být způsobena například neochotou či nedostatkem času ze strany starostů 
obcí a to zejména tam, kde nejsou starostové do svých funkcí uvolňováni a dělají tedy 
pro obec pouze činnost, která je nezbytně nutná. Mezi takovou činnost patrně 
nebude patřit hledání na stránkách Ministerstva vnitra, jaké dotace získat na zvýšení 
bezpečnosti ve své obci. 

 Obce jsou o projektu informovány, ale nepovažují za nezbytné se do něj zapojit.  

 Obce jsou o projektu informovány a rády by se do něj zapojily, ale podobně jako ve 
Vratislavicích nad Nisou nemohou projekt personálně zajistit. 

 
Z odpovědí oslovených obcí, měst a městských částí zapojených do projektu vyplývá 

také, že manuál pro obce vydaný Ministerstvem vnitra je dobře zpracovaný a srozumitelný. 
Účastníci projektu vnímají jako velkou výhodu přidělování dotace ve výši až 100 %, což pro 
zapojené obce znamená, že nemusí projektem zatěžovat vlastní rozpočet. Naopak za 
nevýhodu je považováno, že se z poskytnuté dotace nesmí hradit ani symbolická odměna pro 
občany zapojené do projektu. Dále je negativně vnímán malý zájem občanů o zapojení do 
projektu. Patrně to také souvisí s nemožností finančního odměňování zapojených občanů. 
Řešením tohoto problému by na Praze 7 viděli i v jakési kampani ze strany Ministerstva 
vnitra na podporu projektu. Nevýhodou bylo také na Praze 7 vnímáno relativně pomalé 
vyřízení žádosti o dotaci, které mělo za následek pozdější realizaci projektu a tím  
i nevyčerpání přidělených peněz. Za negativní lze také považovat i přirovnávání 
bezpečnostních dobrovolníků k pomocné stráži Veřejné bezpečnosti, které může mít za 
následek zdiskreditování celého projektu. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Projekt je zaštiťován Ministerstvem 
vnitra. 

 Možnost čerpat dotaci až do výše 100 %. 

 Ministerstvem vnitra vydaný podrobný, 
přehledný manuál k projektu. 

 Malá informovanost občanů o možnosti 
se do projektu zapojit. 

 Nemožnost odměňování zapojených 
občanů za jejich službu. 

Příležitosti Rizika 

 Větší účast na projektu bývalých 
příslušníků bezpečnostních sborů. 

 Negativní vnímání projektu mezi občany 
a jeho přirovnávání k pomocným 
strážím Veřejné bezpečnosti. 

                                                 
102 KUČERA, Miroslav. Tajemník spolku Veterán Policie České republiky. Osobní rozhovor ze dne 18. II. 2016. 
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5. Praktická část – vyhodnocení dotazníkového šetření 
 
 Pro praktickou část studie bylo vybráno území okresu Kutná Hora ležící ve 
Středočeském kraji, jihovýchodně od hlavního města Prahy. Rozloha okresu je téměř 
917 km² a leží v ní 88 obcí. K 1. lednu 2015 v něm bylo trvale hlášeno k pobytu 
74 244 obyvatel, jejichž průměrný věk byl 42,5 roku103. Okres je dále administrativně 
rozdělen na dva správní obvody obcí s rozšířenou působností a to Čáslav a Kutnou Horu.  
 Všem obcím v okresu byl elektronicky zaslán jednoduchý dotazník se třinácti 
otázkami souvisejícími se zajišťováním bezpečnosti na území obce. Otázky byly koncipovány 
tak, aby na ně respondent odpovídal pouze ANO či NE. V některých případech se 
respondenti mohli k otázce vyjádřit stručnou odpovědí. Jednotlivé odpovědi budou  
v této kapitole uváděny ve výsečových grafech s procentními hodnotami a se slovním 
hodnocením, včetně obcemi uváděných stručných odpovědí. V závěru praktické části studie 
bude její vyhodnocení. 
 Na dotazníkovou anketu odpovědělo celkem 72 obcí, z celkového počtu 88 obcí. 
Procentuálně vyjádřeno se jedná o více než 81 % zapojených respondentů. Počet obyvatel  
v obcích, které na dotazník odpověděly je 70 716. To procentuálně odpovídá 95 % všech 
obyvatel v okresu, kterých je celkem 74 244.  
 Nejméně obyvatel z obcí, které se průzkumu zúčastnily, měla obec Košice, ve které 
bylo trvale hlášeno 54 občanů a nejvíce obyvatel bylo hlášeno v Kutné Hoře (20 335).  
 

                                                 
103 Počet obyvatel v regionech soudržnosti, krajích a okresech České republiky k 1. 1. 2015. Český statistický 
úřad. [cit. 23. II. 2016]. https://www.czso.cz/documents/10180/20556287/1300721501.pdf 
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 Otázka číslo 1. 
 
 V první otázce obce odpovídaly, zda se na jejich území nachází stálá služebna Policie 
České republiky. Kladně odpovědělo pět z nich. Konkrétně Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské 
Janovice, Zruč nad Sázavou a Zbraslavice. Na stránkách Policie České republiky byla zjištěna 
územní působnost obvodních oddělení policie v těchto městech a obcích v okresu Kutná 
hora. Územní působnost koresponduje s administrativním rozdělením okresu a nepřesahuje 
jeho hranice.104 

Výčet obcí v působnosti jednotlivých obvodních oddělení policie obsahuje i místní 
názvosloví lokalit či názvy osad, které ale nemají vlastní obecní úřad a tedy ani vlastní 
autonomii. Dále budou uváděny pouze samostatné obce, které byly předmětem praktické 
části studie. 
 Do územní působnosti obvodního oddělení Policie České republiky v Kutné Hoře 
spadají obce105: Církvice, Kutná Hora, Miskovice, Nové Dvory, Třebešice, Záboří nad Labem. 
Tyto obce zaslaly zpět vyplněný dotazník. Dále sem spadají obce: Bernardov, Hlízov, 
Kobylnice, Rohozec, Svatý Mikuláš. Tyto obce se však dotazníkové ankety nezúčastnily. 
 Do územní působnosti obvodního oddělení Policie České republiky v Čáslavi spadají 
obce106: Adamov, Bílé Podolí, Brambory, Bratčice, Čáslav, Dobrovítov, Drobovice, Horky, 
Horka I, Chotusice, Krchleby, Močovice, Potěhy, Semtěš, Schořov, Starkoč, Šebestěnice, 
Třebonín, Tupadly, Vlkaneč, Vinaře, Vlačice, Vrdy, Zbýšov, Žáky, Žehušice, Žleby. Tyto obce 
také zaslaly zpět vyplněný dotazník.  
Dále sem spadají obce: Čejkovice, Horušice, Hostovlice, Hraběšín, Kluky, Okřesaneč, 
Souňov, Vodranty. Tyto obce se však dotazníkové ankety nezúčastnily. 
 Do územní působnosti obvodního oddělení Policie České republiky ve Zbraslavicích 
spadají obce107: Bohdaneč, Černíny, Čestín, Červené Janovice, Křesetice, Malešov, 
Opatovice I, Paběnice, Petrovice I, Štipoklasy, Třebětín, Úmonín, Zbraslavice. Obcí, která 
spadá do této územní působnosti je i Bludov. Obec se však dotazníkové ankety nezúčastnila.  
 Do územní působnosti obvodního oddělení Policie České republiky v Uhlířských 
Janovicích spadají obce108: Chlístovice, Košice, Ledečko, Nepoměřice, Onomyšl, Petrovice II, 
Podveky, Rašovice, Rataje nad Sázavou, Soběšín, Sudějov, Staňkovice, Suchdol, Uhlířské 
Janovice, Úžice, Vavřinec, Vidice, Zbizuby. Obcí, která spadá do této územní působnosti je  
i Samopše. Obec se však dotazníkové ankety nezúčastnila. 
  

                                                 
104 Mapa Administrativní rozdělení okresu Kutná hora – stav k 1. 1. 2008. Krajská hygienická správa. 
[cit. 23. II. 2016]. zhttp://www.khsstc.cz/obsah/kutna-hora_72_1.html 
105 Obvodní oddělení policie Kutná Hora, územní působnost. Policie České republiky – Krajské ředitelství policie 
Středočeského kraje. Nedatováno. [cit. 27. II. 2016]. 
http://www.policie.cz/clanek/oop-kutna-hora-oop-kutna-hora.aspx 
106 Obvodní oddělení policie Čáslav, územní působnost. Policie České republiky – Krajské ředitelství policie 
Středočeského kraje. Nedatováno. [cit. 27. II. 2016]. http://www.policie.cz/clanek/oop-caslav-oop-caslav.aspx 
107 Obvodní oddělení policie Zbraslavice, územní působnost. Policie České republiky – Krajské ředitelství policie 
Středočeského kraje. Nedatováno. [cit. 27. II. 2016].  
http://www.policie.cz/clanek/oop-zbraslavice-oop-zbraslavice.aspx 
108 Obvodní oddělení policie Uhlířské Janovice, územní působnost. Policie České republiky – Krajské ředitelství 
policie Středočeského kraje. Nedatováno. [cit. 27. II. 2016].   
http: http://www.policie.cz/clanek/oop-uhlirske-janovice-oop-uhlirske-janovice.aspx 
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Do územní působnosti obvodního oddělení Policie České republiky ve Zruči nad Sázavou 
spadají obce109: Dolní Pohleď, Horka II, Chaběřice, Kácov, Pertoltice, Řendějov, 
Vlastějovice, Zruč nad Sázavou. Obcí, která spadá do této územní působnosti je i Slavošov. 
Obec se však dotazníkové ankety nezúčastnila.  
 

 

 

                                                 
109 Obvodní oddělení policie Zruč nad Sázavou, územní působnost. Policie České republiky – Krajské ředitelství 
policie Středočeského kraje. Nedatováno. [cit. 27. II. 2016]. 
http://www.policie.cz/clanek/oop-zruc-nad-sazavou-oop-zruc-nad-sazavou.aspx 
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 Otázka číslo 2.  
 
 Ve druhé otázce měly obce odpovědět, zda byla v minulosti na jejich území stálá 
služebna Policie České republiky. Jestliže byla odpověď kladná, měly obce dále uvést, 
z jakých důvodů a kdy byla zrušena. Záměrem otázky bylo zjistit, v jakém rozsahu se 
v minulosti rozhodl stát zredukovat počet služeben Policie České republiky v tomto okrese. 
Odpovědi jsou znázorněny ve výsečovém grafu v procentech. 
 

 
 
 V celých číslech se jedná o dvě obce.  
 
 První je městys Kácov, kde je hlášeno k trvalému pobytu 771 občanů. Ke zrušení 
služebny Policie České republiky došlo v roce 2004. Bližší informace ke zrušení této služebny 
nebyly městysem poskytnuty a nepodařilo se zjistit nic bližšího ani na stránkách Ministerstva 
vnitra. Nyní Kácov spadá do územní působnosti obvodního oddělení Policie České republiky 
ve Zruči nad Sázavou. 
 Druhou je pak obec Vrdy s 2 939 přihlášenými obyvateli. Stálá služebna Policie České 
republiky zde byla zrušena v roce 2011. Dle vyjádření v dotazníku se tak stalo z důvodů 
úsporných opatření ze strany Policie České republiky. Starosta obce Antonín Šindelář se ke 
zrušení vyjádřil v článku Rozčarování ve Vrdech. „Se zrušením zdejšího oddělení Policie České 
republiky nesouhlasím ani jako občan obce a samozřejmě ani jako její zastupitel. Stejný názor 
sdílí obecní zastupitelstvo i rada. K takovémuto postoji má obec hned několik pádných 
důvodů. Za prvé již samotná přítomnost Policie České republiky v obci dávala zdejším 
spořádaným lidem pocit větší bezpečnosti a ti ostatní si nikdy nemohli být jisti, zda se poblíž 
nenachází policista. Jsem tedy toho názoru, že zrušení tohoto oddělení, stejně jako dalších 
menších služeben Policie České republiky, přinese obcím problémy ve zvýšeném počtu 
přestupků či kriminálních činů. Dalším důvodem, který vyvolává nespokojenost vedení obce je 
skutečnost, že jsme plně ve vlastní finanční režii zrekonstruovali budovu bývalé fary, ve které 
oddělení Policie České republiky sídlilo. Jedná se o náklady v přibližné výši šesti milionů korun, 
což rozhodně není zanedbatelná částka.“110 Starosta je rovněž rozhořčen z jednání státu, 

                                                 
110 Rozčarování ve Vrdech. Čáslavské noviny, 8. XI. 2010 [cit. 27. II. 2016]. 
http://www.meucaslav.cz/obcan/caslavske-noviny/rocnik-2010/listopad-1/?pageshowing=3&more=988 
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který neměl žádnou snahu, alespoň částečně kompenzovat obci vynaložené finanční náklady 
na rekonstrukci služebny. 
 Ke zrušení služebny ve Vrdech se vyjadřoval i ředitel Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje. plk. JUDr. Václav Kučera. Zrušení služebny zcela nesouvisí s úspornými 
opatřeními, ale je to ryze pragmatická věc, Podle jeho názoru nemělo oddělení ve Vrdech ani 
vzniknout. „O zrušení jsme uvažovali už delší dobu. Vrdy jsou v blízkosti velkého města 
a služebnu jsme mohli a měli zajistit z Čáslavi.“111 
 Obec Vrdy nyní spadá do územní působnosti obvodního oddělení Policie České 
republiky v Čáslavi. 
 

                                                 
111 Policejní ředitel: Oddělení ve Vrdech nemělo vzniknout. Kutnohorský deník, 26. X. 2010 [cit. 27. II. 2016]. 
http://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/kh_policie_kucera20101026.html 
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 Otázka číslo 3.  
 
 Ve třetí otázce bylo zjišťováno, zda mají obce uzavřenu koordinační dohodu s Policií 
České republiky. Co je podstatou a jaká může být náplň koordinačních dohod s Policií České 
republiky, je blíže pojednáno v kapitole Koordinační dohody. Mohlo by se zdát, že na otázku 
nelze odpovědět jinak, než kladně či záporně. Zastupitelé některých obcí však nevědí, zda 
takovou smlouvu mají uzavřenu nebo ne. Z tohoto důvodu je ve výsečovém grafu zobrazena 
i odpověď nevím. 

 
Obcemi, které neví, zda mají uzavřenu koordinační dohodu, je městys Kácov, a obec 

Ledečko. Paní starostka obce Ledečko v dotazníku k této otázce uvedla, že s Policií České 
republiky spolupracují. Jakým způsobem, však blíže nespecifikovala.  
 Obcí, které mají uzavřenu koordinační dohodu, je pět. První z nich je město Kutná 
Hora s 20 335 obyvateli. Podle zjištěných skutečností tak zástupci města učinili již počátkem 
roku 2009 a stali se tak prvními v rámci celého středočeského kraje. Účelem dohody je 
zejména zkvalitnit, zjednodušit a sjednotit vzájemnou spolupráci mezi stranami dohody 
a současně upravit oblasti a formy vzájemné spolupráce při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku. Oblasti vzájemné spolupráce se dotýkají zejména ochrany 
bezpečnosti osob a majetku, ochrany veřejného pořádku, dohledu nad plynulostí 
a bezpečností silničního provozu, pátrání po osobách a věcech, vyšetřování trestných činů 
a zjišťování jejich pachatelů, prevence kriminality s důrazem na spolupráci s veřejností, 
prohlubování komunikace mezi stranami dohody a veřejností, stanovení konkrétní podoby 
vzájemné spolupráce Městské policie Kutná Hora s Policií České republiky a zkvalitňování 
práce Policie České republiky ve smyslu služby veřejnosti.112  
 Dalším městem, které uzavřelo koordinační dohodu, je Čáslav s 10 280 obyvateli. 
Čáslav uzavřela dohodu, jako druhá v okrese Kutná hora, koncem února 2009. K uzavřené 
dohodě se vztahovalo vyjádření v denním tisku pracovníkem preventivně informační skupiny 
nprap. Danielem Votroubkem. „Dohodou o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku obě strany jaksi zhmotnily již trvající snahu o co možná nejužší 
pracovní kontakt a zcela profesionální a odpovědný přístup při plnění společných úkolů 
směrem k veřejnosti. Zástupci policie i Čáslavi si jsou vědomi vlastních metod, prostředků  

                                                 
112 Policisté s městem Kutná Hora podepsali koordinační dohodu. Obzory Kutnohorska, 10. II. 2009 [cit. 28. II. 
2016]. http://www.obzorykutnohorska.cz/archiv&rok=2009&idc=257 
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a odpovědnosti, a sledují tím další zkvalitnění a prohlubování vzájemné spolupráce tak, aby 
výsledkem bylo zvýšení bezpečnosti osob i majetku a zajištění veřejného pořádku. V tomto 
ohledu by pak dohoda měla přinést zjednodušení a sjednocení společných postupů.“113 
 Po výše zmíněných městech uzavřeli koordinační dohodu i v Uhlířských Janovicích  
s 3 055 obyvateli. Zde tak učinili 6. března 2009. Dohoda byla podepsána zástupci Policie 
České republiky a starostou Uhlířských Janovic, Ing. Josefem Hrádkem. Policisté uzavřeli 
s tímto městem dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku, neboť obě strany zřetelně vnímají, že společnou spoluprací mohou 
výrazně přispět k ochraně bezpečnosti zdejších obyvatel a jejich majetku.114  
 Mezi obce, které uzavřely koordinační dohodu, patří i Vidice s 230 obyvateli. Vidice 
spadají pod Obvodní oddělení policie Uhlířské Janovice a k uzavřené dohodě se nepodařilo 
nic bližšího zjistit.  
 Poslední obcí, která odpověděla kladně, jsou Drobovice s 380 obyvateli. V dotazníku 
je uvedeno, že má obec dohodu s Policií České republiky v Čáslavi. Zda se jedná skutečně o 
koordinační dohodu podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, či jenom jakousi 
ústní dohodu mezi oběma subjekty, se nepodařilo zjistit. 
 Při zjišťování bližších informací, týkajících se koordinačních dohod, autor zjistil, že 
koordinační dohodu mělo uzavřít 10. dubna 2009 i město Zruč nad Sázavou. Město se 
dotazníkové ankety zúčastnilo, avšak na tuto otázku odpovědělo záporně. Vedení 
kutnohorské policie spolu s vedením města Zruč nad Sázavou podepsalo koordinační dohodu 
o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. V té jsou 
nastaveny jako priority vzájemná součinnost a informovanost města s policií, spolupodílení 
se na ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu. Dohoda 
nastavuje i nové směry spolupráce Městské policie Zruč nad Sázavou s Policií České 
republiky. Po Kutné Hoře, Čáslavi a Uhlířských Janovicích se tedy v rámci okresu jedná 
o čtvrté město, které z pocitu odpovědnosti za své občany přijalo takovou nabídku.115 
 

                                                 
113 Čáslav se může plně spolehnout na podporu policie při řešení problémů ve městě. Kutnohorský deník, 25. III. 
2009 [cit. 28. II. 2016]. http://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/caslav_policie_dohoda20090325.html 
114 Koordinační dohoda s Uhlířskými Janovicemi. Policie České republiky – Krajské ředitelství policie 
Středočeského kraje. Nedatováno. [cit. 28. II. 2016]. 
115 Koordinační dohoda s městem Zruč nad Sázavou. Zručské noviny. 1. V. 2009 [cit. 28. II. 2016]. 
http://www.mesto-zruc.cz/e_download.php? file=data/editor/135cs_5.pdf&original=105.pdf 
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 Otázka číslo 4. 
 
 Ve čtvrté otázce bylo zjišťováno, zda mají obce zřízenu obecní, respektive městskou 
policii. Z obcí, které se zúčastnily dotazníkového šetření, kladně odpověděly tři. Městskou 
policii má zřízenu Kutná Hora, Čáslav a Zruč nad Sázavou. 

 

 
 
Bližší informace o činnosti městské policie v Kutné Hoře se lze dočíst v dokumentech 

Koncepce městské policie na léta 2001 – 2012 a Koncepce pracovní činnosti městské 
policie na rok 2014 – 2015.  
 V prvním dokumentu se uvádí nároky na personální zabezpečení městské policie, 
požadavky na odbornou přípravu strážníků, technické a materiální vybavení městské policie. 
Koncepce předpokládala s početním stavem 24 strážníků a s rozšířením jednotky 
operativního zásahu (hlídkové služby) o dva strážníky. Dle možností rozpočtu se rovněž  
v dokumentu uvažuje nad vytvořením kamerového dohlížecího systému města a novým 
umístěním služebny z hlediska 24 hodinového provozu.116 
 Ve druhém dokumentu jsou uvedeny bezpečnostní analýza a analýza kriminality  
v Kutné Hoře. Dále problémové lokality a příčiny, proč se občané v daných lokalitách necítí 
bezpečně. V závěru jsou zobecněny cíle pracovní činnosti městské policie na roky 2014 až   
2015, těmi jsou:  
 

 personální stabilizace jednotlivých směn a zvyšování efektivity pracovních postupů 
městské policie,  

 vytvoření předpokladů pro nasazení dvou dvoučlenných hlídek v rámci pracovní 
činnosti městské policie (autohlídka + pěší hlídka),  

 snižování rozsahu a závažnosti kriminality  

 minimalizace podmínek umožňujících páchání kriminality, páchání kriminality dětí  
a mladistvých,  

 zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků Města Kutná Hora,  

                                                 
116 Koncepce městské policie na léta 2001 – 2012. Městský úřad Kutná Hora. Nedatováno. [cit. 28. II. 2016]. 
http://www.mu.kutnahora.cz/index.php?sec=164&id=181&aid=324 
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 zvýšení bezpečí v rámci sociálně vyloučených lokalit a prevence extremismu.117 
 
 Městská policie v Čáslavi vznikla již v roce 1992 schválením obecně závazné vyhlášky 
o zřízení městské policie č. 1/1992. Tato vyhláška současně zrušila vyhlášku ze dne 23. října 
1991, o pravomocech pracovníků pověřených ochranou místních záležitostí veřejného 
pořádku,118 kteří patrně suplovali činnost městské policie před jejím vznikem. V čáslavské 
městské policii působí v současné době 13 strážníků, kteří se střídají ve službách, 
pokrývajících celých 24 hodin denně. Náplní jejich činnosti je dohled nad pořádkem 
a bezpečností ve městě, stejně jako nad dodržováním vyhlášek a nařízení vydaných 
městem.119 
 
 Městská policie ve Zruči nad Sázavou byla zřízena v roce 1992 na základě schválení 
obecně závazné vyhlášky č. 02/1992, o zřízení městské policie zastupitelstvem města. 
Postupně se městská policie rozrůstá až na počet 13 strážníků. Vlivem ekonomické situace se 
však počet strážníků postupně snižoval až na současný stav. V současné době je u Městské 
policie zaměstnáno 6 strážníků. Služba je zabezpečována v nepřetržitém provozu, kdy je 
možné v kteroukoli dobu kontaktovat strážníky. Kromě zabezpečení místní záležitosti 
veřejného pořádku v rámci působnosti obce a dalších úkolů stanovených zákonem, plní 
městská policie i nadstandardní činnosti. Mezi tyto činnosti je možné zařadit výjezdy na 
signály pultu centralizované ochrany, výjezdy na signály Areíon Humanitárního sdružení Život 
90, zajišťování výjezdů pohotovosti správy budov a technických služeb, odchyt a hubení 
obtížného hmyzu.120 
 

                                                 
117 Koncepce pracovní činnosti městské policie na rok 2014 – 2015. Městský úřad Kutná Hora. Nedatováno. 
[cit. 28. II. 2016]. http://www.mu.kutnahora.cz/data/pageadds/2008_2.pdf 
118 Obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie. Město Čáslav. 1/1992. [cit. 28. II. 2016]. 
http://www.meucaslav.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah9_1.pdf&original=2Obecn%C4%9B%
20z%C3%A1vazn%C3%A1%20vyhl%C3%A1%C5%A1ka%20m%C4%9Bsta%20%C4%8C%C3%A1slav%20%C4%8D.
%201-1992%20o%C2%A0z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20m%C4%9Bstsk%C3%A9%20policie.pdf 
119 Městská policie. Město Čáslav. Nedatováno. [cit. 28. II. 2016]. 
http://www.meucaslav.cz/obcan/mestsky-urad/mestska-policie/ 
120 Informace o městské policii. Město Zruč nad Sázavou. Nedatováno. [cit. 28. II. 2016]. 
http://www.mesto-zruc.cz/radnice-1/organizacni-struktura/mestska-policie/informace-o-mestske-policii/ 
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Otázka číslo 5. 
 

V páté otázce respondenti odpovídali na dotaz, zda obce měly zřízenu obecní, 
respektive městskou policii. Jestliže byla odpověď kladná, měly dále uvést, z jakých důvodů 
byla obecní policie zrušena. Záměrem otázky bylo zjistit, jaké důvody vedou obce ke zrušení 
obecní policie. Z uvedeného grafu vyplývá, že žádná z obcí ve sledovaném vzorku nezrušila již 
zřízenou obecní policii.  
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Otázka číslo 6. 
 

Šestá otázka byla zaměřena na zjištění, zda obce mají uzavřenu veřejnoprávní 
smlouvu s jinou obcí o poskytování služeb obecní (městské) policie, podle zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii § 3a. Co je podstatou a jaká může být náplň veřejnoprávních 
smluv, je více uvedeno v kapitole Veřejnoprávní smlouvy dle zákonu o obecní policii. Kladně 
na dotaz odpovědělo 7 % obcí, což reálně znamená pět obcí.  
 

 
 
 Městem, které služby městské policie poskytuje, je Kutná Hora. Z dostupných zdrojů 
se podařilo zjistit, že služby městské policie poskytovala obci Církvice. Obec se 
dotazníkového šetření také zúčastnila, ale na dotaz odpověděla záporně, tedy že služby 
městské policie dle § 3a zákona č. 553/1991 nevyužívá. Je pravděpodobné, že smlouva již 
zanikla. Smlouva byla uzavřena v roce 2011 a městská policie Kutná hora se v ní zavazuje 
provádět na území obce odchyt volně pobíhajících zvířat.121  
 Obce, které se dotazníkového šetření nezúčastnily, ale mají uzavřenu veřejnoprávní 
smlouvu, jsou Hlízov a Svatý Mikuláš. Obě obce náleží do okresu Kutná Hora. Městská 
policie Kutná Hora se ve smlouvě zavázala provádět na území obou obcí odchyt volně 
pobíhajících zvířat. V obci Svatý Mikuláš městská policie navíc provádí i měření rychlosti 
vozidel.122  
 Obec, která se dotazníkového šetření zúčastnila a má uzavřenu veřejnoprávní 
smlouvu, jsou Nové Dvory s 862 obyvateli. Obec má uzavřenu smlouvu s městskou policií  
v Kutné hoře. Smlouva byla uzavřena v roce 2011 a týká se také odchytu volně pobíhajících 
zvířat. 
 Městys Suchdol s 1 130 obyvateli a městys Malešov s 1020 obyvateli, mají rovněž 
uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s městskou policií v Kutné Hoře. Městská policie se ve 
smlouvě zavázala pro městys Suchdol, plnit úkoly spojené se zabezpečením místních 
záležitosti veřejného pořádku, odchytem volně pobíhajících zvířat a měřením rychlosti 

                                                 
121 Veřejnoprávní smlouva. Obec Církvice. Nedatováno. [cit. 1. III. 2016].  
http://www.cirkvice.cz/documents/1327041188.pdf  
122 Usnesení Zastupitelstva města č. 553/11. Město Kutná Hora. 6. IX. 2011. [cit. 1. III. 2016]. 
http://www.cirkvice.cz/documents/1327041188.pdf 
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vozidel. Tyto úkoly plní městská policie na telefonické dožádání městysem.123 Obdobný 
rozsah úkolů plní městská policie i na území městyse Malešov a také po předchozí 
telefonické domluvě.124 
 Obec Nepoměřice s 208 obyvateli má podle dotazníku také uzavřenu veřejnoprávní 
smlouvu dle zákona o obecní policii. Z dostupných informací bylo zjištěno, že obec má pouze 
uzavřenu veřejnoprávní smlouvu mezi městem Uhlířské Janovice a obcí Nepoměřice 
k zabezpečení přenesené působnosti podle zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve které se 
město Uhlířské Janovice zavazují řešit přestupky spadající do správního obvodu obce 
Nepoměřice.125  
 

                                                 
123 SEIDLOVÁ, Květoslava. Obecní úřad Suchdol. Telefonický dotaz, 3. III. 2016. 
124 MRŇKOVÁ, Irena. Obecní úřad Malešov. Telefonický dotaz, 3. III. 2016. 
125 Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uhlířské Janovice a obcí 
Nepoměřice k zabezpečení přenesené působnosti podle zákona o přestupcích. Středočeský kraj. Nedatováno. 
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Otázka číslo 7. 
 

V sedmé otázce bylo zjišťováno, zda obce využívají služeb soukromých 
bezpečnostních služeb. K otázce se respondenti mohli dále v dotazníku vyjádřit, z jakých 
důvodů si soukromé bezpečnostní služby najímají. Kladně se k otázce vyjádřilo 7 % 
respondentů, což reálně představuje pět obcí.  
 

 
 
  Z dotazníků vyplývá, že soukromé bezpečnostní služby si nenajímá žádné město, ale 
vždy pouze obce. Konkrétně se jedná o obce, Chotusice, Chabeřice, Vrdy, Žleby a Nové 
Dvory.  
  V obci Chotusice je trvale hlášeno 720 obyvatel. Soukromou bezpečnostní službu si 
obec najímá od dubna 2012. Dle vyjádření paní starostky v dotazníku se tak děje z důvodu 
„potlačení množících se mládežnických výtržností a poškozování obecního majetku“. Při 
bližším dohledávání skutečností autor zjistil, že se jedná o soukromou bezpečnostní službu 
TRIM COMPANY, s. r. o. bezpečnostní agentura, sídlící v Praze 9. Již v dubnu 2012 
zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby TRIM při provádění dohledu nad dodržováním 
veřejného pořádku zachytil podezřelou osobu. Osoba si měla natáčet hrající si děti na 
mobilní telefon a měla mít u sebe střelnou zbraň. Incident byl pracovníkem bezpečnostní 
služby nahlášen na Policii ČR.126  
 V obci Chabeřice je trvale hlášeno 241 obyvatel. Soukromou bezpečnostní službu 
obec najímá pouze pro ochranu nemovitého a movitého obecního majetku, nikoli však na 
dohled nad dodržováním veřejného pořádku. Na nemovitém obecním majetku, jakým je 
např. obecní úřad, je instalováno zařízení, které je svedeno na pult centralizované ochrany 
soukromé bezpečnostní služby. 
 Obec Vrdy byla zmiňována v souvislosti s otázkou na zrušené služebny Policie České 
republiky. „Dnem 1. prosince 2011 vešla v platnost dohoda mezi obcí Vrdy a bezpečnostní 
agenturou TRIM spol. s r.o., Praha o bezpečnostním monitorování katastru obce Vrdy. Ze 
strany obce jde o první krok v rámci prevence proti pouliční kriminalitě a cestu ke zlepšení 
neúnosné situace. V období od zrušení obvodního oddělení Policie České republiky v naší obci 

                                                 
126 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Chotusice. Obec Chotusice. 3. VII. 2012 [cit. 1. III. 2016]. 
http://www.chotusice.cz/attachments/article/456/Zapis_2012_3.7.pdf 
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se bezpečnostní situace zhoršila. Akt dohody je tedy jen nutná reakce na současný stav. Po 
odborné konzultaci s Ředitelstvím Policie České republiky Kutná Hora o možnosti využití 
takovéto služby bylo naší obci ze strany tohoto orgánu doporučeno tento krok učinit. Tímto 
se také otevírá daleko větší a účinnější spolupráce mezi obcí, Policií České republiky 
a bezpečnostní agenturou. Smyslem opatření je nastavit preventivní systém a zlepšit tak 
bezpečnostní situaci v místních částech obce ku prospěchu všech občanů“.127 
 Již zmiňovaná obec Nové Dvory a obec Žleby s 1 300 obyvateli, si také podle 
dotazníku, najímají soukromé bezpečnostní služby. Obě obce ale v dotazníku k najímání 
bezpečnostních služeb neuvedly nic bližšího a ani z dostupných zdrojů se nic konkrétního 
nepodařilo zjistit.  
 

                                                 
127 Obecní listy – větší bezpečnost občanů. Obec Vrdy. Nedatováno. [cit. 1. III. 2016]. http://www.obecvrdy.cz/ 
e_download.php?file=data/titulka/103csleft_16.pdf&original=OL_leden_web+(1).pdf 
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Otázka číslo 8. 
 
 V otázce číslo osm respondenti odpovídali na otázku, zda mají na území obce  
z důvodu bezpečnosti instalovány fotopasti. Kladně na dotaz odpověděli 3% dotázaných, což 
jsou reálně dvě obce. Jedná se o obce Vavřinec s 515 obyvateli a městys Rataje nad Sázavou 
527 obyvateli. Bližší informace o použití fotopastí nebyly obcemi sděleny a nepodařilo se 
zjistit nic bližšího ani z internetových zdrojů.  
 

 
 

Obecně lze fotopasti definovat jako automatické digitální zařízení určené pro denní  
i noční záznam statických snímků – fotografií nebo videa. Fotopast je aktivována spuštěním 
detektoru, neboli infračerveným pohybovým čidlem, a to v okamžiku, kdy je zaznamenán 
pohyb člověka nebo zvířete (tepelný pohyb) v zorném poli snímače. Fotopast je 
konstruována tak, aby eliminovala nežádoucí pohyby v zorném poli. Čidlo fotopasti 
nepracuje pouze na základě záznamu pohybu, ale i na základě teplotních změn. Většina dnes 
používaných fotopastí je vybavena také pro focení za tmy a to pomocí neviditelného 
záblesku. V tomto případě jsou pak záznamy černobílé. Z hlediska ceny jsou fotopasti 
mnohonásobně levnější než bezpečnostní kamery. Ty mohou být až sedmdesátkrát dražší  
a jejich provoz je daleko náročnější na obsluhu.128 

                                                 
128 Dokumenty – Fotopasti jako nová forma ochrany majetku v obcích. Ministerstvo vnitra České republiky. 
Nedatováno. [cit. 1. III. 2016]. 
http://www.mvcr.cz/clanek/fotopasti-jako-nova-forma-ochrany-majetku-v-obcich.aspx 
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 Otázka číslo 9. 
 
 V deváté otázce respondenti odpovídali na otázku, zda je na území jejich obce  
z důvodu bezpečnosti instalován kamerový systém. Kladnou odpověď zaslalo 6% obcí. Reálně 
se jedná o čtyři obce. Kamerový systém na svém území má město Kutná Hora, Čáslav  
a městys Rataje nad Sázavou a Žehušice.  
 

 
 
 Kamerový systém v Kutné Hoře je rozsáhlým projektem situační prevence kriminality, 
do kterého se město přihlásilo v roce 1999. Na území města je v současnosti v lokalitách 
zatížených velkým náporem pouliční trestné činnosti osazeno 15 kamerových bodů, které 
jsou neustále sledovány obsluhou kamerového systému Městské policie. Instalace 
kamerových systémů má za cíl zvýšení dohledu nad bezpečností občanů, zlepšení úspěšnosti 
zásahů proti pachatelům trestné činnosti (zejména při vloupání do motorových vozidel), jako 
i proti osobám, které různým způsobem narušují veřejný klid a pořádek. Díky Městským 
kamerovým dohlížecím systémům je také možné v monitorovaných lokalitách dodržovat 
režim místní úpravy silničního provozu a zjištěné přestupky ze strany neukázněných řidičů 
neprodleně řešit.129 
 Městská policie v Čáslavi zabezpečuje obsluhu a monitorování třinácti kamer, ty jsou 
umístěny zejména na rušné křižovatky, parkoviště a další veřejná prostranství, na nichž může 
docházet k problémům dopravního či trestného charakteru. Kamerové systémy působí 
i preventivně nejen tím, že o nich potenciální pachatelé vědí, ale i tak, že si nepřetržitá 
služba, která je obsluhuje, povšimne neobvyklého chování některého občana. Kupříkladu  
v roce 2013 bylo zaregistrováno agresivní chování řidiče vůči školákům, přecházejícím přes 
komunikaci po vyznačeném přechodu. Následná kontrola, provedená městskou policií, pak 
ukázala, že dotyčný řidič je pod vlivem drog. Na některé kamery se městu podařilo získat 
finanční prostředky z dotací poskytovaných Ministerstvem vnitra České republiky. Tuto 
možnost chtějí v Čáslavi využít i v budoucnu.130 

                                                 
129 Městská policie – Městský dohlížecí kamerový systém. Město Kutná Hora. Nedatováno. [cit. 1. III. 2016]. 
http://www.mu.kutnahora.cz/index.php?sec=164&id=338&aid=1778 
130 Čáslav usiluje o další rozšíření počtu bezpečnostních kamer. Město Čáslav. 24. II. 2014 [cit. 1. III. 2016]. 
http://www.meucaslav.cz/obcan/caslavske-noviny/rocnik-2014/unor/?more=2067#news2067 
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 Městys Rataje nad Sázavou a Žehušice použití kamerových systémů na svém území 
blíže nespecifikoval a nepodařilo se více zjistit ani z dostupných internetových zdrojů.  
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Otázka číslo 10. 
 
 V desáté otázce respondenti odpovídali, zda se jejich obec účastní nějakých projektů 
v oblasti zvyšování bezpečnostního standardu. Jestliže byla odpověď kladná, měla obec 
uvést, o jaký projekt se jedná. Kladně odpovědělo 6 % respondentů. Reálně se jedná o čtyři 
obce. Projektů ke zvýšení bezpečnostního standardu se účastní obce Žleby, Zbraslavice  
a města Kutná Hora a Čáslav. 
 

 
 
 Město Kutná Hora se od července 2012 účastní projektu asistent prevence 
kriminality. Asistenti v Kutné Hoře pomáhají v oblasti prevence kriminality vedoucích tak, 
aby se snížil počet spáchaných trestných činů a přestupků. Působí v oblasti zajištění 
veřejného pořádku, vykonávají dohled u základních škol před začátkem vyučování i po 
skončení výuky, sledují i případné náznaky projevů šikany, rvaček, okrádání školáků, kouření 
nebo případnou distribuci omamných látek přímo před budovami škol. Kontrolují herny, zda 
se v nich nezdržují osoby s věkem pod zákonem stanovenou hranicí.131  
 Individuální projekt byl finančně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu 
v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. K realizaci projektu Asistent 
prevence kriminality se zástupci vedení města Kutná Hora rozhodli na základě událostí, které 
se odehrávaly v minulých letech v Severních Čechách a i v jiných městech České republiky. 
Projektem chce město těmto událostem předcházet a nechce tak čekat, až tyto problémy 
nastanou.132 

Město se účastní i resocializačního projektu. Předmětem projektu je vytvoření 
odpovídajícího zázemí pro vznik nových sociálních služeb a odborného sociálního 
poradenství. Projekt je určen pro školní děti, mládež i dospělé a pro rodiny s dětmi romského 
původu. Je zaměřen na příslušníky sociálně vyloučené romské lokality Kutná Hora. Realizace 

                                                 
131 Aktuální informace – Asistent prevence kriminality v Kutné Hoře. Ministerstvo vnitra České republiky. 
Nedatováno. [cit. 1. III. 2016]. http://www.mvcr.cz/clanek/asistenti-prevence-kriminality-v-kutne-hore.aspx 
132 Městská policie – Prevence kriminality. In:Město Kutná Hora. Nedatováno. [cit. 1. III. 2016]. 
http://www.mu.kutnahora.cz/index.php?sec=164&id=448  
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projektu je nutná z důvodu širokého zastoupení těchto jedinců v kutnohorském regionu.133 
Město se také účastní projektu BESIP. 
 Město Čáslav a obce Žleby a Zbraslavice se rovněž účastní projektu Asistent 
prevence kriminality. V dotazníku však neuvedly žádné konkrétní informace o projektu 
a nepodařilo se více zjistit ani z dostupných internetových zdrojů.  
 

                                                 
133 Centrum sociálních služeb Kutná Hora. Město Kutná Hora. Nedatováno. [cit. 1. III. 2016]. 
http://www.kutnahora.cz/index.php?sec=180&cid=199 
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 Otázka číslo 11. 
 
 V jedenácté otázce respondenti odpovídali na otázku, zda čerpají nějaké dotace na 
zvyšování bezpečnosti. Jestliže odpověděli kladně, měli uvést, o jaké dotace se jedná a na 
jaký projekt jsou využívány. Kladně odpovědělo 8 % respondentů, což je reálně šest obcí. 
Konkrétně se jedná o města Kutná Hora, Čáslav, Zruč nad Sázavou a o obce Vrdy, Zbizuby  
a Žleby. 
 

 
 

Město Kutná Hora čerpalo dotace na projekt Asistent prevence kriminality  
z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidská zdroje  
a zaměstnanost. V rámci projektu získalo město finance na zaměstnání tří asistentů. Dále 
město čerpalo finanční prostředky z Evropské unie, prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu na 
resocializační projekt zaměřený na příslušníky sociálně vyloučené romské lokality Kutná 
Hora.134 Město také opakovaně využilo možnost dotace, kterou poskytuje Ministerstvo 
vnitra České republiky na kamerové dohlížecí systémy. 
 Město Čáslav rovněž využívalo dotace na projekt Asistent prevence kriminality  
z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidská zdroje  
a zaměstnanost a dotace poskytované Ministerstvem vnitra České republiky na městský 
kamerový dohlížecí systém.  
  Ve Zruči nad Sázavou získali dotaci na dětské hřiště z programu prevence kriminality, 
který vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky. Rovněž město získalo dotaci na 
přenosnou kameru pro městskou policii. Nepodařilo se blíže zjistit, z jakých zdrojů dotace 
pocházela. 
 Obec Vrdy získala dotaci na vybudování bezpečného přechodu u základní školy a na 
osazení stacionárního radaru měřící rychlost průjezdu vozidel. Z jakých zdrojů finance na oba 
projekty pocházely, obec neuvedla. 

                                                 
134 Centrum sociálních služeb Kutná Hora. Město Kutná Hora. Nedatováno. [cit. 5. III. 2016]. 
http://www.kutnahora.cz/index.php?sec=180&cid=199 
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 V obci Zbizuby má trvalý pobyt 436 obyvatel. Obec získala dotaci na zvýšení 
bezpečnosti chodců, konkrétně na úpravu chodníků. Z jakých prostředků dotace pocházela, 
obec neuvedla.  
 Obec Žleby využívalo dotace na projekt Asistent prevence kriminality z prostředků 
Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidská zdroje a zaměstnanost. 
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 Otázka číslo 12. 
 
 Ve dvanácté otázce respondenti odpovídali, zda měli nebo mají v obci iniciovanou 
aktivitu z řad občanů ke zvyšování bezpečnosti, jako jsou např. sousedské hlídky, domobrany 
či hlídky občanů v ranních hodinách na přechodech pro chodce u škol. Při kladné odpovědi 
měli respondenti uvést, o jakou aktivitu se konkrétně jedná. Na otázku kladně odpověděli 
3 % respondentů. Reálně se jedná o dvě obce. Iniciativu z řad občanů mají v městysi Nové 
Dvory a v Kutné Hoře. 
 

 
 Zastupitelstvo v Nových Dvorech se již v roce 2013 po jednání s Městskou policií  
v Kutné Hoře rozhodlo, že z důvodu zajištění zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce 
před základní školou zajistí osoby, které budou bezpečnost na přechodu zajišťovat. 
Zastupitelstvo následně vyzvalo své občany, aby se do hlídek přihlásili. Hlídkování probíhá  
v pracovních dnech vždy v ranních hodinách. Všichni, kteří zajišťují bezpečnost na přechodu 
pro chodce před základní školou, byli ve spolupráci s odborem dopravy a silničního 
hospodářství v Kutné Hoře proškoleni a získali "Pověření k řízení provozu na pozemních 
komunikacích".135 
 Obdobnou činnost vykonávají občané i v Kutné Hoře. Hlídky na přechodech pro 
chodce ve městě fungují od roku 2013. Zastupitelstvo města se rozhodlo zajistit vyšší 
bezpečnost chodců, zejména školní mládeže na frekventovaných přechodech. Činnost 
občanů na přechodech však není zcela dobrovolná, neboť je s vybranými zájemci uzavírána 
dohoda o provedení pracovní činnosti. Počet pomocníků na přechodech má být osm a mají 
strážníkům a asistentům prevence kriminality, pomáhat v ranních a odpoledních hodinách 
vždy zhruba hodinu a půl.136 
 V obci Hlízov, která spadá také do okresu Kutná Hora, byl zaznamenán případ 
zakládání sousedských hlídek. Obci byl zaslán dotazník, avšak ta se dotazníkového šetření 

                                                 
135 Zajištění zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce před základní školou. Městys Nové Dvory. 4. IX. 2013 
[cit. 6 III. 2016]. 
http://www.novedvory.cz/oxibd1qmszyptama2fsb2q9jmthbgrvpszlpsz0exb6b2i9miz6ptgxnizpzhbhcmvudd0xj
mlkcg9sb3o9ndmmcmf6pszzpta- 
136 Na kutnohorských přechodech chodcům pomůžou najatí civilisté. Svoboda. Info.  
25. I. 2013 online] [cit. 6. III. 2016]. http://www.svoboda.info/zpravy/kutna-hora/na-kutnohorskych-
prechodech-chodcum-pomuzou-najati-civiliste/ 
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nezúčastnila. V roce 2013 zde začalo docházet k častým vykrádáním nemovitostí. Již 
začátkem června se stal terčem útoku obecní úřad a to dokonce dvakrát v rozmezí jednoho 
týdne. Poté se již zloději zaměřovali na místní domy a zahrady. V červenci a srpnu roku 2013, 
na popud obyvatelů obce, začali zastupitelé, a dva zaměstnanci obecního úřadu provádět 
pochůzkovou činnost. Tehdejší Starosta Hlízova Jiří Vrba hovořil přímo o zřízení domobrany. 
Služba domobrany byla nepravidelná. „Kontroly jsou nutné hlavně během víkendu. Pokud by 
naše snaha i tak nepomohla, vyzveme ke spolupráci spoluobčany," dodal starosta s tím, že 
svému účelu poslouží i samotné zveřejnění zprávy o existenci domobrany. V současnosti je  
v Hlízově situace klidnější než v létě 2013, ale krádeže a vloupání do objektů zcela neustaly. 
Podle vyjádření pana starosty domobrana v obci neměla příliš dlouhé trvání a zhruba po 
čtrnácti dnech její činnost ustala.137 

 

                                                 
137 WERICH, Ondřej. Sousedské hlídky v rámci obcí České republiky. Policejní akademie České republiky v Praze, 
bakalářská práce, Praha 2014. 
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Otázka číslo 13. 
 
 V poslední třinácté otázce respondenti odpovídali, zda je jejich subjektivním 
názorem, že se občané cítí v obci bezpečně. Byla-li odpověď negativní, respondenti měli dále 
uvést proč tomu tak je a jaké navrhují řešení. Odpovědi některých obcí nebyly ani negativní, 
ani pozitivní. Proto je v grafu zařazena i odpověď „NEVÍM“. 89 % respondentů považuje svou 
obec za bezpečnou. 4 % respondentů si odpovědí nejsou jisti a 7 % respondentů se domnívá, 
že v jejich obci není bezpečno. Negativní odpověď na dotaz zaslala obec Košice, Podveky, 
Křesetice, Onomyšl a Miskovice, NEVÍM Soběšín Petrovice II, Uhlířské Janovice 
 

 
V obci Košice je trvale hlášeno k pobytu 54 obyvatel. Obec v dotazníku odpověděla 

na všechny předešlé otázky negativně. Z toho vyplývá, že bezpečnost v obci závisí pouze na 
Policii České republiky. Reakce zastupitele obce v dotazníku je následovná: „Necítíme se 
bezpečně a nebudeme se cítit bezpečně, pokud bude ve společnosti obecné vědomí, že se 
může krást, protože pachatelé nejsou za své činy potrestáni. V našem případě 3 krádeží 
(škoda nad 100 tis. korun) nebyli pachatelé odsouzeni, byť jsme poskytli informace k jejich 
dopadení. Celou situaci by vyřešila změna zákona a větší pravomoc policie (což se patrně 
nestane).“ 
 Obec Podveky má 199 trvale hlášených obyvatel. Obec v dotazníku odpověděla na 
všechny předešlé otázky negativně. Bezpečnost v obci tedy zabezpečuje pouze Policie České 
republiky. K poslední otázce obec doplnila, že se na jejich území ztrácí automobily  
a karavany. Jako řešení navrhují posílení hlídek Policie České republiky na obvodním 
oddělení v Uhlířských Janovicích.  
 V obci Křesetice je trvale hlášeno k pobytu 669 obyvatel. Obec v dotazníku 
odpověděla na všechny předešlé otázky negativně. Z čehož plyne, že bezpečnost v obci závisí 
pouze na Policii České republiky. Obec ke své negativní odpovědi neuvedla žádný komentář, 
proč tomu tak je. Jako navrhované řešení pouze uvádí posílení policejních hlídek i na malých 
obcích. 
 
 Následující obce uvedly negativní odpověď v souvislosti s dopravně bezpečnostní 
situací na svém území a nikoli s kriminalitou v obci. 
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 V obci Onomyšl má trvale hlášený pobyt 309 obyvatel. Obec v dotazníku odpověděla 
na všechny předešlé otázky negativně. Z toho vyplývá, že bezpečnost v obci závisí pouze na 
Policii České republiky. Písemné vyjádření zastupitele v dotazníku je následující: „V obci 
Onomyšl prochází státní komunikace tak, že na jedné straně je pouze autobusová zastávka 
a na druhé straně zastavěné území. Sice je rychlost snížena dopravní značkou začátek obce 
a konec obce, ale řidiči tuto rychlost ve většině případů nedodržují. V ostatních spádových 
obcích – Křečovice, Miletín a Rozkoš, prochází také obcí státní komunikace a problém je 
stejný.“ Obec v dotazníku neuvedla žádná řešení jejich problému. 
 Poslední obcí, která odpověděla v dotazníku negativně, jsou Miskovice. V obci je 
trvale hlášeno 1 032 obyvatel. V dotazníku obec odpověděla na všechny předchozí otázky 
negativně. Bezpečnost v obci tedy zajišťuje pouze Policie České republiky. Písemná reakce 
zastupitele obce je následující: „Obecně jsou některé naše obce ohroženy silničním provozem 
– Miskovice, Přítoky (komunikace 1. třídy), Hořany (krajská komunikace 2. třídy). Jedná se 
nedodržování nejvyšší povolené rychlosti. Obec by uvítala řešení v podobě zpomalovacích 
ostrůvků, v budoucnosti chceme žádat o dotace na zpomalení dopravy.“ 
 
 Mezi obce, které v dotazníku neuvedly jednoznačnou negativní ani pozitivní odpověď, 
patří Soběšín se 150 obyvateli. Obec v dotazníku uvedla pouze odpověď ANO i NE, bez 
dalšího komentáře. V dotazníku obec odpověděla na všechny předešlé otázky negativně. 
Bezpečnost zde tedy zajišťuje pouze Policie České republiky.  
 Další obcí jsou Petrovice II s 99 trvale hlášenými obyvateli. Obec rovněž v dotazníku 
odpověděla na všechny předchozí otázky negativně. Z toho vyplývá, že bezpečnost v obci 
závisí pouze na Policii České republiky. Zastupitelka obce v dotazníku uvedla: „Obyvatelé 
našich sedmi osad se mohou cítit bezpečně s výjimkou několika občanů v osadě Stará Huť, 
kteří jsou slovně i fyzicky (i já jako starostka) napadáni jedním občanem – řešení na všech 
úrovních zatím bezzubé, přestupková komise fungující pro naši obec Petrovice II (sedm osad) 
v Uhlířských Janovicích nedokázala dosud žádný přestupek dovést k pravomocnému 
rozhodnutí.“ 
 Posledními jsou Uhlířské Janovice. Město má, podle dotazníku, na svém území 
obvodní oddělení Policie České republiky a má rovněž uzavřenu koordinační dohodu s Policií 
České republiky. Ke své odpovědi zastupitel města uvedl: „Je velký nedostatek policistů na 
místním obvodním oddělení Policie České republiky. Noční službu má jeden policista  
z Uhlířských Janovic a jeden ze Zbraslavic (12 km), nebo ze Zruče nad Sázavou (20 km). Je to 
zajištění bezpečnosti? – není! Při takovém (tabulkovém) počtu je zcela nemožné kontrolovat 
např. parkování nebo dodržování rychlosti. Všeobecně lze říci, že např. na Slovensku je policie 
více vidět… Pokud jde o spolupráci s místním obvodním oddělením Policie České republiky, je 
naprosto v pořádku, ale v rámci jejich možností.“ 
 Pro úplnost autor uvádí i komentář obce Černíny, která však k poslední otázce uvedla 
kladnou odpověď. „Problematická je bezpečnost na komunikaci II. třídy procházející částí 
Černíny a Zavadilka, kde i přes nainstalovaný měřič – ukazatel rychlosti, někteří řidiči rychlost 
nedodržují. Vzhledem k provozování kiosku, u kterého se především v letních měsících 
vystřídá denně určitě více než sto lidí, vzniká problém s bezpečností při přecházení. Předchozí 
starosta byl informován, že bohužel nelze přechod ani zpomalovací retardér v těchto místech 
na této silnici zřídit.“ 
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 Přehled jednotlivých odpovědí z dotazníku dle obvodních oddělení policie 
v procentech. 
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 Závěr 
 
 Jak z názvu vyplývá, úkolem studie bylo přiblížit čtenáři aktuální trendy při zajišťování 
místních záležitostí veřejného pořádku v České republice. V první kapitole „Rušení služeben 
Policie České republiky a početní stavy policistů“ byly uvedeny údaje, ze kterých vyplývá, že 
kriminalita ve středních Čechách takřka kontinuálně klesá a objasněnost trestné činnosti má 
za sledované období téměř stejnou hladinu. Z této skutečnosti by se mohlo zdát, že Policie 
České republiky zvládá svou činnost ve stále stejné kvalitě i přes poměrně zásadní snížení 
stavů policistů, které proběhlo v roce 2010. Zároveň je celkem zarážející fakt, že kriminalita 
klesá i přes nárůst obyvatel středních Čech. Počet obyvatel se zvýšil oproti roku 2008 
o 113 472 obyvatel na celkových 1 315 299 obyvatel v roce 2015.138 Těžko se dá 
jednoznačně určit, čemu lze pokles kriminality přisuzovat. Je možné, že k tomuto stavu 
přispívají i obecní policie, které mají ve Středočeském kraji největší zastoupení. Jak již ale 
bylo zmíněno, zaznívá též silný názor, že s omezováním policejních činností klesá i ochota 
veřejnosti ohlašovat drobnou kriminalitu a tím ovlivňovat statistické údaje. 
 V další kapitole byly nastíněny některé možnosti, které obce mohou využít pro 
zvýšení bezpečnostního standardu na svém území. Možnosti byly uváděny i se svými klady  
a zápory. Z uvedených možností lze usuzovat, že obce mají na výběr dostatečné množství 
nástrojů ke zvýšení bezpečnosti na svém území. Je ale pravdou, že ne vždy si obec může 
dovolit to nejefektivnější řešení, například zřízení vlastní obecní policie a to především  
z finančních důvodů. To je patrné i z přílohy č. 1, kdy obecní (městskou) policií v drtivé 
většině disponují města, která oproti obcím mohou nakládat s daleko větším rozpočtem. 
Menší obce s nižšími finančními možnostmi se pak uchylují spíše k levnějším variantám,  
v podobě najímání soukromých bezpečnostních služeb pro střežení svého území. Toto lze 
usuzovat pouze na základě zmapovaných článků v médiích, neboť o tomto jevu neexistují 
žádné statistické údaje.  
 Záměrem kapitoly „Bezpečnostní dobrovolník“ bylo přiblížit tento zcela nový projekt. 
Projekt má dle názoru autora potenciál, kterým si některé obce mohou vylepšit svou 
bezpečnostní situaci. Přirozeně se nejedná o univerzální řešení pro všechny obce. Pro 
lokality, které se potýkají s větší hustotou dopravy u škol, může být bezpečnostní 
dobrovolník poměrně dobrým řešením.   
 Úlohou praktické části studie bylo zjistit nejen skutečný stav bezpečnosti v konkrétní 
lokalitě, ale i jaké možnosti k zajištění bezpečnosti obce využívají. Touto lokalitou byl okres 
Kutná Hora.  

Z dotazníkového šetření je patrné, že drtivá většina obcí nevyužívá žádné prostředky 
ke zvýšení bezpečnosti na svém území. U dotazu, zda mají obce uzavřenu koordinační 
dohodu s Policií České republiky, některé obce odpověděly, že neví. Tato skutečnost se dá 
vysvětlit, že o možnosti uzavření této dohody zástupci těchto obcí nevědí, nebo si nově 
zvolení zástupci nezjišťují, jaké smlouvy má obec uzavřeny. Možnosti uzavřít koordinační 
dohodu kromě tří měst využily pouze dvě malé obce. V okresu Kutná Hora mají pouze tři 
města zřízenu městskou policii. Žádná z menších obcí tuto možnost nevyužívá. Naopak pouze 
menší obce nebo městysi využily možnosti uzavřít veřejnoprávní smlouvu podle zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Obcí, které tak učinily, je ale pouze pět a většinou byla 

                                                 
138 Počet obyvatel v oblastech, krajích a okresech České republiky. Český statistický úřad. Nedatováno.  
[cit. 8. II. 2016]. https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112008-49gzg2k4gw 
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smlouva uzavřena na odchyt toulavých zvířat. V dotazu, zda obce využívají soukromé 
bezpečnostní služby, kladně odpovědělo pět respondentů, a opět se jedná obce s menším 
počtem obyvatel. Toto zjištění koresponduje s výše uvedenou domněnkou, že tyto služby 
využívají spíše menší obce. Kamerový systém dle dotazníku využívají spíše větší města, 
patrně z důvodů větších pořizovacích nákladů a náročnosti na obsluhu, oproti tomu si 
levnější alternativu ke kamerovému systému v podobě fotopasti pořídily obce  
s menším počtem obyvatel. Projekty a čerpání dotací v oblasti bezpečnosti využívají kromě 
větších měst i tři menší obce. Jedná se konkrétně o dotace na projekt Asistent prevence 
kriminality. Iniciativa z řad občanů k zvyšování bezpečnosti je v obcích na Kutnohorsku 
okrajovou záležitostí a využívají ji jen ve dvou městech. Jedná se o aktivity spojené s hlídáním 
přechodů u základních škol. V dotazu, zda je subjektivním názorem zastupitele, že se on  
a občané v jeho obci cítí bezpečně, jen pět obcí odpovědělo negativně. Dvě obce spojují svou 
odpověď se zvýšenou kriminalitou na svém území. Zbylé se necítí bezpečně z důvodu vysoké 
dopravní zatíženosti na svém území. 
 Konkrétně okres Kutná Hora, jak vyplývá z dotazníkového šetření, je relativně 
bezpečnou částí republiky bez větších sociálně vyloučených lokalit. Patrně proto se obce 
neuchylují k alternativním možnostem zajišťování bezpečnosti a tu nechávají primárně na 
Policii České republiky. Jestliže se autor pokusí odpovědět na stanovenou hypotézu, že se 
k alternativním metodám zajišťování bezpečnosti přiklánějí obce, kde není ani služebna 
Policie České republiky, ani zde není zřízena obecní policie, nebude odpověď jednoznačná. 
Z praktické části je sice patrné, že si kupříkladu soukromé bezpečnostní služby najímají obce, 
kde není ani služebna Policie České republiky ani zřízena obecní policie, ale tyto případy jsou 
zaznamenány v tak malém množství, že hypotézu nelze potvrdit. Naopak koordinační 
dohodu s Policií České republiky a kamerové systémy využívají zase spíše větší města, ve 
kterých mají i služebnu Policie České republiky i zřízenu městskou policii.  
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Příloha č. 1 
 

Přehled obcí, měst se zřízenou obecní (městskou) policií v roce 2014 
 

Vysvětlivky:  O – obec; M – město; SM - statutární město; HM – hlavní město. 
 

Adamov         M 
Albrechtice        O 
Aš        M 
Bakov nad Jizerou       M 
Bečov         O 
Bechyně        M 
Benešov        M 
Benešov nad Ploučnicí       M 
Beroun         M 
Bílina         M 
Bílovec         M 
Bílovice nad Svitavou       O   
Blansko         M 
Blatná         M 
Blovice         M 
Bohumín        M 
Bohuňovice        O  
Bojkovice        M 
Boskovice        M 
Boží Dar         O 
Brandýs n/ Labem-St. Boleslav     M 
Brno         SM 
Broumov        M 
Bruntál         M 
Břeclav         M 
Březnice        M 
Březová nad Svitavou       M 
Bučovice        M 
Budišov nad Budišovkou       M 
Budyně nad Ohří        M 
Bukovany        M 
Bystřice         M 
Bystřice pod Hostýnem       M 
Cvikov         M  
Čáslav         M 
Čelákovice        M 
Černošice        M 
Červený Kostelec        M 
Česká Kamenice        M 
Česká Lípa        M 
Česká Skalice        M 
Česká Třebová        M 
České Budějovice       SM 
České Velenice        M 
Český Brod        M 
Český Krumlov       M 
Český Těšín        M 
Dačice         M 
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Dašice         M 
Děčín         M 
Desná         M 
Dobruška        M 
Dobřichovice        O 
Dobříš         M 
Doksy         M 
Domažlice        M 
Drásov         O 
Drnovice        O 
Dub nad Moravou       M 
Dubí         M 
Dubňany        M 
Duchcov        M 
Dvůr Králové nad Labem       M 
Františkovy Lázně       M 
Frenštát pod Radhoštěm       M 
Frýdek-Místek        M 
Frýdlant         M 
Havířov         SM 
Havlíčkův Brod        M 
Hlinsko         M 
Hlubočky        O 
Hluboká nad Vltavou       M 
Hlučín         M 
Hluk         M 
Hodonín        M 
Holešov         M 
Horažďovice        M 
Horní Bříza        M 
Horní Počaply        O 
Horoměřice        O 
Horšovský Týn        M 
Hořice         M 
Hovorčovice        O 
Hradec Králové        SM 
Hrádek         M 
Hrádek nad Nisou       M 
Hranice         M 
Hronov         M 
Hřensko        O 
Hustopeče        M 
Chabařovice        M 
Cheb         M 
Chlumec        O 
Chlumec nad Cidlinou       M 
Chodov         M 
Chomutov        M 
Chotěboř        M 
Chrastava        M 
Chrudim        M 
Ivančice         M 
Jablonec nad Nisou       M 
Jablonné v Podještědí       M 
Jablunkov        M 
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Jaroměř         M 
Jedovnice        O 
Jesenice        O 
Jeseník         M 
Jičín         M 
Jihlava         SM 
Jilemnice        M 
Jílové u Děčína        M 
Jílové u Prahy        M 
Jindřichův Hradec       M 
Jirkov         M 
Jiříkov         M 
Kadaň         M 
Kaplice         M 
Kardašova Řečice       M 
Karlovy Vary        SM 
Karlštejn        O 
Karviná         M 
Kladno         SM 
Klášterec nad Ohří       M 
Klatovy         M 
Klobouky u Brna        M 
Kojetín         M 
Koleč         O 
Kolín         M 
Konice         M 
Kopřivnice        M 
Kosmonosy        M 
Kostelec na Hané       M 
Kostelec nad Černými Lesy      M 
Kostelec nad Orlicí       M 
Košťany         M 
Kovářov         O 
Kralupy nad Vltavou       M 
Kravaře         M 
Krnov         M 
Kroměříž        M 
Krupka         M 
Křešice         O 
Kunovice        M 
Kunštát         M 
Kutná Hora        M 
Kyjov         M 
Lanškroun        M 
Lázně Bohdaneč        M 
Lednice         O 
Letohrad        M 
Letovice        M 
Lety         O 
Liberec         SM 
Líbeznice        O 
Lipník nad Bečvou       M 
Litoměřice        M 
Litomyšl        M 
Litovel         M 
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Litvínov         M 
Louny         M 
Luhačovice        M 
Lysá nad Labem        M 
Mariánské Lázně        M 
Mělník         M 
Měšice         O 
Mikulov         M 
Milevsko        M 
Mimoň         M 
Miroslav        M  
Mladá Boleslav        M 
Mnichovo Hradiště       M 
Mníšek pod Brdy        M 
Modřice        O 
Moravská Nová Ves       O 
Moravská Třebová       M 
Moravské Budějovice       M 
Moravský Krumlov       M 
Most         SM 
Mutěnice        O 
Náchod         M 
Napajedla        M 
Nejdek         M 
Neratovice        M 
Netolice        M 
Nová Paka        M 
Nové Město na Moravě       M 
Nové Město nad Metují       M 
Nové Sedlo        M 
Nové Strašecí        M 
Nový Bor        M 
Nový Bydžov        M 
Nový Jičín        M 
Nučice         O 
Nymburk        M 
Nýrsko         M 
Nýřany         M 
Odolena Voda        M 
Olešnice        O 
Olomouc        SM 
Opatovice nad Labem       O 
Opava         SM 
Orlová         M 
Osek         M 
Oslavany        M 
Ostrava         SM 
Ostrov         M 
Otrokovice        M 
Pardubice        SM 
Písek         M 
Planá         M 
Plumlov         O 
Plzeň         SM 
Poděbrady        M 
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Pohořelice        M 
Police nad Metují       M 
Polička         M 
Postoloprty        M 
Potůčky         O 
Pozořice        O 
Praha         HM 
Prachatice        M 
Proboštov        O 
Prostějov        M 
Protivín         M 
Průhonice        O 
Přelouč         M 
Přerov         M 
Příbor         M 
Příbram         M 
Rakovník        M 
Ralsko         O 
Ratíškovice        O 
Rokycany        M 
Rokytnice nad Jizerou       M 
Rosice         M 
Rotava         M 
Roudnice nad Labem       M 
Rousínov        M 
Roztoky         M 
Rožnov pod Radhoštěm       M 
Rudná         M 
Rumburk        M 
Rychnov nad Kněžnou       M  
Rýmařov        M 
Řevnice         M 
Říčany         M 
Sadská         M 
Sedlčany        M 
Semily         M 
Sezemice        M 
Sezimovo Ústí        M 
Skuteč         M 
Slaný         M 
Slavičín         M 
Slavkov u Brna        M 
Soběslav        M 
Sokolov         M 
Spořice         O 
Staré Město        M 
Starý Hrozenkov        O 
Starý Jičín        O 
Stehelčeves        O 
Stochov         M 
Strakonice        M 
Strašice         O 
Stráž pod Ralskem       M 
Strážnice        M 
Strmilov        O 
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Stříbro         M 
Studénka        M 
Sušice         M 
Světlá nad Sázavou       M 
Svitavy         M 
Šenov         M 
Šlapanice        M 
Šluknov         M 
Špindlerův Mlýn        M 
Štěpánov        O 
Šternberk        M 
Štětí         M 
Štramberk        M 
Šumperk        M 
Tábor         M 
Tachov         M 
Tanvald         M 
Teplice         SM 
Tlumačov        O 
Trhové Sviny        M 
Trmice         M 
Trutnov         M 
Třebenice        M 
Třebíč         M 
Třeboň         M 
Třinec         M 
Turnov         M 
Týn nad Vltavou        M 
Týnec nad Sázavou       M 
Týniště nad Orlicí       M 
Uherské Hradiště       M 
Uherský Brod        M 
Uherský Ostroh        M 
Unhošť         M 
Uničov         M 
Újezd u Brna        O 
Ústí nad Labem        SM 
Ústí nad Orlicí        M    
Valašské Klobouky       M 
Valašské Meziříčí        M 
Valtice         M  
Vamberk        M 
Varnsdorf        M 
Vejprty         M 
Velešín         M 
Velim         O 
Velké Bílovice        M 
Velké Meziříčí        M 
Velké Opatovice        M 
Velké Pavlovice        M 
Velké Přílepy        O 
Velký Osek        O 
Velký Týnec        O 
Veselí nad Lužnicí       M 
Veselí nad Moravou       M 
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Vimperk        M 
Vítkov        M 
Vizovice         M 
Vlašim         M 
Vodňany        M 
Votice         M 
Vracov         M 
Vrchlabí         M 
Vřesina         O 
Vsetín         M 
Vysoké Mýto        M 
Vyškov         M 
Vyšší Brod        M 
Zábřeh         M 
Zákupy         M 
Zbýšov         M 
Zdiby         O 
Zdice         M 
Zlín         SM 
Znojmo         M 
Zruč nad Sázavou       M 
Žamberk        M 
Žatec         M 
Žďár nad Sázavou       M 
Žebrák         M 
Železná Ruda        M 
Železný Brod        M 
Židlochovice        M 
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Příloha č. 2 
 

Vzor dotazníku rozeslaného obcím v okresu Kutná Hora 
 

Dotazník pro obce v bývalém okresu Kutná Hora 
 

Dobrý den,  
 
 dovolte, abych se představil, jmenuji se Ondřej Werich a v rámci mé studie s názvem 
Aktuální trendy při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v České republice 
bych Vás rád požádal o vyplnění dotazníku. Výsledky dotazníkové ankety budou dále použity 
i pro účely výzkumu této problematiky na Policejní akademii popřípadě Ministerstva vnitra. 
Vyplněný dotazník, dotazy a připomínky zasílejte prosím na e-mail owerich@centrum.cz 
 Odpovědi ANO či  NE prosím označte tučně a podtrženě. Za dvojtečky napište 
případné stručné odpovědi.  
 
Název obce, městyse, města*...... 
Přibližný počet obyvatel:... 
 

 Je na území Vaší obce stálá služebna PČR?    ANO NE 

 Byla na území Vaší obce stálá služebna PČR?    ANO NE 
 jestliže byla v nedávné minulosti taková služebna zrušena, kdy:  
  
 případně z jakého důvodu:  
  

 Uzavřela Vaše obec koordinační dohodu s PČR?   ANO NE 

 Zřídila Vaše obec obecní (městskou) policii?    ANO NE 

 Zrušila Vaše obec zřízenou obecní (městskou) policii?  ANO NE 
 Jestliže ANO byla zrušena, kdy: 

z důvodů: a) organizačních   
    b) finančních 
    c) jiných, jakých* 
 

 Uzavřela Vaše obec veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí o poskytování služeb obecní 
(městské) policie?       ANO NE 

 Využívá Vaše obec služeb soukromých bezpečnostních agentur?   
         ANO NE 

  Příležitostně z důvodu: 
 

 Jsou ve Vaší obci z důvodu bezpečnosti instalovány fotopasti? ANO NE 
 Je ve Vaší obci z důvodu bezpečnosti instalován kamerový systém? ANO  NE 
 Účastní se Vaše obec nějakých projektů v oblasti zvyšování bezpečnostního standardu 

např. „bezpečnostní dobrovolník“, „asistent prevence kriminality“, „dopravní 
asistent“ a pod.?       ANO NE 

                                                 
* Správnou odpověď prosím označte tučně a podtrženě. 

mailto:owerich@centrum
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  Jestliže ANO, jakého: 
 

 Čerpá Vaše obec nějaké dotace (celostátní, krajské, evropské, jiné) na zvyšování 
bezpečnosti?        ANO NE 

 
  Jestliže ANO, jaké a na co: 
 

 Existuje nebo existovala ve Vaší obci aktivita z řad veřejnosti ke zvyšování 
bezpečnosti (sousedské hlídky, domobrany, hlídky občanů v ranních hodinách na 
přechodech u škol apod.)?      ANO NE 

  Jestliže ANO, jaké konkrétně: 
 

 Je Vaším subjektivním názorem, že se Vy a obyvatelé ve Vaší obci cítí bezpečně? 
          ANO NE 
 
 Jestliže NE proč a jaké byste navrhoval řešení: 
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Příloha č. 3 
 
Grafy, týkající se vývoje některých skupin kriminality v rámci Středočeského kraje (vlastní 
zpracování autora). 
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Příloha č. 4 
 
Ilustrace, týkající se intenzity a rizikovosti dopravy na pozemních komunikacích v okrese 
Kutná Hora, se zvýrazněním obcí, které toto téma výslovně akcentovaly.139 
 

 
 

 

                                                 
139 Celostátní sčítání dopravy: Středočeský kraj. Ředitelství silnic a dálnic. 2010. [cit. 8. II. 2016]. 
http://scitani2010.rsd.cz/pages/results/list/default.aspx?l=St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD%20kraj 
Riziková mapa České republiky. Ústřední automotoklub České republiky. 2014. [cit. 8. II. 2016].  
http://img.cz.prg.cmestatic.com 


