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Anotace 
 
Bezpečnostní dobrovolník představuje poměrně novou inciativu či nástroj, jehož reálné 
nasazení pokulhává za původními představami Ministerstva vnitra. Příspěvek popisuje jeho 
reálný potenciál, s důrazem na obec Strakonice.  
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Summary 
 
The security volunteer represents a relatively new initiative or instrument whose real 
deployment lies behind the original expectations of the Ministry of the Interior of the Czech 
Republic. The paper describes its real potential, with an emphasis on the municipality 
of Strakonice. 
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Dotační program Bezpečnostní dobrovolník 
 
Dotační program Bezpečnostní dobrovolník byl poprvé vyhlášen jako samostatný projekt 
odborem bezpečnostní politiky a prevencí kriminality Ministerstva vnitra v roce 2014 
(s přidělením dotací na kalendářní rok 2015). Cílem je podpora dobrovolnické činnosti 
obyvatel obcí a širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku. Dále 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. Obce, které mají zájem se do programu zapojit, mohou Ministerstvu 
vnitra zasílat žádosti o státní účelovou dotaci, a to až do výše 100 % nákladů na realizaci 
projektu na území obce. 
 
Ministerstvo vnitra vytvořilo tzv. Manuál pro obce. Jedná se o nezávaznou metodickou 
pomůcku, která je určena především obcím, obecním policiím a členům zastupitelstev a měla 
by sloužit jako zdroj inspirace při zabezpečování systémových opatření v oblasti vytváření 
podmínek pro zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku na místní úrovni, za využití 
dobrovolné pomoci laické veřejnosti. Manuál je adresován všem obcím v České republice, 
nikoliv jen těm, kteří budou žádat o dotaci. 

 
Dotace ze státního rozpočtu 
 
Ministerstvo vnitra realizuje projekt Bezpečnostní dobrovolník od roku 2014. Cílem je 
podpořit dobrovolnickou činnost obyvatel a zapojit veřejnost do zlepšení bezpečnosti. Obce 
mohou od ministerstva vnitra dostat dotaci, která pokryje náklady na celý projekt. Zažádat  
o ni musí každý rok do 31. ledna, ministerstvo vnitra má pro dotační program Bezpečnostní 
dobrovolník k dispozici jeden milion korun na kalendářní rok. 
 
Dotaci ze státního rozpočtu nelze poskytnout na mzdy či odměny bezpečnostních 
dobrovolníků (s výjimkou odměn koordinátora bezpečnostních dobrovolníků a vedoucího 
projektu), motivační odměny vyplácené v penězích nebo poukázkách nebo na nákup 
automobilu. 
 
Naopak dotaci ze státního rozpočtu 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 (např. školení); 

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

 zpracování a tisk informačních materiálů týkajících se realizace projektu; 
 náklady na organizaci setkání s veřejností (např. pronájem sálů, ozvučení); 
 úhradu poplatku za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů za účelem prokázání 

bezúhonnosti bezpečnostních dobrovolníků. 
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Žádost o poskytnutí dotace 
 
Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník může podat 
obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, hlavní 
město Praha nebo městská část hlavního města Prahy. Žádost musí být vyplněna  
a předložena na standardizovaném formuláři a v souladu s příslušnými obecně platnými 
právními předpisy a s dokumentem „Zásady poskytování dotací a hospodaření 
s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky a povinné náležitosti 
projektů v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník“. Výzva k podávání žádostí 
visí na webu ministerstva vnitra včetně podmínek a zásad. 
 
Je důležité, aby v projektu obce, na který je žádáno o dotaci, byly zcela jednoznačně, jasně  
a konkrétně popsány úkoly a činnosti, které mají bezpečnostní dobrovolníci vykonávat, mělo 
by být popsáno, jaké situace mají řešit a konkrétně jakým způsobem, popř. stanovit, které 
činnosti jsou prioritní. Žádost včetně všech příloh je nutné zaslat v elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky ministerstva vnitra, anebo v písemném vyhotovení, které 
musí být opatřeno podpisem statutárního zástupce a razítkem obce na adresu ministerstva 
vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Praha 7). 
 
Přidělení dotace v letech 2015 až 2017 
 
V roce 2015 obdržel resort ministerstva vnitra celkem sedm žádostí o dotaci z programu 
Bezpečnostní dobrovolník. Vyhověl šesti žádostem, jedna obec nakonec od projektu 
ustoupila. Finanční částku získaly Dobroslavice, Strakonice, Český Těšín, hlavní město Praha a 
Městská část Praha 7. Nejvíce peněz dostaly Strakonice, a to 305 719 Kč, nejméně pak 
Dobroslavice, a to 18 440 Kč. 
 
V roce 2016 obdržel resort vnitra celkem patnáct žádostí, z toho deseti obcím dotaci přidělil. 
Získaly ji opět Strakonice, Český Těšín, hlavní město Praha a Městská část Praha 7. Nově pak 
Stříbro, Kroměříž, ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, pardubický městský 
obvod Pardubice III, Nový Jičín a Rumburk. Nejvíce peněz dostaly Mariánské Hory a Hulváky, 
a to 149 100 Kč, nejméně pak Český Těšín, a to 10 668 Kč. 
 
V roce 2017 obdržel resort ministerstva vnitra celkem šest žádostí o dotaci z programu 
Bezpečnostní dobrovolník. Vyhověl všem šesti žadatelům. Získaly ji opět hlavní město Praha, 
ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Kroměříž a Stříbro. Nově pak Neratovice 
a Zubzany. Nejvíce peněz dostaly Mariánské Hory a Hulváky, a to 148 000 Kč, nejméně pak 
Neratovice, a to 13 300 Kč. 
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Bezpečnostní dobrovolník: Kdo to je? 
 

Bezpečnostní dobrovolník je aktivní občan, který ve svém volném čase pomáhá policii 
dohlížet na bezpečnost a pořádek bez nároku na honorář. Úkolem bezpečnostních 
dobrovolníků není nahrazovat činnost policie, ale doplňovat ji, přičemž nesmí zasahovat více, 
než řadový občan. Nemají žádná oprávnění či pravomoci. Jejich hlavním přínosem je rozvoj 
občanské společnosti, progresivní přístup k prevenci kriminality, zvýšení bezpečnostního 
komfortu občanů, případně též nalezení nových, netradičních možností při zajišťování 
veřejného pořádku v rámci stávající právní úpravy s ohledem na místní podmínky. 
 
Činnost bezpečnostního dobrovolníka není vykonávána v pracovním nebo obdobném 
poměru k obci nebo jinému správnímu orgánu. Bezpečnostní dobrovolníci za svou činnost 
nepobírají žádnou formu mzdy ani finanční odměnu. Jejich práce ve prospěch ostatních 
občanů může být odměněna spíše symbolicky a nemateriálně. 
 
Výběr bezpečnostních dobrovolníků 
 
Bezpečnostní dobrovolník je osoba žijící v dané obci či lokalitě, popř. osoba, která v obci 
vlastní nemovitost. Neexistuje věkové omezení, může se jím stát člověk v produktivním věku, 
senior nebo student. Svou činnost vykonává bezpečnostní dobrovolník dobrovolně, ve svém 
volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Podstatou činnosti bezpečnostního 
dobrovolníka je prevence, nikoliv represe, jeho silnou stránkou je komunikace, role 
informovaného občana, který je schopen efektivně komunikovat s ostatními občany i orgány 
veřejné správy, působit preventivně. Měl by přispět ke zlepšení komunikace mezi veřejností, 
Policií České republiky a samosprávou. 
 
Bezpečnostní dobrovolníci musí podepsat čestné prohlášení, projít výcvikem a jsou pro svou 
činnost pojištěni. Výběr zájemců, jakož i konkrétní náplň jejich činnosti, závisí na vůli obce. 
 
Při výběru vhodných uchazečů je jedním ze základních kritérií důvěryhodnost a spolehlivost. 
Vhodné je vyžadovat výpis z rejstříku trestů. Uchazeč by neměl pravidelně a ve větším 
množství požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, neměl by zastávat vyhraněné 
ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky 
netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům. Dalším kritériem 
výběru je stanovení základních zdravotních požadavků, v závislosti na zamýšlených úkolech. 
Výběr vhodných uchazečů závisí v první řadě na konkrétní požadované činnosti bez rozdílu 
pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního 
nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu 
nebo jiného postavení. 
 
Při výběru je třeba věnovat pozornost nejen schopnostem a motivaci uchazečů, časovým 
možnostem a jejich vztahu k bezpečnostním složkám, je vhodné též zvážit počet mužů a žen 
ve skupině, volbu dvojic dobrovolníků, mají-li vykonávat činnosti ve dvojicích, věkovou 
skladbu týmu dobrovolníků, jejich zkušenosti, komunikační dovednosti a psychickou 
odolnost. Obec by měla vybrat osobnostně a profesně způsobilé jedince s místní a osobní 
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znalostí, neformální autoritou, s předpokladem úspěšného, dlouhodobého působení  
v oblasti prevence kriminality. 
 
Proškolení bezpečnostních dobrovolníků 
 
Příprava bezpečnostních dobrovolníků by neměla skončit jednorázovým školením, ale měla 
by být průběžná. Vhodné je opakování profesních standardů, konkretizace základních 
požadavků zákonných norem v praktickém výkonu jejich činnosti a především vytvoření 
prostoru pro konkrétní podněty a možnost vyjádření bezpečnostních dobrovolníků ke 
způsobu naplňování stanovených úkolů a cílů v dané obci. Důležité je i zvážit účast 
dobrovolníků na různých odborných školeních, např. kurzech poskytování první pomoci. 
 
Obsah vstupního školení bezpečnostních dobrovolníků se odvíjí od činností a úkolů, které 
budou vykonávat. Vstupní přípravu je vhodné rozdělit minimálně do dvou dnů za využití 
techniky prožitkového interaktivního učení, kdy účastníci bezprostředně reagují na v praxi 
nejčastěji se vyskytující situace. Zpravidla po hraní rolí v rámci modelových situací a následné 
diskusi je vhodné udělat dílčí shrnutí a formulování základní podoby metodického návodu 
zvládání situace. Na výdaje za školení k výkonu činnosti bezpečnostních dobrovolníků lze 
poskytnout dotaci ze státního rozpočtu. 
 
Organizace činnosti bezpečnostních dobrovolníků 
 
Základní koordinaci, řízení a dohled nad činností bezpečnostních dobrovolníků vykonává 
obec. Obec by měla určit vedoucího projektu, tj. jednu zodpovědnou osobu, která bude 
realizaci projektu na území obce řídit, vydávat pokyny, popř. též kontrolovat a vyhodnocovat 
výsledky jejich činnosti. Organizace činnosti bezpečnostních dobrovolníků by měla být co 
nejjednodušší a přizpůsobená počtu a činnosti bezpečnostních dobrovolníků a úkolům jim 
svěřeným. 
 
Jestliže je při realizaci projektu více než pět bezpečnostních dobrovolníků, měla by být 
zřízena funkce koordinátora, ten může mít na starosti maximálně deset bezpečnostních 
dobrovolníků. Koordinátor je podřízen vedoucímu projektu a zprostředkovává obousměrnou 
komunikaci mezi vedoucím projektu a bezpečnostními dobrovolníky. Vede a organizuje 
činnost jemu přidělených bezpečnostních dobrovolníků a informuje o jejich činnosti 
vedoucího projektu. 
 
Obsahem práce bezpečnostního dobrovolníka je zejména hlídání přechodů, usměrňování 
pohybu vozidel a pěších při akcích, na parkovištích, dále vytvoření sítě pro Policii České 
republiky pro pátrání po ztracených dětech a seniorech, pochůzky v zahrádkářských koloniích 
a chatových oblastech nebo pátrání po černých skládkách a vandalismu na dopravním 
značení. Bezpečnostní dobrovolníci nemohou požadovat prokázání totožnosti osob, 
požadovat vysvětlení, vykonávat osobní prohlídku, vstupovat bez svolení oprávněného 
uživatele do bytových nebo nebytových prostor nebo na pozemky, vykázat osoby z místa  
a přikázat osobám, aby setrvaly na místě. 
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Realizace programu Bezpečnostní dobrovolník ve Strakonicích 
 
Město Strakonice se do projektu Bezpečnostní dobrovolník zapojilo v letech 2015 a 2016.  
V obou letech bylo kladně vyhověno žádostem města o poskytnutí dotace z dotačního 
programu Bezpečnostní dobrovolník, v roce 2015 přidělilo ministerstvo vnitra nejvyšší 
dotační částku právě městu Strakonice a to ve výši 305 719 Kč, v roce 2016 tato částka byla 
112 705 Kč. 
 
Město Strakonice společně s preventistkami městské policie a Policie České republiky 
vytipovali šest oblastí, do kterých by se mohli bezpečnostní dobrovolníci zapojit. Jednalo se  
o hlídání přechodů u základních škol, pomoc při hledání ztracených osob, pomoc při 
mimořádných událostech např. povodně, havárie autobusu, apod., pomoc s informovaností 
o aktuálních bezpečnostních problémech např. ztráta kol na sídlišti atd., pomoc s organizací 
preventivních akcí a vedení cvičení na nově vznikajícím workoutovém hřišti. 
 
Projekt byl propagován pomocí článku ve Zpravodaji města, dále na webu a facebooku 
města, články vyšly v místním deníku a týdeníku. V roce 2015 se ozvalo dvanáct zájemců  
o pozici bezpečnostního dobrovolníka, z nichž osm prošlo výcvikem a sedm se aktivně 
zapojilo do dobrovolnické činnosti. Jednalo se o pestrou skupinu, ve které byli tři muži a pět 
žen, věkově od 19 let do seniorského věku a profesně od nezaměstnané, přes studenty, 
mateřskou dovolenou, podnikatele až po důchodce. Z dobrovolnických aktivit byl největší 
zájem o preventivní akce, k těm se přihlásilo sedm z osmi dobrovolníků, pouze dva se 
přihlásili ke specifické aktivitě cvičení na workoutovém hřišti a jedna měla zájem o hlídání 
přechodů. Co se týče počtu aktivit, do kterých se bezpečnostní dobrovolníci hlásili, tak pouze 
dva dobrovolníci zvolili jen jednu aktivitu, čtyři zvolili tři aktivity, jeden čtyři a jedna všech 
šest aktivit. Skutečně se ovšem dobrovolníci zapojili pouze do tří aktivit – realizace 
preventivních akcí, pátrání po ztracené osobě a workout. 

 
Kontrola činnosti bezpečnostních dobrovolníků 
 
Účelem kontroly je posouzení kvality činnosti jednotlivých bezpečnostních dobrovolníků  
a přínosu jejich činnosti pro obec. Kontrolu i hodnocení činnosti bezpečnostních 
dobrovolníků provádí vedoucí projektu v součinnosti s koordinátory. Hlavní zásady kontroly 
jsou preventivnost, permanentnost, hospodárnost a spolupráce s občany. 
 
 Preventivnost – správný výběr dobrovolníků, u kterých se předpokládá, že budou své 

úkoly plnit řádně a spolehlivě, je třeba vyloučit problematické jedince; 
 Permanentnost – kontrola by neměla být prováděna nárazově, ale měla by být 

průběžná a stálá, vhodnější je provádět kontrolu permanentně, neintenzivně a nejlépe 
bez vynakládání dalších finančních prostředků; 

 Hospodárnost – kontrola nesmí být finančně náročná, z důvodu hospodárnosti se 
doporučuje provázání kontroly s prováděním hodnocení celého projektu; 

 Spolupráce s občany – občané by neměli být postaveni do pasivní role, ale měli by se 
aktivně podílet na kontrole činnosti dobrovolníků, obec musí dát občanům najevo, že 
stojí o jejich názory a zpětnou vazbu. 
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Kontroly nesmí být šikanózní, při přehnané kontrole ze strany obce se dobrovolník může cítit 
dotčen a odmítne další spolupráci. Je důležité mít na paměti, že obec není zaměstnavatelem 
bezpečnostních dobrovolníků, ale jejich partnerem. 
 
ZÁVĚR 
 
Projekt Bezpečnostní dobrovolník je způsob, jak zapojit laickou veřejnost do zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku, zlepšit nebo udržet nejen bezpečnostní situaci, ale 
i celkovou úroveň života v obcích a případně poskytovat pomoc těm občanům, kteří ji 
potřebují. Touto seminární prací jsem chtěl především přiblížit činnost bezpečnostních 
dobrovolníků a poukázat na potřebnost těchto nadšených jedinců, kteří chtějí svůj volný čas 
dobrovolně věnovat pomoci druhým. 
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PŘÍLOHA: nezrealizovaný dotazník 
 
Co vedlo zastupitele města Strakonice k přihlášení se do projektu Bezpečnostní dobrovolník? 

 
Kdo je vedoucím projektu Bezpečnostní dobrovolník a od kdy? 

 
Finanční dotace na projekt Bezpečnostní dobrovolník pro město Strakonice v letech: 

 
2015  – ministerstvo financí udělilo dotaci   305 719,- Kč 
2016  – ministerstvo financí udělilo dotaci   112 705,- Kč 
2017  – ministerstvo financí udělilo dotaci   ?,- Kč 
 
Proč v roce 2016 byla dotace ve výši 1/3 dotace z roku 2015 (důvod – menší počet 
bezpečnostních dobrovolníků, stejní bezpečnostní dobrovolníci jako v předchozím roce nebo 
jiné důvody). 

 
Jakým způsobem funguje nábor bezpečnostních dobrovolníků ve Strakonicích (formou 
informace na úředních deskách, reklama ve Strakonických listech, reklama ve Strakonické 
televizi nebo jiným způsobem). 

 
Jaká máte kritéria pro výběr bezpečnostních dobrovolníků? Jsou rozdílná podle oblastí, 
do kterých budou zapojeni? 
 
 hlídání přechodů u základních škol; 
 pomoc při hledání ztracených osob; 
 pomoc při mimořádných událostech (povodně, havárie autobusu cizinců apod.); 
 pomoc s informovaností o aktuálních bezpečnostních problémech (např. na sídlišti se 

začnou ztrácet kola atd.); 
 pomoc s organizací preventivních akcí; 
 vedení cvičení na workoutovém hřišti. 
 
Příprava bezpečnostních dobrovolníků: 
 
 Kdo přípravu provádí dle oblastí (viz. v předchozím bodu)? 
 Příprava je hrazena pouze z dotace ministerstva vnitra nebo i z jiných finančních 

prostředků (jakých)? 
 Příprava je jednorázová nebo se po určitém čase opakuje? 

 
Kdo vydává bezpečnostním dobrovolníkům pokyny a jak často (každý den, 1 x za 14 dní, 
1 x za měsíc)? 

 
Kdo kontroluje a vyhodnocuje výsledky činností bezpečnostních dobrovolníků a jak často? 

 
Jaký je další postup v případě porušení povinností činnosti bezpečnostního dobrovolníka? 
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Jaká je odměna nebo ocenění při dlouhodobém výtečném plnění vydaných úkolů? 
 

Jaká je součinnost bezpečnostních dobrovolníků s městskou policií a Policií České republiky? 
 

Jaké jsou ohlasy občanů Strakonic do zapojení bezpečnostních dobrovolníků do preventivně 
bezpečnostních aktivit ve městě? 
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