
Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Martin Linhart, Aktuální skutečnosti a trendy, související s rozkolísáním bezpečnostního 

systému České republiky (2018_A_06) 
 

 
1 
 

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

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Martin Linhart 
 
Aktuální skutečnosti a trendy, související s rozkolísáním bezpečnostního systému České 
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Anotace 
 
Příspěvek polemizuje se „státocentristickým“ pohledem na zajišťování vnitřní bezpečnosti 
v rámci státu. Vedle zamyšlení nad otázkou, proč všechnu „vnitřní bezpečnost“ nezajišťuje 
stát je prostor věnován představení široké palety možných forem „nestátních 
bezpečnostních iniciativ“. 
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Summary 
 
The paper contends with a "state-centered" view of ensuring internal security within the 
state. In addition to reflecting on the question of why "internal security" does not provide 
solely by the state, space is devoted to introducing a wide range of possible forms of "non-
state security initiatives". 
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Bezpečnostní systém České republiky: Státocentristický pohled  
 
Pokud bychom nahlédli do převažujících publikací na téma kompetencí v oblasti bezpečnosti 
v České republice, tak bychom obvykle narazili na zhruba následující vizualizaci 
„bezpečnostního systému“ státu:1 
 

 
 

Přehled prakticky pokrývá pouze „veřejnou sféru“ a o rolích soukromých subjektů nebo 
jednotlivých občanů/obyvatel státu se zmiňuje jaksi jen na okraj. Stejně tak se je možné 
setkat s postojem, že „bezpečnostní politiku“ v pravém smyslu slova v České republice 
definuje jen a pouze „stát“ (zde ilustrovaný jako „centrální úroveň“, a ani ostatní úrovně 
veřejného sektoru (kraje, obce), natož soukromí aktéři nejsou k něčemu takovému 
oprávněni. Tento státocentristický postoj můžeme chápat, protože v tomto duchu se 
unisono vyjadřují vlastně všechny stěžejní strategické dokumenty a právní předpisy, praxe se 
však může jevit poněkud jiná. 
 
Konkrétně třeba kraje v současnosti vedou poměrně sebevědomou zahraniční (zastoupení 
v Bruselu, komunikace s partnerskými/družebními regiony v zahraničí), hospodářskou 
(dotační atd.), a ano, i bezpečnostní politiku (vytváření více či méně úspěšných 
integrovaných projektů typu „Bezpečný kraj“, dotace součástím „státních“ bezpečnostních 
sborů, vytváření vlastních bezpečnostních sborů – alespoň co se týče kynologů či záchranářů, 
působících na území kraje, stanovování priorit v oblasti bezpečnosti na území kraje, 

                                                 
1 Tento příspěvek se dominantně věnuje tématu tzv. „vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku“, tedy nikoli 
bezpečnosti vnější, kterou je možné při značném zjednodušení chápat jako náplň působnosti armády. 
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respektive nákup, vývoj respektive provoz informačních systémů kraje2, do kterých je 
zakomponována řada bezpečnostně-využitelných témat. Totéž je možné v menší míře 
konstatovat o řadě jednotlivých větších či menších obcí, firem, nevládních organizací 
a podobně.  
 
O podrobnostech související teorie a praxe bude podrobněji řeč v následujícím textu. 
 
Proč všechnu bezpečnost nezajišťuje stát?3 
 
Otázka v nadpisu kapitoly je otázkou navýsost politickou. Zejména v postsocialistickém 
prostoru, kde se mnozí lidé bytostně domnívají, že povinností státu je se o ně „starat“ od 
kolébky po hrob, je jakýkoli vývoj, označitelný za privatizaci bezpečnosti chápán jako důkaz 
toho, že stát „selhal“. Někomu prostě nevysvětlíte, že model, kdy stát zajišťuje všechny 
aktivity, označitelné za bezpečnostní agendu a žárlivě střeží, aby tento monopol nikdo 
nenarušoval, může být v dějinách lidstva jen místně a časově omezenou epizodou. Základy 
moderních policií v Evropy byly položeny před několika málo staletími (Sureté ve Francii) 
a jen pozvolna se rozšiřovaly z velkoměst do zbytku státu. Současnost v Evropě je tak 
z hlediska bezpečnostní agendy možné chápat jako souběh několika zjištění či trendů: 
 

 Pojem „bezpečnost“ je abstraktní a stále se rozšiřuje. Poptávka po bezpečnostním servisu 
značně roste (například domácí násilí bylo donedávna fenoménem, který nebyl nijak 
právně podchycen a jen málokdo by k incidentu tohoto typu volal policisty; stejně tak 
hasiči jsou nezřídka přivoláváni k zásahům typu „kočka na stromě která se bojí slézt“). 

 Policisté vykonávají řadu nepolicejních nebo alespoň policejně neproduktivních činností 
(například hledání pohřešovaných osob v rojnici), které by stejně tak mohl zastat někdo 
jiný, než policista, jehož mzda je relativně vysoká a jehož výcvik je dlouhý a nákladný. 

 Mnohé velké firmy či konkrétní komunity chtějí od státu zajišťování bezpečnosti „na 
míru“ a pokud možno zcela zdarma. 

 
Kapacity státních bezpečnostních sborů (policisté, hasiči, v některých ohledech armáda či 
zpravodajské služby) však nejsou nekonečné. To lze ilustrovat na příkladech ze Spojeného 
království a z Francie. Oba jsou sice z roku 1998, ale současnost se od nich příliš neliší: 
 
Francie: „Ministerstvo vnitra vykazuje oficiálně 129 772 policistů (z tohoto počtu je 16 575 
pomocných) ... Když se odečtou jiné druhy policie (soudní policie, rozvědka, jednotky rychlého 

                                                 
2 Například viz: Aplikace informačního systému EMOFF v rámci Jihomoravského kraje. T-Soft, nedatováno, 
http://www.tsoft.cz/informacni-system-emoff-pro-jmk 
„Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje“ – integrovaný projekt. Zlínský kraj, 27. XI. 2012. 
http://www.kr-zlinsky.cz/-informacni-vyrozumivaci-a-varovaci-system-zlinskeho-kraje-integrovany-projekt-cl-
1392.html 
3 Od 90. let XX. století probíhá široká debata o tzv. rozšířeném konceptu bezpečnosti (extended concept of 
security). Podle tohoto pojetí stát již není jediným privilegovaným referenčním objektem bezpečnosti. 
Jednotlivé entity (jednotlivci, komunity, národy, státy) vyžadují různá bezpečnostní prizmata a přístupy. Klasický 
model bezpečnosti je tedy rozšířen: od vojensky pojaté bezpečnosti národního státu směrem k mezinárodním  
– globálním i regionálním – ekonomickým, sociálním, environmentálním či lidskoprávním dimenzím 
bezpečnosti. 
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nasazení), veřejná bezpečnost ... disponovala 89 360 osobami (z toho bylo 10 810 pomocných 
sil). Ale kolik jich ve skutečnosti čelí armádě zločinců? ...  Z udávaného počtu třeba odečíst 
lidi, kteří jsou trvale vyloučeni z aktivní činnosti povahou své práce. Mají administrativní 
a technické úkoly, studují na policejních školách, hlídají ambasády, jsou "dáni  
k dispozici" pro odborové a jiné funkce. Jsou nemocní a zranění nebo jsou zařazeni  
v pořádkové službě v případě manifestací apod. Takovýchto příslušníků je denně v průměru 
14 175. Pro udržování veřejné bezpečnosti tedy zbývá 53 000 policistů. Jenže z toho se musí 
odečíst asi 30 000 osob trvale působících v policejních úřadovnách, většinou na plný úvazek. 
Zbývá tedy 23 000 policistů, ale jsou všichni schopni okamžitého nasazení? Ne ... Jsou sice 
počítáni jako přítomní, ale mnozí jsou zaměstnáni jinak než v terénu: školí se, jsou na 
střelbách nebo provozují nějaké sportovní aktivity. Zbytek, který zůstal ke skutečnému 
zajišťování veřejné bezpečnosti během 24 hodin ve 456 policejních okrscích, dělá asi 20 000 
lidí. Jenže jejich stav se musí rozdělit do směn a cyklů (rotace oddílů v terénu) a podle 
dovolených. Vychází tedy, že v ulicích v daný okamžik dne je, fyzicky přítomno na 5 000 
policistů.“4 
 
Spojené království: „V Británii je dnes na 50 000 pracovníků soukromých bezpečnostních 
agentur a spolu s hlídkami obecních úřadů operují ve více než polovině policejních okrsků 
Anglie a Walesu. Posledních 50 let bylo svědkem, jak policie neustále ztrácí svůj "podíl na 
trhu", ať při doprovodech hotových peněz, při udržování pořádku při zápasech kopané nebo 
při eskortování vězňů. Ostatně bobík patrolující každou ulicí celý den a každý den je mýtus 
o tom, jak to údajně vypadalo za starých zlatých časů. Teď přišel čas, aby se policie vzdala 
svého sto let starého monopolu hlídkování v ulicích, na které nemá ani dostatek sil a navíc je 
to pro její kvalifikované síly v podstatě neproduktivní úkol... Premiér bude také povzbuzovat 
místní orgány, aby utvářely čety „superdomovníků", kteří by se starali i o opuštěné domy 
a byty, doporučovali by opravy a všímali si starých a bezmocných nájemníků a lidí žijících na 
podpoře. Zkušební projekt na sídlišti Townhill North ve Swansea. Díky jemu tam byl snížen 
vandalismus za jeden rok o 80 %, krádeže motorových vozidel o polovinu, volání na policii 
kvůli hlučné hudbě bylo prakticky zlikvidováno a bylo zabráněno 17 pokusům o loupež. 
Projekt "superdomovníků" na sídlišti Broadwater Farm v severolondýnském Tottenhamu, díky 
němuž se totálně změnila atmosféra v této čtvrti od obvyklých kraválů v 80. letech. Ve čtvrti 
zmizely graffiti, jednotlivé věžáky jsou udržovány v čistotě a pořádku díky zapálenému 
kolektivu, který má nyní tyto obecní domy s posílenou odpovědností v péči a buduje úzké 
vztahy s nájemníky.“5 
 
Privatizace bezpečnosti: Pohled po Evropě 
 

 
Privatizace bezpečnosti = neutrální pojem (ačkoli někteří mluvčí ho chápou jako a priori 
negativní trend) týkající se postupného nahrazování „veřejných“ bezpečnostních sborů při 
výkonu určitých úkolů, soukromými aktéry. 
 

                                                 
4 Francouzská policie: Skutečná čísla. Policista, 1999, č. 3, str. 12. 
5 Británie: Všechno bude jinak?. Policista, 1998, č. 9. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Martin Linhart, Aktuální skutečnosti a trendy, související s rozkolísáním bezpečnostního 

systému České republiky (2018_A_06) 
 

 
5 
 

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

V současném světě, členské země Evropské unie nevyjímaje, je možné vysledovat velmi 
širokou paletu aktivit, označitelných za „privatizaci bezpečnosti“. Tento proces není založen 
pouze na „tlaku“ ze strany soukromých firem na obsazení donedávna neznámých pozic či 
oblastí, ale souvisí i s „vyklízením pozic“ ze strany státu – nejenom s ohledem na úsporná 
opaření posledních let.6 
 
Sledovaný trend není možné označit za objektivně dobrý nebo objektivně špatný. Vždy závisí 
na celé řadě okolností, včetně „politické kultury“ či „demokratické tradice“ v určité zemi. 
Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Soukromá „výpomoc“ sboru obecní policie v Sofii 
může být vyhodnocena jako plýtvání veřejnými prostředky a „přihrávání“ zakázky firmě 
spřízněné s vedením města. Ve Vaduzu, hlavním městě Lichtenštejnska, tedy malé obci 
s velmi malým sborem státních i obecních policistů, se jedná o odůvodněný výdaj. 
Naznačené skutečnosti jsou tak podhoubím, ze kterého v mnoha zemích Evropy vyrašila celá 
řada zajímavých, někdy i přímo inspirativních (a někdy naopak odstrašujících) trendů. 
 

 
Rámeček: Některé v Evropě zřejmě obvyklejší eventuality či oblasti, týkající se privatizace 
bezpečnosti: 
 

 Policejní činnosti v užším smyslu slova. 

 Podpůrné policejní činnosti. 

 Výkon činnosti obecních policejních sborů. 

 Ostraha vojenských objektů. 

 Ostraha významných letišť. 

 Ostraha justičních a vězeňských zařízení, role „justičních stráží“. 

 Ostraha sportovišť a zajišťování bezpečnosti během velkých sportovních akcí. 

 Ochrana a ostraha zastupitelských úřadů. 

 Ochrana „veřejných činitelů“ či specifických VIP. 

 Pořadatelská služba a zvládání demonstrací. 

 Požární ochrana konkrétních objektů („firemní hasiči“). 

 Správa krytů civilní ochrany. 

 Ochrana významných prvků „národní“ kritické infrastruktury. 
 

 
Jiný kraj jiný mrav aneb „Příklady z Evropy“ 
 
Následující pasáž přiblíží několik málo eventualit, týkajících se možného naplňování pojmu 
„privatizace bezpečnosti“, na které lze v Evropě narazit. 
 

                                                 
6 HARAZIN, Lukáš; KRULÍK, Oldřich. „Privatizace bezpečnosti“ v Evropě – nejen optikou soukromých 
bezpečnostních služeb. In XVII. medzinárodná vedecká konferencia: Riešenie krízových situácií v špecifickom 
prostredí: 30. až 31. V. 2012. Ed. Ladislav ŠIMÁK. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, 2012, 
s. 179 až 185. ISBN 978-80-554-0537-7. 
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Rakousko: měření rychlosti, boj s vandaly 
 
V roce 2004 obce v alpské oblasti Montafon (ve Vorarlbersku) najaly soukromou 
bezpečnostní službu s cílem provozovat mobilní radary a pokutovat řidiče za dopravní 
přestupky. Policejní síly se vyjádřily, že kvůli nedostatku kapacit nedokáží garantovat 
dopravní bezpečnost. V průběhu každého dne obsluha střídá stanoviště tak, aby mohla 
kontrolovat rychlost projíždějících vozů na co možno největším počtu kritických míst.  
V případě porušení předpisů pak bezpečnostní firma ohlásí přestupek řidiče i se záznamem  
o překročení maximální povolené rychlosti okresnímu hejtmanství v Bludenz. Provinilci pak 
může být vyměřena pokuta. Spolkové ministerstvo vnitra proti návrhu nevzneslo žádné 
námitky. Pokud však oznámení o přestupku učiní soukromá firma, může řidič nicméně 
rozhodnutí okresního hejtmanství napadnout u nezávislého správního senátu. O rok později 
některá alpská střediska (například Zell am See a Westendorf) najala soukromé bezpečnostní 
služby jako nástroj proti stoupající agresivitě některých lyžařů. Policejní sbor prý postrádá 
dostatek sil, aby v hlavní turistické sezoně dokázal důkladně kontrolovat celou oblast. 
Radnice rovněž investovaly do kamerových systémů, snímajících dění ve veřejných 
prostranstvích. A do třetice – roku 2007 učinila stejný krok obec Tulln, konfrontovaná se 
skokovým nárůstem dětské kriminality a vandalismu (pro rok 2006 byly zaznamenány škody 
na obecním majetku ve výši 100 000 eur). „Státní“ policisté totiž odmítli v rámci obce navýšit 
své kapacity.7 
 
Švédsko: agentury střežící bezpečnost policistů 
 
Poněkud jiný model se vyskytuje v některých severských zemích. Konkrétně ve Švédsku 
operují zvláštní typy strážců (tedy personálu soukromých bezpečnostních agentur), 
disponujících omezenými „policejními“ pravomocemi (a často i najaté policejními složkami) 
představují tzv. „pořádkové stráže“ nebo stevardi („Ordningsvakt“) a „ostrahy objektu“ 
(„Skyddsvakt“) (jejich členové mohou podezřelé osobě nasadit pouta nebo ji jinak zadržet do 
příjezdu policejních sil. Jedná se o specifickou „podmnožinu“ osob na pomezí „státní“  
a nestátní bezpečnosti. Na příslušných odznacích a dalších doplňcích je motiv ze státního 
znaku (tři korunky) což dokresluje to, že jejich nositelé jsou „prodlouženou rukou státu“, 
svým způsobem stát representují a jsou pravomocemi nadřazeni „obyčejným“ strážcům. 
Osoba, která usiluje o pozici „stevarda“ musí již disponovat licencí pracovníka soukromé 
bezpečnostní agentury, projít nadstavbovým dvoutýdenním kursem, garantovaným 
okresním policejním ředitelstvím. Nejprve získává pravomoci na zkušební dobu jednoho 
roku, později je obnovována na tříletý interval. Bez ohledu na zaměstnavatele nosí stevardi 
zřejmě podobnou či stejnou uniformu (žluté a šedočerné prvky) a odznak (pouze doplňky se 
vztahují ke konkrétní agentuře). Existují i zmínky o tom, že co nevidět „obyčejní“ strážci ve 
Švédsku zmizí a pro všechen personál soukromých bezpečnostních služeb bude nastolen 
tento standard (delší výcvik, jednotná uniforma). Jedním z příkladů o „suplování“ státu 
soukromými firmami může být najmutí neupřesněné soukromé bezpečnostní agentury pro 

                                                 
7 KRULÍK, Oldřich. Rakousko: Strážníky, nebo agenturu? Pražský strážník. 2012, č. 4, s. 22 až 23.  
http://www.mppraha.cz/prazsky-straznik/2012/prazsky-straznik-2012-04.pdf 
KRULÍK, Oldřich. Rámec podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti: Rakousko.  
http://www.asiscz.org/files/articles/9-serial-ramec-podnikani-v-soukrome-bezpecnosti-9/rakousko-pdf.pdf 
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střežení policejní stanice a další výpomoc v dominantně muslimské (osoby původem z Iráku, 
Libanonu, Somálska atd.) „problémové lokalitě“ Rosengård v aglomeraci Malmö. Častou 
„zábavou“ místní populace je zapalování vozidel. Hasičské zásahy jsou nicméně zpravidla 
nemožné bez asistence policistů nebo personálu soukromých bezpečnostních agentur.8 
 
Spojené království a průnik agentur do jádra policejních činností 

 
Politické a bezpečnostní diskuse na počátku roku 2012 akcelerovala policejní ředitelství West 
Midlands a Surrey, která vypsala tendr na poskytování bezpečnostních služeb za 1,5 miliardy 
liber (44,5 miliardy korun) v sedmiletém období (počínaje lednem 2013). Soukromé agentury 
by měly pomoci policistům dohlížet na veřejný pořádek. Škála poptávaných služeb je široká, 
od vyšetřování zločinů, přes vyšetřování přestupků a poskytování pomoci obětem  
a svědkům, až po nakládání se zpravodajskými informacemi a forensní činnosti. „Skuteční 
policisté“ se pak budou moci soustředit na blíže nespecifikované „základní policejní 
činnosti“. Od tohoto kroku si policejní ředitelství slibují úspory. Není divu, protože se musí 
vyrovnat s dvacetiprocentními škrty a rušením více než 3 000 „tabulkových míst“. Proti plánu 
na přesun tolika činností do soukromých rukou se ostře postavily policejní odbory a politická 
opozice. Mimo jiné není údajně zřejmé, jak by se kontrolovala kvalita poskytovaných služeb.  
 
Peníze až na prvním místě 
 
Argumentace ve prospěch privatizace určitých činností se ve velké míře opírá o snahu ušetřit 
veřejné rozpočty, s tím, že soukromá firma zvládne situaci pokrýt laciněji, či se zcela 
samofinancuje, případně dokonce bude pro veřejné rozpočty představovat určitý výnos 
(poplatek na licenci pro podnikání v určitém segmentu bezpečnosti). Jakoukoli situaci je 
třeba hodnotit v širším kontextu a položit si několik dílčích otázek: 
 

 Je třeba určitou (bezpečnostní) agendu vůbec vykonávat? 

 Pokud ano, je třeba, aby tuto agendu vykonával stát (veřejný sektor)? 

 Co by se stalo, pokud by stát (veřejný sektor) na tuto agendu de iure či de facto 
rezignoval? 

 Pokud by došlo k takové rezignaci, jaké by byly následky?  

 Existují subjekty, které by mohly/chtěly tuto agendu vykonávat namísto státu (veřejného 
sektoru), a pokud ano, pak z jakých pohnutek? 

 Jaké jsou argumenty pro a proti privatizaci – a jsou vedeny z ideologických9 nebo věcných 
pozic (například za využití zahraničních zkušeností, nejlepší praxe nebo varovných 
příkladů)? 

                                                 
8 KRULÍK, Oldřich. Rámec podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti: Švédsko.  
http://www.asiscz.org/files/articles/9-serial-ramec-podnikani-v-soukrome-bezpecnosti-9/sweden-pdf.pdf 
9 „Snižovat se dá vždycky, když se oželí všechno, co v té zemi dosud se platilo z veřejných financí. Vidíte, že už to 
jde takzvaně na krev, protože teď už se vedou spory o to, jestli budeme mít za chvíli policii, jestli budeme mít 
požárníky ... Považuje se a vede se pořád ta ideologie, že stát je absolutně nejhorší hospodář v jakékoliv oblasti 
a že veřejné služby jsou zbytečné, že je třeba všechny tyto služby privatizovat. A ono se to krok za krokem děje. 
Kdo by si před lety myslel, že úřady práce se budou privatizovat a takto se to děje v celé řadě agend. Takže za 
chvíli nás můžou čekat soukromé policie, soukromé věznice, soukromé soudy, všechno může přijít, protože když 
dospěje prostě ta politická reprezentace, že to je cesta k umenšení veřejných výdajů, tak samozřejmě to tak 
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 Je privatizace určitého segmentu jedinou variantou dalšího postupu (respektive jedinou 
variantou vedle jeho absolutního nepokrytí)? 

 Jaké jsou jiné případné varianty – a jak vyznívají ve srovnání s „řízenou“ (profesionální) 
privatizací dílčího segmentu („neřízená“ privatizace, prostor pro extremistická uskupení, 
více či méně „amatérské“ dobrovolnické iniciativy nebo nutnost dlouholetého procesu 
budování profesionálních dobrovolníků ve sledované oblasti)? 

 
Je všeobecně zřejmé, že soukromé firmy působící v oblasti bezpečnosti jsou nyní v Evropě na 
vzestupu a „obsazují“ mnohé nové pozice. Kritici tohoto konceptu poukazují na celou řadu 
úskalí tohoto trendu: 
 
 Ve většině zemí není personál soukromých agentur nadán žádnými zvláštními 

pravomocemi. Smějí tedy dělat jen to, co každý jiný člověk, tedy zabránit páchání 
trestného činu nebo zadržet člověka, který nějaký čin spáchal. 

 Míra proškolení konkrétního personálu může být rovněž značně proměnlivá.  
 Další autority poukazují na skutečnost, jak snadno se stát vzdává svého „monopolu na 

legitimní organizované násilí“ případně se obávají růstu propasti mezi osobami a obcemi 
které budou a které nebudou dostatečně solventní, aby si mohli dodatečnou ochranu či 
jiný bezpečnostní servis dovolit zaplatit. 

 
Před Českou republikou a jejím systémem vnitřní bezpečnosti stojí několik eventualit dalšího 
vývoje. Zatím spíše převažují krátkodobé výhledy, mechanické škrty či odkládání řešení 
určitých bezpečnostních výzev či napětí „na později“. Tento model se příliš neliší od prosté 
rezignace na výkon určitých, veřejností očekávaných, služeb státu. Například od dubna 2012 
přestala v České republice na železnici působit Policie České republiky. Nahradila ji agentura 
Securitas. Jejích 500 členů provádí ostrahu všech vlaků i budov pro České dráhy. Ročně za to 
bude inkasovat okolo 80 milionů korun. 
 
Stát tak do jisté míry suplují obce, kraje, nevládní organizace (včetně tzv. domobran) a ve 
stále větší míře i soukromé bezpečnostní agentury (jejichž služby jsou řadou aktérů – obce, 
instituce – vyhodnoceny jako nejvhodnější varianta v poměru „cena – výkon“. 
 
Pokud nedojde k razantní změně rozpočtových a jiných priorit, bylo by vhodnější, aby proces 
„privatizace“ bezpečnosti probíhal co možno nejregulovaněji, kdy by stát „certifikoval“ či 
„standardizoval“ výkon určitých služeb a zájemcům o dodavatelská řešení by poskytoval 
alespoň poradenský servis, který by pomohl oddělit „zrno od plev“. 
 
Mikroúvaha na úrovni menší obce 
 
Pro pochopení celého procesu může být ilustrativní simulace toho, jaká rozhodnutí mohou 
stát před obecním zastupitelstvem respektive starostou konkrétní obce ve snaze udržet 

                                                                                                                                                         
bude. Ale není to správná cesta, protože v řadě případů, a ty důkazy už jsou i dneska, ten soukromý sektor je 
dražší, je nákladnější.“ 
SAMEK, Vít, Českomoravská konfederace odborových svazů. Holub, P., Odboráři chystají demonstraci. ČRo6, 
18. IV. 2012. 
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standard bezpečnosti (místní záležitosti veřejného pořádku), například v případě, že v obci 
bylo avizováno zrušení služebny Policie České republiky. 
 
„Loňské 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.“10 
 
V takovém případě se nabízejí například tyto eventuality (které se často navzájem 
nevylučují), které budou ve větší či menší míře rozvedeny v některých dílčích navazujících 
studiích:11 
 

 Nedělat nic. 

 Apelovat (obecně, prostřednictvím médií atd.) nebo i adresně (po „politické“ linii, přes 
spřízněné členy policejního managementu atd.) lobbovat za uchování služebny (nebo za 
intenzivnější výkon policejní činnosti v místě). Zdánlivě se jedná o nejjednodušší variantu 
(i z finančního hlediska). Starosta obce může po Policii České republiky požadovat 
spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Řešení místních 
záležitostí veřejného pořádku je však na druhé straně jen částí úkolů Policie České 
republiky, kterými je pověřena a zcela logicky nemůže věnovat této specifické oblasti 
soustavnou a systematickou pozornost. 

 Uzavřít s Policií České republiky koordinační dohodu. S koordinačními dohodami může. 
ale nutně nemusí, souviset  i model vytváření společných hlídek, ve kterých bok po boku 
patroluje strážník i policista. 

 Hledat možnosti sponzoringu Policie České republiky po linii obce. 

 Vytvoření (posílení) vlastní obecní policie. Tato varianta je pro některé obce přitažlivá, 
protože se jedná o bezpečnostní složku, kterou si sami orgány obce v podstatě řídí  
a přímo usměrňují její činnost. Rozhodujícím momentem při procesu zřizování reálnosti 
zřízení obecní policie je však často otázka zajištění dostatečných finančních zdrojů jak 
nárazově nezbytných, tak i průběžných. 

 Uzavření veřejnoprávního ujednání s jinou obcí a využívat servis její obecní policie. 

 Hledat řešení v rámci mikroregionu (sousedních obcí).12 

 Hledání pomoci ze strany krajského zastupitelstva. 

 Vytvořit/podpořit „domobranu“ (sousedskou hlídku). 

 Zapojit do obecního dění již existující nevládní organizace angažující se v oblasti 
bezpečnosti. 

                                                 
10 Policie na úprku. Týden, 10. IX. 2012. 
11 MACEK, Pavel; HÁJEK, Vladimír. Obecní policie II, 1. vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2003, 
167 s. ISBN 80-7251-133-5, passim. 
12 U obcí na hranici státu se může jednat i přeshraniční úsilí, spolupráci s obcí či obcemi v sousedním státě. 
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 Najmout soukromý subjekt (soukromou bezpečnostní služby) k hlídkové činnosti. Služba 
je povolávána dle potřeby, respektive zasahuje až v případě narušení veřejného pořádku  
a tudíž je placena pouze za odvedenou práci, obec tak nemusí platit její měsíční provoz  
a náklady.  

 Najmout soukromý subjekt (Czech Radar a další) k výběru pokut za dopravní přestupky 
do obecního rozpočtu. 

 Jiné eventuality (vytvoření jinak koncipovaného „bezpečnostního sboru“ typu „pomocná 
stráž“, zapojení preventistů, práce s populací sociálně vyloučených lokalit, hlídky na 
přechodech pro chodce atd.). 


