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Anotace 
 
Studie se zabývá demografickými trendy jako je stárnutí populace a zvyšující se heterogenita 
společnosti a rozebírá možné dopady, které mohou mít na bezpečnostní systém České 
republiky, zejména z hlediska personálního zabezpečení. Pozornost je zde věnována  
i možnostem řešení těchto negativních dopadů. 
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Demographic Trends and it´s Impact on Security System of the Czech Republic 

 
The study deals witt different demographic trends, for example aging of the population, 
heterogenity of the population, and it analyses their potentional impacts on the Security 
System of the Czech Republic. The attention is also given to various possible options 
of dealing with these negative impacts, particulary from the point of view of the personal 
ensuring. 
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Úvod 
 
Základem fungování bezpečnostního systému je kvalitní a dostatečně zastoupený personál. 
Pravdou však je, že od roku 2008 se bezpečnostní sbory a ozbrojené síly potýkají 
s nedostatkem uniformovaného personálu. Bezpečnostní prostředí se přitom stále rozrůstá o 
nové hrozby. V bezpečnostní politice hrál populační vývoj vždy důležitou roli zejména pro 
obranyschopnost státu. Demografické stárnutí lze tak považovat za klíčový činitel fungování 
bezpečnostního systému České republiky a měla by mu být věnována stejná pozornost jako 
například problematice nedostatku lékařů. 
 
V této studii je nejprve pozornost věnována demografickému vývoji z pohledu demogra-
fických ukazatelů, které spoluutvářejí stárnutí populace. Další část je věnována problematice 
demografického stárnutí a jeho souvislostem s fungováním bezpečnostních sborů  
a ozbrojených sil. Následující kapitola pojednává o dalším trendu, kterým je zvyšující se 
heterogenita populace a tomu, jaké výzvy pro bezpečnostní systém znamená. Teoretickou 
část uzavírá shrnutí projekce demografické situace v České republice v roce 2050. Studie je 
doplněna praktickou částí, kdy byla vyslána sonda mezi odborníky se zkušenostmi z různých 
bezpečnostních sborů a z ozbrojených sil. 
 
Cílem studie je verifikovat či falzifikovat následující hypotézy: 
 

 Hypotéza č. 1: Trend stárnutí populace bude v rámci České republiky pokračovat 

 Hypotéza č. 2: Trend zvyšující se heterogenity populace bude stále patrnější. 

 Hypotéza č. 3: Téma demografických trendů není bezpečnostní komunitou považováno 
za důležité a není dostatečně koncepčně řešeno. 

 Hypotéza č. 4: Nejvíce postihne demografický vývoj Policii České republiky a Armádu 
České republiky. 

 Hypotéza č. 5: Již nyní dochází k přetahování kandidátů napříč spektrem bezpečnostních 
sborů, ozbrojených sil, soukromých bezpečnostních služeb a obecních policií. 

 Hypotéza č. 6: Nebude docházet k paušálnímu snižování zdravotních kritérií pro uchazeče 
o vstup do bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. 

 Hypotéza č. 7: Bude stále vzrůstat důležitost technických prostředků, které masivně 
nahradí personál bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. 

 Hypotéza č. 8: Migrace patrně zmírní dopady demografických trendů na bezpečnostní 
systém. 

 Hypotéza č. 9: Bezpečnostní komunita nestojí o zavádění nových forem dobrovolnictví. 

 Hypotéza č. 10: Dopady demografických trendů patrně zmírní vyšší angažovanost žen. 
 
Metodika teoretické části studie spočívá v obsahové analýze zdrojů na dílčí poznatky a jejich 
následná syntéza v systematicky uspořádaný souhrn teoretických poznatků o dané 
problematice. Praktická část byla provedena prostřednictvím rozesílání anketních dotazníků 
odborníkům, kompilace jejich odpovědí na jednotlivé otázky a jejich následné vyhodnocení 
v závislosti na definovaném cíli studie.  
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1. Demografický vývoj v Evropské unii a v České republice 
 
Bezpečnostní strategie z roku 2015 uvádí v podkapitole „Nejvýznamnější trendy a faktory“, 
která se zabývá definováním bezpečnostního prostředí, že nadále porostou bezpečnostní 
dopady demografických změn, zejména rizika plynoucí ze stárnutí populace ve vyspělých 
zemích a nekontrolovatelné migrace.1 
 
Projekt Evropské unie „Demographic and Migratory Flows Affecting European Regions and 
Cities“, který se uskutečnil v rámci programu „European Spatial Planning Observation 
Network“, ve svém výstupu uvádí, že hlavní demografické změny, kterým Evropa čelí, jsou: 
zpomalení populačního růstu, stárnutí populace, pokles růstu obyvatelstva v produktivním 
věku, přechod od přirozeného přírůstku k migraci jako určujícímu faktoru populačního růstu. 
Podle tohoto dokumentu patří většina regionů České republiky do kategorie, která vnitřní 
migrací obyvatelstvo ztrácí, ale mezinárodní migrací získává více, takže celková čistá migrace 
je zde pozitivní. V souvislosti s těmito trendy uvádí, že pokud se nezmění míra ekonomické 
aktivity obyvatelstva, klesne počet pracovních sil v teritoriu „European Spatial Planning 
Observation Network“, do roku 2050 o 17 %. 2 
 
Zásadním trendem, který tedy bude mít bezprostřední dopad na podobu bezpečnostního 
systému, je stárnutí obyvatelstva. Jeho hlavními příčinami jsou:  
 

 pokles plodnosti; 

 zvyšování se naděje na dožití. 3 
 
Druhým demografickým trendem, kterému bezpečnostní sbory budou muset brzy čelit, je 
zvyšující se heterogenita společnosti, jejímž zásadním (nikoli jediným) činitelem je zahraniční 
migrace. 
 
Z tohoto důvodu bude v této kapitole kladen zřetel právě na ukazatele plodnosti, naděje na 
dožití a stavu migrace.  
 
1.1 Počet obyvatel a věkové složení 
 
Ve většině krajů se míra poklesu či růstu populace odvíjí od vnitřní migrace. Obvykle populaci 
v krajích zvyšuje zahraniční migrace, avšak nijak významnou měrou. Přírůstky přirozenou 
měnou (vyšší počet živě narozených než zemřelých) bývají nízké či záporné.4  

                                                 
1 Kolektiv autorů pod vedením Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Bezpečnostní strategie 2015. 
Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2015. ISBN 978-80-7441-005-5. 
2 Česká republika v programu ESPON. In: Evropské strukturální a investiční fondy. Brno: Ústav územního 
rozvoje, 2012 [cit. 2017-01-10]. Česká republika v programu ESPON. In: Evropské strukturální  
a investiční fondy. Brno: Ústav územního rozvoje, 2012 [cit. 2017-01-10]. http://www.strukturalni-
fondy.cz/getmedia/94fd4fd9-96f3-4b7c-8243-63fc4861e3a3/Ceska-republika-v-programu-ESPON_94fd4fd9-
96f3-4b7c-8243-63fc4861e3a3 
3 Eurostat. (2007). Demographic Outlook: National Reports on the Demographic Developments in 2006.. 
Luxembourg: Autor. Zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website. 
4 Populační vývoj v krajích. Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad, 2015 [cit. 2017-02-11]. s. 56-57. 
https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2014 
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Graf č. 1: Vývoj počtu narozených dětí v České republice.5 
 

 
 
Velikost populace se výrazně liší v různých krajích. Ze čtrnácti krajů se čtyři vyznačují větší 
než miliónovou populací, oproti tomu Karlovarský kraj čítá pouhých 300 tisíc obyvatel. 
Počtem obyvatel se od roku 2010 drží na prvních místech kraj Středočeský (přes 1,3 milionu) 
a Hlavní město Praha (přes 1,2 milionu), ve kterých má tak bydliště přibližně jedna čtvrtina 
obyvatelstva.6 
 
Tabulka č. 1: Počet obyvatel v krajích, 2005-2015 (tis.).7 
 

 2005 2015 

Česká republika 10 251,1 10 553,8 

Hl. město Praha 1 181,6 1 267,4 

Středočeský 1 158,1 1 326,9 

Jihočeský 627,8 637,8 

Plzeňský 551,5 576,6 

Karlovarský 304,3 297,8 

Ústecký 823,2 822,8 

Liberecký 429 439,6 

Královehradecký 548,4 551,4 

Pardubický 506 516,1 

Vysočina 510,8 509,5 

Jihomoravský 1 130,4 1175 

Olomoucký 639,2 634,7 

Zlínský 590,1 584,7 

Moravskoslezský 1 250,8 1213,3 

                                                 
5 Počet a struktura narozených. Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad, 2017 [cit. 2017-09-21]. 
http://www.czso.cz/documents/10180/32853427/13011816a02.pdf/6617361d-0dde-4369-8e9b-
deb0ae91afd5?version=1.0 
6 Populační vývoj v krajích. Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad, 2015 [cit. 2017-02-11]. s. 56-57. 
https:// www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2014 
7 Tamtéž. 
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Bilance počtu živě narozených a zemřelých byla, za poslední desetiletí, kladná pro všechny 
kraje jen v roce 2007 a 2008. V roce 2015 si přirozený růst udržela již pouze populace Prahy, 
Středočeského, Libereckého a Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.8 
 
Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel podle věku z výsledků sčítání lidu, domů a bytů (%).9 
 

  1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

0-14 24 25,4 21,2 23,4 21 16,2 14,3 

15-64 67,6 65 66,6 63,1 66,3 70 69,6 

65 a více 8,3 9,5 12,1 13,3 12,6 13,8 15,8 

index stáří10 34 38 57 57 60 85 110 

 
Věková skladba obyvatel se v roce 2015 vyvíjela ve směru rostoucího podílu dětí (0-14 let) 
i seniorů (od 65 let výše) a klesajícího podílu obyvatel v produktivním věku (15-64 let). Ve 
všech krajích se od roku 2008 každoročně nepřetržitě zvyšuje zastoupení obyvatel ve věku 
nad 65 let.11  
 
Se zvyšujícím se podílem obyvatel ve věku nad 65 let souvisí i další trend, kterým je zvyšující 
se průměrný věk obyvatel České republiky, který byl v roce 2015 41,9 let. 
 
Tabulka č. 3: Průměrný věk obyvatel České republiky.12 
 

Rok 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Průměrný věk obyvatel  40 40,8 41,1 41,3 41,5 41,7 41,9 

 
Ze statistik vyplývá, že přirozený přírůstek obyvatelstva u celku složeného z členských států 
Evropské unie vrcholil v roce 1964, kdy bylo zaznamenáno o 3,6 milionu více narození než 
úmrtí. Porodnost poté postupně klesala a naděje dožití postupně rostla, což mělo za 
následek zpomalení přirozené míry přírůstku obyvatelstva. Do roku 2003 byl přirozený 
přírůstek obyvatelstva v členských státech Evropské unie téměř vyrovnaný, jelikož počet 
narození překračoval počet úmrtí o méně než 100 000. Následně v některých členských 
státech Evropské unie opět poněkud vzrostla míra porodnosti a přirozený přírůstek 
obyvatelstva, ačkoli tento vzorec byl obecně zvrácen nástupem finanční a hospodářské krize 
v letech 2008 až 2013, kdy pohyb obyvatelstva klesl z plus 578 tisíc na plus 82 tisíc.13 

                                                 
8 Tamtéž. 
9 Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu. Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad, 2014 
[cit. 2017-09-06]. https://www.czso.cz/documents/10180/20551781/170217-14.pdf/9f50d576-fb17-4b2a-
a221-01b0ff96ee3b?version=1.0 
10 Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let. 
11 Populační vývoj v krajích. Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad, 2015 [cit. 2017-02-11]. 
s. 56-57. https:// www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2014 
12 Tamtéž. 
13 Statistika obyvatelstva na regionální úrovni. Eurostat: Statistics Explained. Lucemburk: Eurostat, 2016 
[cit. 2017-02-12]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/cs 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Birth_rate
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Life_expectancy
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1.2 Naděje na dožití obyvatelstva České republiky a srovnání v rámci Evropské unie 
 
Zlepšování úmrtnostních poměrů po roce 1989, které lze vyjádřit např. pomocí rostoucí 
naděje dožití, se také podílí na celkovém stárnutí populace. Naděje na dožití, neboli střední 
délka života, je statistický údaj udávající průměrný, tedy předpokládaný, věk, jehož dosahují 
členové dané populace Např. mezi roky 1990 a 2009 se naděje dožití při narození prodloužila 
v ČR u žen o 4,7 roku a u mužů o 6,6 roku. Je to především výsledkem zlepšené zdravotnické 
péče, v první řadě rychlé intervence při mozkových a srdečních příhodách, a také dalším 
snížením kojenecké úmrtnosti, která v České republice dosáhla jedné z nejnižších měr na 
světě.14 
 
Tabulka č. 4: Naděje na dožití při narození dle pohlaví, 2005-2015.15  
 

 
 
Za posledních 50 let se naděje dožití při narození zvýšila v Evropské unii v průměru přibližně 
o 10 let, a to převážně díky lepším sociálním, ekonomickým a environmentálním podmínkám 
a lepší zdravotní péči. Mapa níže představuje naději na dožití při narození v regionech 
NUTS 2 v roce 2014. Evropan narozený v roce 2014 má naději, že bude žít v průměru 80,9 let. 
Je důležité poznamenat, že ačkoli mapa 1 znázorňuje informace pro celkový počet obyvatel, 
rozdíly v naději dožití mezi muži a ženami jsou stále výrazné.16 
 
Z mapy je patrné, že, ačkoli v České republice naděje při narození stále stoupá, patří naše 
republika stále k regionům s relativně nízkou nadějí na dožití oproti západním zemím 
Evropské unie. Nejvyšší naději na dožití mají lidé v regionech okolo Středozemního moře. 

                                                 
14 Demografické předpoklady a zdravotní stav populace. Praha, Český statistický úřad, 2009. Dostupné také z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/zdravotnictvi 
15 Populační vývoj v krajích. Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad, 2015 [cit. 2017-02-11]. s. 56-
57. https:// www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2014 
16 Statistika obyvatelstva na regionální úrovni. Eurostat: Statistics Explained. Lucemburk: Eurostat, 2016 [cit. 
2017-02-12].  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/cs 
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Mapa č. 1: Naděje na dožití v rámci některých států Evropy a Turecka na úrovni NUTS 2.17 

 
                                                 
17 Statistika obyvatelstva na regionální úrovni. Eurostat: Statistics Explained. Lucemburk: Eurostat, 2016 [cit. 
2017-02-12].  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/cs 
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1.3 Plodnost 
 
Z hlediska významu pro sledovanou problematiku je stěžejní ukazatel úhrnné plodnosti. Jde 
o součet měr plodnosti podle věku vyjadřující intenzitu plodnosti dané populace v daném 
časovém období (obvykle jeden kalendářní rok). Udává počet dětí, které by se narodily jedné 
ženě během reprodukčního období, kdyby se hodnoty míry plodnosti dle věku neměnily 
zhruba 35 let. Číslo 35 představuje počet let reprodukčního období ženy, počítáno s věkovým 
rozpětím 15 – 49 let. Jde tedy o počet živě narozených dětí připadajících na jednu ženu ve 
věku 15-49 let. V rozvinutých částech světa se úhrnná míra plodnosti ve výši 2,10 živě 
narozených dětí na ženu považuje za míru obnovy obyvatelstva, což je úroveň, jež zajišťuje 
dlouhodobou stabilitu počtu obyvatel, kdyby nedocházelo k přistěhování či vystěhování 
obyvatel. Při analýze porodnosti se taktéž sleduje průměrný věk matky při porodu a zvláštní 
pozornost bývá věnována průměrnému věku matky při prvním porodu.18 
 
Plodnost České republiky v roce 2015 byla 1.57, což není uspokojivé číslo, avšak pozitivní je 
trend, kdy více jak deset let úhrnná plodnost stoupá. Je zajímavé sledovat zvláštnosti 
v různých krajích. V Praze se plodnost dlouhodobě pohybuje pod celostátním průměrem, 
avšak plodnost dětí prvního pořadí je zde jedna z nejvyšších. Znamená to tedy, že v Praze 
najdeme větší míru jedináčků, než v jiných částech republiky. Dalším faktorem je fakt, že 
ženy z Prahy zakládají rodiny později, průměrný věk prvorodičky zde byl v roce 2015 o dva 
roky vyšší než průměrný věk prvorodiček v ČR. Opakem můžeme v této souvislosti nazvat 
kraj Ústecký, který se vyznačuje nízkou úrovní plodnosti v prvním pořadí, avšak ve třetím  
a vyšších pořadí si vede nejlépe. Ženy zde zakládají rodiny nejdříve.19 
 
Celková míra plodnosti v Evropské unii na začátku století klesala. V letech 2001 a 2002 
představovala 1,46 živě narozených dětí na ženu. V roce 2010 se tento počet zvýšil na 1,62, 
ale v roce 2013 opět poklesl na 1,54 a v roce 2014 se opět mírně zvýšil na 1,58 živě 
narozených dětí na ženu.20 

                                                 
18 Plodnost: Základní ukazatele. Demografie. Praha: Demografické informační centrum, 2004 [cit. 2017-02-15]. 
http://www.demografie.info/?cz_porodnostukazatele 
19 Populační vývoj v krajích. Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad, 2015 [cit. 2017-02-11]. s. 68. 
https:// www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2014 
20 Statistika obyvatelstva na regionální úrovni. Eurostat: Statistics Explained. Lucemburk: Eurostat, 2016 [cit. 
2017-02-12].  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/cs 
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Tabulka č. 5: úhrnná plodnost a průměrný věk ženy při narození dítěte v České republice.21 
 

 
 
Následující graf ukazuje úhrnnou plodnost v rámci jednotlivých evropských států. Jak je z něj 
patrné, nejvyšší úhrnnou plodností v průměru se mohlo v roce 2014 chlubit Turecko, za ním 
Francie a Irsko. Šampioni Evropské unie se již ale pohybovali pod kýženou hranicí 2.1. Lze si 
povšimnout, že některé státy se v této demografické veličině dosti diferencují podle regionů 
NUTS 2. Zejména je zajímavé v případě Španělska a Francie, že jeden region výrazně přečnívá 
nad ostatními. Ve Španělsku jím je Ciudad Autónoma de Melilla (dále jen Melíja), a ve Francii 
je to oblast Guyane (francouzská Guayana), která leží v Jižní Americe a jejíž obyvatelé jsou 
z 60 % kreolové.  
 
Poodhalit klíč ke speciálnímu postavení Melíje pomůže fakt, že míra porodnosti (počet živě 
narozených na 1000 obyvatel v daném roce) v Melíje v roce 2016 činila 17.4, přičemž  
u matek cizího původu dosahovala 63,4 a u matek španělské národnosti 10,4.22 
 
Nejnižší míru úhrnné plodnosti vykazuje Portugalsko, Řecko, Kypr a Polsko.  

                                                 
21 Populační vývoj v krajích. Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad, 2015 [cit. 2017-02-11]. s. 68. 
https:// www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2014 
22 Indicadores de Natalidad. Instituto Nacional de Estadística. Madrid: INE, 2017 [cit. 2017-09-21]. 
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1433 
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Graf č. 1: Úhrnná míra plodnosti, podle regionů NUTS 2 v roce 2014.23 
 

 
Světle oranžové pole- škála, ve které se pohybuje úhrnná plodnost v jednotlivých regionech 
uvnitř státu. 
 
Modrá čárka = celostátní průměr. 
Modrý kruh = úhrnná plodnost v hlavním městě státu. 
 
1.3 Migrační saldo České republiky a Evropské unie 
 
U nižších územních celků je celková migrace z pohledu statistického zpracování dat 
výsledkem dvou druhů migrace – migrace zahraniční a vnitřní. Právě vnitřní pohyb 
obyvatelstva je významným činitelem populačního vývoje v krajích. Saldo zahraniční migrace 
je v České republice kladné, pohybuje se těsně pod průměrem Evropské unie, avšak jej nelze 
v současnosti považovat za významného tvořitele populačního vývoje. Výjimku tvoří Praha, 
protože má v současnosti relativně vyvážené saldo přistěhovalých a vystěhovalých (vnitřní 
migrace), ale celkově jí v roce 2015 přibylo 6 301 obyvatel.24 
 
Ke konci roku 2015 pobývalo legálně na území našeho státu cca 468 000 cizinců, z toho více 
než polovina na základě uděleného povolení k trvalému pobytu. Tato kategorie v posledních 
letech viditelně roste, přičemž od roku 2013 převažuje nad ostatními (přechodnými) typy 
pobytů v České republice.25 
 

                                                 
23 Statistika migrace a migrující populace. Eurostat. Lucemburk: Eurostat, 2017 [cit. 2017-09-21]. 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/cs 
24 Populační vývoj v krajích. Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad, 2015 [cit. 2017-02-11]. s. 77. 
https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2014 
25 Život cizinců v České republice. Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad; odbor statistiky trhu 
práce a rovných příležitostí, 2016 [cit. 2017-09-17]. http://www.czso.cz/documents/10180/ 
32846249/29002616.pdf/3c72c912-44e6-4c90-8aae-75c7a166f044?version=1.0 
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Saldo zahraniční migrace dosáhlo v roce 2015 hodnoty 16,0 tisíce osob, když se přistěhovalo 
34,9 tisíce a vystěhovalo 18,9 tisíce obyvatel. Nejvíce na našem území přibylo občanů 
Slovenska, Ukrajiny a Rumunska. Od roku 2005 významně vzrostl podíl žen na saldu 
zahraniční migrace. Průměrný věk přistěhovalých byl v roce 2015 28,4 let a vystěhovalých 
33,8 let.26  
 
Objem vnitřního stěhování se zvýšil čtvrtým rokem po sobě, když bylo registrováno 242,1 
tisíce změn adresy bydliště mezi obcemi. Nejvýrazněji vzrostl migrací počet obyvatel 
Středočeského kraje. Většina krajů vnitřní migrací obyvatele ztrácí. Dlouhodobě nejvyšší 
relativní ztráty svých obyvatel eviduje Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj.27 
 
Tabulka č. 6: Saldo celkové migrace v krajích, 2005-2015.28 
 

 
 
V rámci Evropské unie se největšímu přílivu přistěhovalců těšilo v roce 2015 Německo  
(884 900). Odhaduje se, že k 1. lednu 2015 činil věkový medián státních příslušníků Evropské 
unie 43 let, zatímco věkový medián cizích státních příslušníků žijících v Evropské unii činil  
35 let.29  
 
V drtivé většině se cizinci v roce 2015 potýkali s výrazně vyšší mírou nezaměstnanosti než 
domácí obyvatelstvo. Důvodem této skutečnosti může být nedostatečná či příliš 
specializovaná kvalifikace, jazykové či jiné kulturní bariéry. Podle očekávání také platilo, že 
cizinci ze zemí Evropské unie měli výrazně lepší postavení než migranti mimo „unijní 

                                                 
26 Vývoj obyvatelstva České republiky – 2015: Migrace. Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad, 
2016 [cit. 2017-07-03]. https://www.czso.cz/documents/10180/32853359/1300691607.pdf/3455b86d 
-2372-426e-aa20-a65fb5862217?version=1.0 
27 Populační vývoj v krajích. Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad, 2015 [cit. 2017-02-11]. s. 77. 
https:// www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2014 
28 Tamtéž. 
29 Statistika obyvatelstva na regionální úrovni. Eurostat: Statistics Explained. Lucemburk: Eurostat, 2016 [cit. 
2017-02-12]. 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/cs 
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prostor“. Česko zaujímalo v roce 2015 mezi hodnocenými státy zvláštní pozici, když míra 
nezaměstnanosti cizinců (především ze zemí Evropské unie) se nijak významně nelišila od 
nezaměstnanosti osob s českým státním občanstvím. Potvrzuje se tak skutečnost, že Česká 
republika je dlouhodobě cílovou zemí především pro pracovní migraci.30 
 
Mapa č. 2: Hrubá míra čisté migrace v některých zemích Evropy a v Turecku.31 
 

 
 

                                                 
30 Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice v roce 2015: Zahraniční 
migrace. Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad, 2016 [cit. 2017-09-06].  
https://www.czso.cz/documents/10180/32912808/320192-16a06.pdf/48c8692a-7f07-46ff-ba54-
0b803d27d394?version=1.1 
31 Statistika obyvatelstva na regionální úrovni. Eurostat: Statistics Explained. Lucemburk: Eurostat, 2016 
[cit. 2017-02-12]. 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/cs 
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Shrnutí kapitoly 
 
Z analýzy výše uvedených demografických ukazatelů vyplývají zejména tyto údaje: 
 
 přirozený přírůstek obyvatelstva České republiky stagnuje; 
 růst či pokles stavu obyvatelstva řízen zejména vnitřní migrací; 

 
 získávají: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský, Liberecký, Jihomoravský; 
 ztrácí: Karlovarský, Ústecký, Pardubický, Vysočina, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský; 

 
 stoupá naděje na dožití při narození; 
 stoupá průměrný věk obyvatelstva; 
 zvyšuje se naděje na dožití v České republice i v celé Evropské unii, nejlépe jsou na tom 

státy okolo Středozemního moře; 
 úhrnná plodnost v České republice vykazuje mírný vzrůst, avšak Česká republika ani jiný 

ze států EU nedosahuje hodnoty 2,1 (míra přirozené obnovy obyvatelstva); 
 úhrnná plodnost v regionech Evropské unie má spojitost s přeshraniční mírou imigrace  
 saldo zahraniční migrace v České republice kladné, těsně pod průměrem Evropské unie; 
 vzrůstající podíl žen na migraci; 
 „migrační krize“ znamená velký příliv imigrantů ze třetích zemí, mají vysoký podíl na 

nezaměstnanosti v daných státech. 
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2. Demografické stárnutí a bezpečnostní systém 
 
Bezpečnostní systém je podle „Bezpečnostní strategie České republiky“32 komplexní 
hierarchicky uspořádaný bezpečnostní systém, který stát vytváří a rozvíjí k zajištění svých 
bezpečnostních zájmů. 
 
Celý bezpečnostní systém je demografickým stárnutím ovlivňován. Tento vliv lze chápat 
jednak jako působící z vnějšku, tedy měnícím se bezpečnostním prostředím, novými 
hrozbami a riziky, na jejichž základě je nucen přizpůsobovat se demografickým změnám 
v rámci předmětu a způsobu svých činností. Druhý tlak je na něj vyvíjen z vnitřku, tedy ve 
smyslu personálního složení jednotlivých složek. 
 
Graf č. 4: podíl 60 a více letých občanů na obětech trestných činů v roce 2014.33 
 

 
 
Změny a dopady na bezpečnostní prostředí v souvislosti s demografickým stárnutím je 
samostatnou a dost komplikovanou problematikou, které se ve studii dotknu jen letmo 
z pohledu viktimizace seniorů a pácháním trestné činnosti jimi. S věkem se mění povaha 
myšlení, staří lidé jsou důvěřivější, pomalejší, méně pohotoví, často nevyhodnotí rizika 
situace správně a dostatečně rychle, a proto se doma i na veřejnosti stávají snadno obětí 
násilníků a podvodníků.34Proto roste riziko viktimizace seniorů a to lze očekávat i do 
budoucna v závislosti na růstu jejich počtu. Stále jsou terčem útoků tzv. „šmejdů“, jejichž 
taktiky se stále vyvíjejí a tím se ztěžuje i boj proti nim. Do budoucna lze tedy předpokládat 

                                                 
32 Kolektiv autorů pod vedením Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Bezpečnostní strategie 2015. 
Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2015. ISBN 978-80-7441-005-5. 
33 ŠIMKOVÁ, Martina a Jitka LANGHAMROVÁ. Kvalitativní faktory stárnutí populace. Demografie. 2017, 2017(1), 
49-64 [cit. 2017-07-06]. ISSN 1805-2991. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/documents/10180/46203820/%C5%A0imkov%C3%A1-
Langhamrov%C3%A1.pdf/46e19ac8-6330-4304-97a4-bf125824b96b?version=1.0 
34 DFTA. 2016. Elder Abuse and Crime Victims Services. [cit. 2017-02-12].  
http://www.nyc.gov /html/dfta/html/services/crime-victims.shtml 
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vyšší tlak jak na obchodní inspekci, tak na bezpečnostní sbory, v případě, že by tato činnost 
byla vyhodnocena jako trestná. Současná doba také zvyšuje riziko, že se stanou oběťmi kyber 
kriminality a zločinci od nich budou získávat zneužitelné informace přes internet.35  
 
Vyskytují se však i případy, kdy senioři páchají trestnou činnost. Podíl 60letých a starších 
osob mezi stíhanými a vyšetřovanými byl před deseti lety 1,7 %, dnes jsou to 3,2 %. Je 
možné, že s rostoucím absolutním počtem starých osob se tento podíl může zvyšovat. Tato 
skutečnost by měla být reflektována např. také v oblasti vybavení a obsluhy věznic, které by 
měly být uzpůsobeny těmto osobám a jejich potřebám. Příprava na stárnutí pachatelů bude 
tedy vyžadovat investice do úpravy zařízení věznic, ale hlavně do lidí, v podobě zvyšování 
kvalifikace příslušníků bezpečnostních sborů, vzdělávacích programů či do úpravy 
současných metodických pokynů.36 
 
Z policejních statistik je také zřejmé, že každý rok skupině s názvem „65+“ naskakuje jedno 
procento v nehodovosti navíc. Pro představu, v roce 2012 způsobili senioři necelé 4 000 
dopravních nehod. V minulém roce už to bylo přes 6 000. A nejde jen o nehody v autě.37 
 
Demografické stárnutí z personálního hlediska dopadá na celou oblast veřejné správy a tedy 
i na celý bezpečnostní systém jako její podmnožinu. V rámci bezpečnostního systému vidím 
však jako nejzranitelnější prvek ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Je to proto, že mají 
z hlediska zkoumané problematiky specifické postavení z důvodů: 
 
 působí na ně faktory ovlivňující stárnutí pracovní síly ve veřejném sektoru; 
 jsou relativně náročné z pohledu personálních stavů; 
 kladou na nové příslušníky specifické nároky věku, zdraví, fyzické zdatnosti, apod. 
 
2.1 Faktory ovlivňující stárnutí pracovní síly ve veřejném sektoru 
 
Američanka Dr. Mary B. Young pracující pro Centrum pro organizační výzkum vedla 
výzkumný projekt zabývající se stárnutím pracovní síly vládního sektoru ve Spojených státech 
amerických. Z výstupu zmíněného výzkumu mne zaujala pro její aplikovatelnost na české 
poměry výčet faktorů, které přispívají a naopak brání tomuto stárnutí. 
 
Autoři spatřují význam analýzy těchto faktorů v možnosti odhalit kořeny problému, avšak 
zásadní význam přikládají možnosti změny prozatímních postupů tím, že některý z faktorů 
potlačí nebo jej naopak zintenzivní, pokud je to možné.38 

                                                 
35 ŠIMKOVÁ, Martina a Jitka LANGHAMROVÁ. Kvalitativní faktory stárnutí populace. Demografie. 2017, 2017(1), 
49-64 [cit. 2017-07-06]. ISSN 1805-2991.  
https://www.czso.cz/documents/10180/46203820/%C5%A0imkov%C3%A1-
Langhamrov%C3%A1.pdf/46e19ac8-6330-4304-97a4-bf125824b96b?version=1.0 
36 Tamtéž. 
37 LAMPEROVÁ, Kristina. Věk se nedá brát jako limit pro řízení, tvrdí lékař. Dopravních nehod seniorů ovšem 
stále přibývá. In: IROZHLAS. Praha: Český rozhlas, 2017 [cit. 2017-08-26].  
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/vek-se-neda-brat-jako-limit-pro-rizeni-tvrdi-lekar-dopravnich-
nehod-senioru_1708201200_rez 
38 YOUNG, Mary, B. The Aging and Retiring Government Workforce: How Serious Is the Challenge? What Are 
Jurisdictions Doing about It? Centre for Organizational Ressearch. Sacramento: 2003, s. 14-16. 
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Faktory přispívající ke stárnutí pracovní síly 
ve veřejném sektoru 

Faktory bránící stárnutí pracovní síly 
ve veřejném sektoru 

Snižující se půvab veřejného sektoru. Ekonomický útlum: 
→ Vede lidi, aby pracovali déle. 
→ Dělá veřejný sektor přitažlivějším. 
→ Zmenšuje nouzi o talenty. 

Ztížené podmínky veřejného sektoru pro 
soutěžení o talenty oproti soukromému 
sektoru. 

Zaměstnanecké výhody a benefity. 

Programy brzkého odchodu do důchodu, 
které pomáhají tzv. „brain drain“. 

Zvyšování půvabu veřejného sektoru. 

Programy odchodu do penze na základě 
nízkoprahových podmínek (věk, odpraco-
vaná léta). 

 

Opatření proti postupnému odchodu do 
penze. 

 

Útlum školení a rozvoje.  

 
Míru přitažlivosti veřejného sektoru lze odvozovat například od úmyslu studentů vysokých  
a středních škol odejít po skončení studia do veřejného sektoru. 
 
Instituce veřejného sektoru nemají obvykle takové finanční, materiální, technologické a jiné 
prostředky jako organizace v soukromém sektoru, aby mladé talentované lidi motivovaly 
k práci v nich. 
 
„Brain drain“ je stav nedostatku schopných a zkušených zaměstnanců, vzniklý v důsledku 
programů brzkého odchodu do důchodu starších, zkušených, avšak dobře placených 
zaměstnanců ve snaze ušetřit. 
 
Příliš brzké odchody do penze urychlují vlnu odchodů do penze, která v České republice 
nastane, až silné ročníky dosáhnou důchodového věku. 
 
Veřejný sektor nedisponuje takovou flexibilitou jako sektor soukromý, aby vždy umožnil 
starším zkušeným pracovníkům postupný odchod do penze. 
 
Při ulevování rozpočtu na školeních a rozvoji dochází, podle zmíněného výzkumu, 
k neadekvátnímu tlačení se na manažerské pozice po seniorech odešlých do penze mladými 
zaměstnanci nedostatečných kvalit. 
 
Studie uvádí ještě přívětivé faktory pro stárnutí vysoký podíl pracovníků přijatých 
v 70. letech XX. století, kdy americká politika byla vstřícná k náboru zaměstnanců do 
veřejného sektoru a naopak útlum přijímání koncem 80. a v 90. letech. V tuzemských 
podmínkách lze obdobně vnímat silné zastoupení zaměstnanců narozených v 70. letech 

                                                                                                                                                         
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/CPS_AgeBubble_ExecutiveSummary.pdf 
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(Husákovy děti) a malý podíl mladších zaměstnanců z důvodu klesající porodnosti v průběhu 
90. let. 
 
2.2 Početní stavy příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil 
 
Současnost se nese v duchu snah a plánů politických představitelů navyšovat počty 
příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Tyto návrhy bývají odůvodňovány 
nutností reagovat na uprchlickou krizi v Evropě a potlačovat hrozby terorismu, 
organizovaného zločinu apod. O tom, zda jsou skutečně opodstatněné, se v politických  
i odborných kruzích vedou plamenné debaty.  
 
Počty příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil se snížily mezi lety 2006 a 2014 
o jednu devítinu, přičemž největší podíl na tom měl úbytek policistů a příslušníků Celní 
správy. V roce 2006 čítal policejní sbor 45 468 policistů a v roce 2014 dosáhl stavu 39 046 
policistů.39 Následující graf přibližuje vývoj počtů příslušníků vybraných subjektů. 
 
Graf č. 5: Vývoj počtů příslušníků Policie České republiky, Hasičského záchranného systému  
a vojáků z povolání (tis.) .40 
 

 
 
V roce 2006 pracovalo pro Celní správu 5 221 celníků, zatímco v roce 2015 4004 celníků.41 
Počty příslušníků Vězeňské služby značně nekolísají, v roce 2006 zaměstnávala 6 555 
příslušníků, a v roce 2015 se dokonce navýšil na 7 185 příslušníků.42 
 
V otázce početních stavů vidím aktuálně jako nejzajímavější případ Policie České republiky, 
protože je početně nejsilnější a těší se poměrně dynamickému vývoji. Navíc je posilování 

                                                 
39 PERNICA, Bohuslav a Jaromír ZŮNA. Lidské zdroje: výzva demografického stárnutí. In: Bezpečnostní systém 
České republiky: problémy a výzvy. Praha: Karolinum, 2015, s. 185-217. ISBN 978-80-246-3150-9. 
40 Tamtéž. 
41 Zodpovězené dotazy. Celní správa České republiky. Praha: Ministerstvo financí České republiky, 2016 [cit. 
2017-07-12]. https:// www.celnisprava.cz/cz/vyhlasky/Stranky/Žádost-doručena-dne-17.1.2016-pod-č.j.-3759-
2016-900000-202-odpověď-11.2.2016.aspx 
42 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2015. Vězeňská služba České republiky, 2016 [cit. 
2017-07-12]. 
http://vscr.cz/informacni-servis/informace-podle-zakona-1061999-sb/vyrocni-zpravy-o-poskytovani-
informaci/attachment/vyrocni-zprava-za-rok-2015-o-poskytovani-informaci-dle-zakona-106_1999-sb/ 
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jejích početních stavů kontraverzním a politicky vděčným tématem. V této souvislosti zde 
zmíním nedávno publikovaný dokument „Rozvoj Policie České republiky v letech 2016 
– 2020“43, který si klade za cíl definovat na základě široké odborné analýzy potřeby a postupy 
policie s výhledem na následující roky. Zahrnuje plány na rozšíření personálních kapacit 
Policie, které by v rámci členů ve služebním poměru měly celkově vzrůst o 4 000. Uvádí 
jednotlivé oblasti Policie, které je zapotřebí personálně a jinak posilovat a v tabulkách uvádí 
plánované navyšování mezi lety 2016 a 2020 a tyto potřeby odůvodňuje. Největší navýšení 
počtů v řadách příslušníků by se mělo týkat pořádkové policie, do roku 2020 by mělo přibýt 
1 327 příslušníků, nejvíce z nich pro zajištění plošné nepřetržité dostupnosti. Dále cizinecká 
policie by měla do roku 2020 přibrat 740 příslušníků. Argumentováno je zde výrazným 
nárůstem migrace, rizikem znovuzavedení kontrol na hranicích, rizikem solidárního přístupu 
Evropské unie k žadatelům o mezinárodní ochranu, rozsahem prověrek cizinců pro potřeby 
rozhodování o udělení víza či povolení k pobytu. Na třetím místě uvádí dokument dopravní 
policii, která by měla své počty navýšit o 430 příslušníků, čehož argumentem je adekvátní 
reakce policie na nárůst intenzity silničního provozu, počtu dopravních nehod a jejich 
následků na životě a zdraví. Dále dokument rozpracovává posilování dle jednotlivých služeb 
Policie. 
 
Hlavním rizikem jsou limity trhu práce. Především to jsou aspekty jeho saturace a nízké míry 
nezaměstnanosti jako faktoru redukujícího disponibilní pracovní sílu, dále postavení a (nízká) 
konkurenceschopnost Policie ČR jako subjektu poptávajícího práci, a konečně s pracovním 
trhem související aspekty budoucího demografického vývoje obyvatelstva ČR. Toto riziko 
nelze eliminovat. Proto je navrhováno zpomalení tempa růstu Policie ČR ve smyslu 
prodloužení realizačního období koncepce do roku 2022. U krajských ředitelství policie 
hlavního města Prahy a Středočeského kraje došlo k reálnému poklesu stavů vybraných 
obvodních oddělení, zejména z důvodu personálního posilování útvarů Služby kriminální 
policie a vyšetřování (v rámci služebního postupu policistů); neúčinnost náboru v těchto 
krajích má příčinu v úrovni konkurenceschopnosti Policie ČR na trhu práce a ve svých 
důsledcích ohrožuje cíl zajištění plošné a nepřetržité dostupnosti.44 
 
Tabulka č. 7: posílení dle jednotlivých služeb v letech 2016 – 2020.45 
 

 
 

                                                 
43 Rozvoj Policie České republiky v letech 2016 – 2020. Česká televize. Praha: Policejní prezidium České 
republiky, 2015 [cit. 2017-07-12]. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ sites/default/files/1757756-policie-i-1.pdf 
44 Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020 (aktualizace 2017). Česká jistice. Praha: Policejní 
prezidium České republiky, 2017 [cit. 2017-09-21].  
http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2017/04/Koncepce-rozvoje-Policie.pdf 
45 Tamtéž. 
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Dokument komentoval, kromě mediálních článků, také například příspěvek umístěný na 
webu vysoké školy CEVRO institut, který na něj reagoval nanejvýš odmítavě. Uvádí, že Policie 
České republiky dokumentem oznamuje, že za stavu cca 40 000 policistů nefunguje 
a argumenty, které udává, nejsou podloženy statistikami kriminality. Za vším vidí snahu 
vymínit si desetimiliardové navýšení rozpočtu.46 
 
To, zda je aktuální početní stav policistů a model, v jakém policejní sbor funguje, dostatečný 
a efektivní bylo i předmětem studie s názvem „Mezinárodní komparativní studie  
o policejních sborech“47, která vyšla v roce 2012. Klíčovou veličinou, která se zde sleduje, je 
policejní hustota v demografickém smyslu, která odpovídá počtu policistů na 100 000 
obyvatel. Zde uvedu některé závěry, které dokument uvádí ve své obecné části (další část je 
věnována párovému porovnávání policejních sborů České republiky a dalších vybraných 
států Evropské unie). 
 
Přibližně 80 % zemí Evropské unie má policejní hustotu vyšší než je ta v ČR, a to bez ohledu 
na svou relativní ekonomickou vyspělost. 
 
Graf č. 6: Srovnání policejních hustot zemí Evropské unie neobjektivizovaných porovnáním 
působností48 
 

 
 
Z 20 srovnávaných zemí Evropské unie, jejichž index počtu obyvatel na 1 policistu se nachází 
nad hodnotou 252.3 má 70% možnost využít některý z modelů dobrovolnictví. 
 

                                                 
46 Zachraň se, kdo můžeš! Policie České republiky provedla sebehodnocení. CEVRO institut. Český Krumlov: 
CEVRO, 2016 [cit. 2017-07-12]. http://www.cevroinstitut.cz/data/2016-02-04-zachran-se-kdo-muzes-policie-cr-
provedla-sebehodnoceni.pdf 
47 Mezinárodní komparativní studie o policejních sborech. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha, 2012. 
[cit. 2017-07-12]. http://www.mvcr.cz/soubor/mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich-sborech.aspx 
48 Tamtéž. 
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Nelze v evropském srovnání vysledovat jasnou závislost mezi úrovní kriminality a počty 
policistů. Pro hlubší porozumění byla v souvislosti s touto studií zpracována nezávislá 
matematická analýza49 vztahu obou proměnných v České republice v letech 1992-2011. Bylo 
zjištěno, že nárůst počtu policistů je v daném roce „slabě“ doprovázen nárůstem zjištěné 
kriminality. Snižování počtu policistů je „slabě“ v daném roce doprovázeno zvyšováním 
objasněné kriminality. Růst zjištěné kriminality je v daném roce do určité míry doprovázen  
i růstem objasněné kriminality. Celkově ze studie vyplývá, že v daných souvislostech není 
opodstatněné nadále zvyšovat stav českého policejního sboru. 
 
I mezinárodní komparativní studie o policejních sborech si našla své kritiky. Mezi nimi i 
sociologa a profesora Jana Kellera. Autorům studie vytýká zejména opomenutí dvou 
faktorů:50 
 
 Míra generalizované důvěry v policii, která je v řadě zemí, které vykazují nízkou policejní 

hustotu (Finsko, Dánsko, Švédsko) z historických důvodů vysoká a nevidí jako relevantní 
postup mechanické porovnávání jejich policejních hustot s tou naší 

 Struktura a typ osídlení, jehož rurální a starousedlický ráz v dalších dvou zemích s nízkou 
policejní hustotou (Polsko a Rumunsko) nevyžaduje takové nasazení policejních sborů, 
jako oblasti s vyšší koncentrací osídlení a vypichuje rizikovost oblastí, kde dochází 
k sociální polarizaci 

 
2.3 Specifické problémy, které stárnutí obyvatel znamená pro bezpečnostní sbory  

a ozbrojené síly 
 
Specifické nároky věku, zdraví a fyzické zdatnosti v důsledku znamená, že se tři jevy, 
související s demografickým vývojem, dotýkají bezpečnostních sborů a ozbrojených sil více 
než jiných subjektů. Jde o zmenšování základny pro nábor příslušníků, stárnutí personálu 
a pokles jeho fyzické a zdravotní kondice a o nebezpečí personální vlny. 
 
2.3.1 Zmenšování základny pro nábor do bezpečnostních sborů a ozbrojených sil 
 
Z hlediska zákonných podmínek pro vstup do bezpečnostních složek není dána horní věková 
hranice, nebo je dost vysoká na to, aby zásadně zmenšila základnu pro jejich doplňování 
v kombinaci se stárnutím obyvatelstva. V případě Armády je tato hranice dána věkem, kdy 
zaniká branná povinnost občana, tedy 60 let věku. Bezpečnostním sborům tuto hranici udává 
nepřímo zákon51. Jde o věk, kdy končí služební poměr příslušníka bezpečnostních sborů, tedy 
dnem 31. prosince kalendářního roku, v němž příslušník dovršil věku 65 let.  
 
Ze strategického hlediska je však pro tyto instituce žádoucí mladý věk nastupujících 
příslušníků. Všem těmto bezpečnostním složkám stárne personál, čímž se budu zabývat 

                                                 
49 KOVAŘÍK, Zdeněk. Analýza vztahu ročních časových řad „počtu policistů Policie České republiky“ a „zjištěné  
a objasněné“ kriminality v České republice. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2012. 
50 Reakce Jana Kellera na studii o policejních sborech. Policie České republiky, 2012 [cit. 2017-07-12]. 
http://www.policie.cz/clanek/reakce-prof-jana-kellera-na-studii-o-policejnich-sborech.aspx 
51 Viz § 41 písm. d) zákona č. 361/2003 Sb, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v platném 
znění. 
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v nadcházející kapitole, a je proto potřeba tyto složky doplňovat mladými dospělými lidmi, 
kterých ubývá vlivem stárnutí populace. Věková hranice, kdy se považuje uchazeč za ideálně 
mladého, se liší podle institucí a liší se i v různých pramenech.  
 
Nejpřísněji na ni však hledí Armáda, jejíž ideální uchazeč spadá do skupiny dosahujících věku 
15-24 let. Průměrný věk nastupujících do Armády je 27 let. Většina z těch, kteří do 
ozbrojených sil loni nastoupili, byla zařazena na základní funkce a takto vysoký věkový 
průměr je pak problematický. Obecně s rostoucím věkem klesá agilita, což je to, co je od 
vojáků na základních funkcích zapotřebí, vzhledem k tomu, že se lidé ve věku ke třicítce 
začínají usazovat a zakládat rodiny, snižuje se i mobilita (což je vzhledem k nerovnoměrnému 
rozmístění armády na území důležité) či ochota ve vyšší míře riskovat.52 
 
U bezpečnostních sborů se v některých zdrojích uvádí za mladé uchazeče osoby do 30 let, 
někdy do 35 let, jasná hranice tedy není vymezena, avšak pomyslným stropem by mohl být 
věk 45 let, kdy podle Světové zdravotnické organizace končí etapa tzv. mladého věku.53  
 
Vlivem klesající porodnosti od roku 1990, s výkyvem v letech 2005-2010, kdy do 
reprodukčního období vstoupily Husákovy děti, v uplynulých letech stagnuje populace dětí 
0-14 let.  
 
Graf č. 7: Vývoj počtu dětí (0-14 let) v České republice v letech 1990-2014.54 
 

 
 
Ačkoli v posledních letech zaznamenává počet narozených dětí mírný nárůst, podle střední 
varianty projekce Českého statistického úřadu by měla tato věková skupina dosáhnout svého 
početního vrcholu kolem roku 2021 a poté se bude zmenšovat. Ani podle vysoké varianty se 
nedočkáme hodnot před rokem 1990.55  
 

                                                 
52 Nábory – přílišný optimismus a realita. Security magazín, 2016 [cit. 2017-08-26].  
http://www.securitymagazin.cz/zpravy/jana-cernochova-nabory-prilisny-optimismus-a-realita-
1404050182.html 
53 MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum, 2008, s. 178-239. ISBN 978-80-7184-867-7. 
54 Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v letech 1920–2015. Český statistický úřad. Praha, 
2015 [cit. 2017-08-23]. https://www.czso.cz/documents/10180/32846217/130055160110.pdf 
55 Projekce obyvatelstva České republiky. Český statistický úřad. Praha, 2013 [cit. 2017-08-23].  
https://www.czso.cz/documents/10180/20567167/402013u.pdf 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788071848677
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Podle zmíněné projekce bude v následujících letech ubývat mužů ve věku 15-29 let. Mezi lety 
2015 a 2023 klesne podíl osob v tomto věkovém rozmezí z o 1 % z celkového počtu obyvatel. 
Následný nárůst mužů v žádoucím věku bude dán dospíváním vnoučat Husákových dětí, 
takže bude dočasný. 56 
 
Dalším faktorem, který ještě osekává základnu pro doplňování ozbrojených sil 
a bezpečnostních sborů je horšící se zdravotní a fyzická kondice zejména mladých lidí a také 
jejich psychický stav. 
 
Experti opakovaně upozorňují, že fyzická zdatnost mladých mužů a žen soustavně klesá.57 
Ředitel Ústavu leteckého zdravotnictví Petr Chmátal hovoří o celkové fyzické devastaci 
populace. Testy ukazují, že lepší průměr fyzické kondice naší mladé generace dosahuje 
zadních průměrových řad dnešních padesátníků nebo šedesátníků. Jinými slovy ti  
v současnosti dobří by byli před třiceti nebo čtyřiceti lety špatní. Základ se posunul o dvě 
patra níž.58 
 
Podobné je to i s psychickou odolností. Mladí obyvatelé České republiky jsou podle 
policejních personalistů nevyzrálí a nezvládají stresové situace, které by jim práce na ulici 
jistě přichystala. Psycholog Otakar Fleischmann vysvětluje tento jev tak, že odolnost dnešní 
mládeže je daleko nižší, než bývala. Jak fyzická tak psychická. Odůvodnit to lze tím, že mladší 
generace nejsou zvyklé překonávat překážky, nemají potřebu je řešit, jsou zvyklé, že to za ně 
zpravidla vyřeší někdo jiný. Pokud pak před překážkou stanou, nemají optimální strategii 
řešení, takže vesměs reagují tím nejjednodušším způsobem – agresí, buď pasivní, nebo 
aktivní. Podle mínění psychologů to mimo jiné způsobuje přístup rodičů, kteří své potomky 
rozmazlují. Proto se děti nenaučí optimálně zvládat zátěž. Svou roli pak naopak hraje  
i vzrůstající počet nefunkčních rodin, kde často bývá stresující prostředí, a dospívající děti 
mohou být labilnější.59 
 
Tuto tezi potvrzují i závěry amerických výzkumů. Ty charakterizují generaci „Millennials“, 
neboli „Generace Y“ (osoby narozené v letech 1982-2002) tak, že se jedná o osobnosti, které 
rodiče hodně podporovali a ochraňovali. Ve výchovných institucích byl kladen velký důraz na 
výjimečnost každého jedince a to má za následek jejich velmi vysokou míru sebevědomí. Ve 
škole se povyšovala snaha a odvaha něco zkusit více než to, udělat to správně. To vše má za 
následek, že mají problémy s přijímáním konstruktivní kritiky. Na druhou stranu mají dobré 
předpoklady pro týmovou práci a dobré komunikační schopnosti.60  

                                                 
56 ŠIMKOVÁ, Martina. Lidské zdroje: výzva demografického stárnutí. In: Bezpečnostní systém České republiky: 
problémy a výzvy. Praha: Karolinum, 2015, s. 174-485. ISBN 978-80-246-3150-9. 
57 Drtivá většina zájemců o uniformu v testech pohoří. Jejich fyzická i duševní kondice je tristní. Česká televize. 
Praha: ČT24, 2017 [cit. 2017-08-23]. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2213533-drtiva-vetsina-
zajemcu-o-uniformu-v-testech-pohori-jejich-fyzicka-i-dusevni-kondice 
58 OTTO, Pavel. Petr CHMÁTAL: Mladá generace je fyzicky zdevastovaná. E15.cz. [cit. 2017-08-24]. ISSN 1213-
8991. http://nazory.e15.cz/rozhovory/petr-chmatal-mlada-generace-je-fyzicky-zdevastovana-1302507 
59 Drtivá většina zájemců o uniformu v testech pohoří. Jejich fyzická i duševní kondice je tristní. Česká televize. 
Praha: ČT24, 2017 [cit. 2017-08-23]. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2213533-drtiva-vetsina-
zajemcu-o-uniformu-v-testech-pohori-jejich-fyzicka-i-dusevni-kondice 
60 HENCHEY, James, P., Ready or Not, Here They Come: The Millennial Generation Enters the Workforce. 
The Police Chief, vol. 72, No. 9, September 2005. 
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Pokud hovoříme o uchazečích o vojenské povolání, stává se, že až sedm z deseti uchazečů 
jim nevyhoví.61 Jakub Ghanem, mluvčí brněnských strážníků, kde se úspěšnost uchazečů 
pohybuje kolem pouhých osmi procent, říká, že mnoho mladých lidí nepovažuje za potřebné 
se na výběrové řízení připravit. Tomu odpovídá vysoké procento neúspěšných žadatelů. Vloni 
tak do služby nastoupilo celkem 1 621 policistů, kteří podmínky splnili. Úspěšnost 
u psychologického vyšetření pak činila 46 procent.62 Tato situace ještě umocňuje konkurenci 
mezi jednotlivými bezpečnostními institucemi. 
 
To vše jsou důvody, proč můžeme ve všech sledovaných bezpečnostních složkách sledovat 
podstav. Zatím není největším problémem malý počet zájemců, ale jejich kvalita  
a nedostatečná motivace uchazečů se na příjímací testy řádně připravit. Zaznívají názory, že 
by se mělo lépe pracovat s odmítnutými uchazeči a k tomu by měl napomáhat společný 
registr uchazečů do ozbrojených složek a bezpečnostních sborů. Kdo nesplní podmínky pro 
to být vojákem z povolání, ale může být např. celníkem nebo příslušníkem vězeňské služby či 
policie, tak aby se o tomto člověku vědělo, aby nám z toho systému neutekl a aby se nemusel 
hlásit do deseti výběrových řízení.63 
 
Graf č. 9: Personální situace v jednotlivých bezpečnostních složkách v roce 2016.64 
 

 

                                                 
61 OTTO, Pavel. Petr Chmátal: Mladá generace je fyzicky zdevastovaná. E15.cz. [cit. 2017-08-24]. ISSN 1213-
8991. http://nazory.e15.cz/rozhovory/petr-chmatal-mlada-generace-je-fyzicky-zdevastovana-1302507 
62 Drtivá většina zájemců o uniformu v testech pohoří. Jejich fyzická i duševní kondice je tristní. Česká televize. 
Praha: ČT24, 2017 [cit. 2017-08-23]. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2213533-drtiva-vetsina-
zajemcu-o-uniformu-v-testech-pohori-jejich-fyzicka-i-dusevni-kondice 
63 ČERNOCHOVÁ, Jana. Tato vláda má jedno prvenství, má nejvíc policistů ve vazbě. Parlamentni listy, 2017 [cit. 
2017-08-26]. http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Jana-Cernochova-1952/clanek/Tato-vlada-ma-jedno-
prvenstvi-ma-nejvic-policistu-ve-vazbe-78099 
64 Drtivá většina zájemců o uniformu v testech pohoří. Jejich fyzická i duševní kondice je tristní. Česká televize. 
Praha: ČT24, 2017 [cit. 2017-08-23]. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2213533-drtiva-vetsina-
zajemcu-o-uniformu-v-testech-pohori-jejich-fyzicka-i-dusevni-kondice 
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2.3.2 Stárnutí personálu a pokles jeho fyzické a zdravotní kondice 
 
Průměrný věk v bezpečnostních sborech i Armádě České republiky se neustále zvyšuje od 
roku 2000. Největší nárůst průměrného věku zaměstnanců vykazuje Celní správa České 
republiky, u které měl tento trend největší dynamiku v letech 2000-2006. Na druhém místě 
by se umístili příslušníci ozbrojených sil, jejichž dynamika stárnutí značně kolísá. Mezi lety 
2000 a 2012 stoupl průměrný věk příslušníka ozbrojených sil o 3%. To přirozeně působí proti 
jednomu z cílů projektu profesionalizace ozbrojených sil, kterým je generační obměna 
spojená se změnou relativního zastoupení jednotlivých hodnostních sborů v ozbrojených 
silách při zachování stanovené velikosti ozbrojených sil.65 Prohlubování trendu stárnutí 
základních hodnostních sborů může ve svém důsledku vést k vyšším výdajům na zdravotní 
péči, preventivní rehabilitaci i platy.66 
 
Během následujících deseti let se bude zmenšovat počet lidí ve věku, který je nejvhodnější 
pro nábor do ozbrojených sil (18 až 25 let), a zároveň budou odcházet z aktivní služby ti, kteří 
vstoupili do ozbrojených sil v 90. letech minulého století. Bude tedy složité udržet pozitivní 
bilanci přírůstků a úbytků a zabránit stárnutí ozbrojených sil. 
 
Ozbrojené síly jsou z hlediska personálního obsazení profesionálních vojáků specifická z řady 
důvodů: 
 
 věk pro nástup do Armády České republiky u vojáků s nižšími hodnostmi je nižší, než  

u bezpečnostních sborů; 
 je zde složitý systém sborů a hodností jim náležejících, které vyžadují specifické nároky 

na kvantitu i kvalitu personálu, z hlediska procentuálního naplnění jednotlivých 
hodnostních pozic je Armáda České republiky velmi nevyvážená; 

 současný personální stav se odvíjí od profesionalizace Armády České republiky, která se 
plně realizovala od roku 2005, kdy byla branná povinnost omezena na stav při vyhlášení 
krizových stavů a lze říci, že se profesionalizace neudála se v příznivém čase z hlediska 
demografického vývoje. 

 
Navíc hrozí ozbrojeným silám více než bezpečnostním sborům nebezpečí tzv. personální vlny. 
Ta představuje riziko v situaci, kdy personál v této vlně odchází, ale uvnitř organizace není 
dostatek schopných plnohodnotně je nahradit a na trhu práce je nedostatek osob tento 
úbytek pokrýt. Ve snaze o rychlé doplnění profesionálního jádra Československé lidové 
armády, se již vytvořil tento personální hrb, který v roce 2005 spočíval ve výrůstcích na křivce 
věkového rozložení Armády České republiky po 48. a 54. roce věku. To znamená, že tyto silně 
zastoupené ročníky začali odcházet do důchodu po roce 2011, což je součástí špatné 

                                                 
65 PERNICA, Bohuslav. Profesionální bezpečnostní instituce a problém rizika demografického vývoje – příklad 
ozbrojených sil České republiky. Vojenské rozhledy. 2010, 2010(2) [cit. 2017-08-26]. DOI: 10.3849/1210-3292. 
ISSN 2336-2995. http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/profesionalni-bezpecnostni-instituce-a-problem-
rizika-demografickeho-vyvoje-priklad-ozbrojenych-sil-ceske-republiky 
66 Bílá kniha o obraně. Úřad vlády České republiky. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – OKP, 2011, 
s. 77. [cit. 2017-09-24]. https://www.vlada.cz/assets/ ppov/brs/dokumenty/bila_kniha_o_obrane.pdf 
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personální situace ozbrojených sil.67 Doslova personální „časovanou bombou“ do 
budoucnosti je vysoký věk rotmistrů. Vysoký věk v základních a nižších hodnostech, kromě 
jiného, navyšuje tzv. latentní náklady (nárok na preventivní rehabilitace, častější možnost 
vzniku pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd.) na zaměstnance. Dále, vysoký 
věk rekrutů, kteří v Armádě České republiky vstupují do kariéry v rotmistrovském sboru, 
neumožňuje dlouhodobou službu (po 10 letech od vstupu do kariéry, v nejnižší hodnosti 
OR3, bude tomuto příslušníkovi Armády České republiky již cca 40 let).68 
 
Hrozbě personální vlny lze předcházet vyhazováním věkového rozložení, což spočívá 
v následujících procesech: 
 

 pozvolné budování nového hodnostního sboru; 

 co nejplynulejší nábor do ozbrojených sil; 

 centrální řízení kariér; 

 vhodná strategie retence personálu.69 
 
U všech složek se od roku 2000 zvyšuje průměrný věk zaměstnanců. Nejvyšší nárůst vykazuje 
Celní správa České republiky, kde byl v roce 2000 průměrný věk zaměstnanců 33 let a v roce 
2012 již 41,4 roku. Průměrný věk příslušníků ozbrojených sil se vyvíjel kolísavě, ale v daném 
rozmezí let sloupl o 3 roky.70 
 
Z novějších dat v tabulce níže vyplývá, že stárnutí uvnitř Celní správy pokračuje dál. V roce 
2016 byl průměrný věk jejího zaměstnance 44,6 let.  

                                                 
67 PERNICA, Bohuslav. Profesionální bezpečnostní instituce a problém rizika demografického vývoje – příklad 
ozbrojených sil České republiky. Vojenské rozhledy. 2010, 2010(2) [cit. 2017-08-26]. DOI: 10.3849/1210-3292. 
ISSN 2336-2995. http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/profesionalni-bezpecnostni-instituce-a-problem-
rizika-demografickeho-vyvoje-priklad-ozbrojenych-sil-ceske-republiky 
68 ROVENSKÝ, Dušan. Profesionalizace Armády České republiky aneb špatně připravený experiment. On War/On 
Peace, 2009 [cit. 2017-08-27]. 
http://www.onwar.eu/2009/09/23/profesionalizace-acr-aneb-spatne-pripraveny-experiment/ 
69 PERNICA, Bohuslav. Profesionální bezpečnostní instituce a problém rizika demografického vývoje – příklad 
ozbrojených sil České republiky. Vojenské rozhledy. 2010, 2010(2) [cit. 2017-08-26]. DOI: 10.3849/1210-3292. 
ISSN 2336-2995. http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/profesionalni-bezpecnostni-instituce-a-problem-
rizika-demografickeho-vyvoje-priklad-ozbrojenych-sil-ceske-republiky 
70 ŠIMKOVÁ, Martina. Lidské zdroje: výzva demografického stárnutí. Bezpečnostní systém České republiky: 
problémy a výzvy. Praha: Karolinum, 2015, s. 174-485. ISBN 978-80-246-3150-9. 
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Tabulka č. 8: Věková struktura zaměstnanců Celní správy 2016.71 
 

 
 
Tabulka č. 9: Členění zaměstnanců Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy 
podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2016.72 
 

Věk Muži Ženy Celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21- 30 let 82 24 106 11,86 

31- 40 let 264 56 320 35,79 

41- 50 let 267 33 300 33,56 

51- 60 let 106 34 140 15,66 

61 let a více 16 12 28 3,13 

Celkem 735 159 894 100 

% 82,21 17,79 100  

 
Dalším ukazatelem, který poodhalí situaci uvnitř ozbrojených sil a bezpečnostních sborů je 
podíl mladých zaměstnanců v nich. Když porovnáme počty mladých zaměstnanců v roce 
2007 a 2012, uvidíme všude pokles: 
 
 Celní správa (do 35 let) – 36,1 %→ 20,8 %;  
 Hasičský záchranný sbor (do 30 let) – 24,6%→16,9 %; 
 Vězeňská služba (do 35 let) – 42,2 %→38,5 %; 
 Armáda České republiky (do 25 let) – 12,6%→3,8 %.73 
 
Pro udržování fyzické i psychické kondice policistů a hasičů zřídilo Ministerstvo vnitra projekt 
Optima, který funguje od roku 2015. Ten se dlouhodobě věnuje péči o zdraví příslušníků 
bezpečnostních sborů, jejichž zaměstnání vyžaduje velkou psychickou i fyzickou odolnost. 

                                                 
71 Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2016. Praha: 
Ministerstvo financí České republiky, s. 49, 2017. 
72 Zpráva o stavu požární ochrany. Praha, 2016. s. 21. 
http://www.hzscr.cz/../vyrocni-zprava-za-rok-2016-zprava-o-po-2016-final-email- pdf.aspx 
73 ŠIMKOVÁ, Martina. Lidské zdroje: výzva demografického stárnutí. Bezpečnostní systém České republiky: 
problémy a výzvy. Praha: Karolinum, 2015, s. 174-485. ISBN 978-80-246-3150-9. 
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Formou cvičení v rámci ozdravných pobytů se tak policisté i hasiči naučí techniky, které pak 
využívají při výkonu svých náročných pracovních povinností.74  
 
Hlavním cílem tohoto projektu je sestavit metodiku specializovaných cvičení a informací pro 
individuální péči o vlastní zdraví, kondici a psychickou odolnost příslušníků bezpečnostních 
sborů České republiky a zavést ji jako standartní součást služební přípravy. V současné době 
se tento systém cvičení týká ozdravných pobytů. Ministerstvo má v plánu vytvořit Optima 
test Ministerstva vnitra, který by měl rychle a nenáročně otestovat akutní stav organismu  
k měření psychofyziologických reakcí organismu ke zjištění indikátorů stresu a strachu 
v modelových situacích a k predikci selhávání v zátěžových situacích. Aktuální výstupy budou 
prezentovány v rámci specializovaných seminářů pro bezpečnostní sbory České republiky.75 
 
Krize jako příležitost: Některá opatření ke zvýšení efektivnosti práce bezpečnostních sborů 
a ozbrojených sil  
 
Demografický vývoj spolu s dalšími faktory, jako je například důraz na efektivnost  
a zeštíhlování státního aparátu, snižování výdajů na oblast vnitřní bezpečnosti apod., jsou 
důvody, proč dochází v zemích západní civilizace k přeměně systémů vnitřní bezpečnosti.  
 
Tato přeměna se nese na vlnách pluralizace, privatizace, globalizace a fragmentizace. Tyto 
procesy otevírají dveře ke spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti nestátním bezpečnostním 
subjektům, jako jsou mezinárodní instituce, komunální policejně bezpečnostní orgány 
(obecní policie), soukromé bezpečnostní služby, jednotlivci, nevládní organizace, 
dobrovolnické služby.76 
 
Potřeba zefektivnění činností jednotlivých bezpečnostních subjektů také souzní 
s dynamickým technologickým vývojem společnosti. Sektor bezpečnosti se tedy musí 
vyrovnat s výzvou vhodně využívat technologické vymoženosti, ale také se jim a tomu, co 
dovedou, účinně bránit. 
 
Největší pozornost se v rámci vnitřní bezpečnosti věnuje úseku policejních činností. Zde 
dochází v zemích západní civilizace zejména k osvojování si přístupů community policing  
a Intelligence-Led Policing. Základem kvalitního vybudování těchto přístupů, je budování 
partnerského vztahu s komunitami a hlubší porozumění jejich problémům. Pomyslným 
mostem, který by obyvatele a policii spojoval, můžou být dobrovolníci a jejich uskupení. 
 

                                                 
74 Projekt Optima zaujal Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – zvítězil v národním 
kole a bude reprezentovat Českou republiku. Ministerstvo vnitra České republiky, 2016 [cit. 2017-08-26]. 
http://www.mvcr.cz/clanek/projekt-optima-zaujal-evropskou-agenturu-pro-bezpecnost-a-ochranu-zdravi-pri-
praci-zvitezil-v-narodnim-kole-a-bude-reprezentovat-cr.aspx 
75 Proč Projekt Optima děláme? Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra České republiky. [cit. 2017-08-26]. 
https://www.zsmv.cz/optima/proc-projekt-optima-delame/ 
76 BOHMAN, Martin. Dobrovolníci a vnitřní bezpečnost v 21. století. In: Bezpecnostni-sbory.cz, 2009. [cit. 2017-
08-27]. http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/5-2009/Dobrovolnici_a_bezpecnost.htm 
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V aktualizovaném vydání z roku 2017 „Koncepce pro rozvoj Policie do roku 2020“77 zaznívá 
řada návrhů změny právního rámce určujícího chod Policie České republiky. Změny by měly 
vést k následujícím úpravám: 
 

 snížení požadavků na fyzickou, resp. zdravotní způsobilost uchazečů o posty s určitými 
specializacemi; 

 podpora specializace policejních činností tak, aby alespoň část z nich bylo možno 
plnohodnotně vykonávat i s nižší fyzickou způsobilostí; 

 otevření nástupních služebních míst i pro populaci bez středoškolského vzdělání 
s maturitou; 

 nezbytnosti státní příslušnosti k České republice u policistů – toto opatření předpokládá 
využití ve výjimečných případech jako potírání mezinárodního terorismu nebo obchodu  
s omamnými a psychotropními látkami; 

 odměňování a benefity příslušníků Policie České republiky.  
 
2.3.3 Možnost ulehčit policii zavedením dobrovolnické činnosti 
 
Velmi dobrá praxe státem organizované dobrovolnické činnosti byla zavedena v rámci 
ozbrojených sil. Jde o aktivní zálohu ozbrojených sil České republiky. Jejich typickými úkoly 
jsou pomoc při živelních pohromách a ostraha objektů důležitých pro obranu státu v případě 
zhoršení bezpečnostní situace. Jednotky aktivní zálohy se ve velkém rozsahu úspěšně 
účastnily záchranných prací při katastrofických povodních například v letech 2002, 2010  
a 2013. Aktivní záloha v současnosti vzývána a těší se respektu a přikládání důležitosti mezi 
bezpečnostními odborníky i politiky. Jejich význam lze spatřovat zejména v možnosti, že 
v budoucnu bude důležitým zdrojem pro doplňování profesionálních jednotek, když se 
vlivem demografického vývoje ještě zmenší základna pro rekrutaci nových profesionálů. Také 
ušetří výdaje na provoz některých nárazově využívaných odborníků spíše civilního rázu, jako 
jsou právníci nebo IT odborníci. Příslušník aktivní zálohy se může na základě dobrovolnosti 
zúčastnit nasazení v zahraniční misi.78 
 
Dalším takovým příkladem zálohy ve sféře bezpečnostních sborů, fungující na bázi 
dobrovolnosti, jsou jednotky požární ochrany obcí, podniků a vojenské požární jednotky. 
Dobrovolní hasiči jsou nedílnou součástí systému plošného pokrytí sil a prostředků jednotek 
požární ochrany v České republice. Bývají také spolkem významným z hlediska 
společenského života obce, soutěže v hasičských dovednostech jsou nyní označovány 
jako požární sport. 
 
V řadě států se však ujal i některý z dobrovolnických modelů, v jehož rámci jednotlivci nebo 
spolky dobrovolníků vykonávají některé policejní činnosti. 
 

                                                 
77 Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020 (aktualizace 2017). Česká justice. Praha: Media 
Network, 2017 [cit. 2017-09-23]. http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2017/04/Koncepce-rozvoje-
Policie.pdf 
78 Aktivní záloha. Ministerstvo obrany České republik, 2017 [cit. 2017-09-21].  
http://www.aktivnizaloha.army.cz/ 
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V současnosti lze podle Mezinárodní komparativní studie o bezpečnostních sborech79 
v evropském prostoru poukázat na existenci tří modelů a jejich vzájemných kombinací: 
 

 existence dobrovolníků či samostatných policejních dobrovolnických sborů; 

 využívání studentů policejních akademií, např. při pátracích akcích; 

 civilní dobrovolná služba odlehčující policejnímu sboru.  
 
Dobrovolníky a samostatné policejní dobrovolnické sbory využívá většina evropských států. 
Jako příklady lze uvést:  
 

 Lotyšsko a Estonsko, kde s kancelářskou prací pomáhají tzv. policejní asistenti; 

 Nizozemsko, kde policejní dobrovolníci, kteří jsou profesionálně vycvičeni a mají stejné 
úkoly a pravomoci jako jejich kolegové; 

 Slovensko, kde novelizace zákona č. 171/1993 Z. z. uvádí do praxe dobrovolné strážce 
pořádku v Policejním sboru. Ti pomáhají při plnění úkolů služby pořádkové policie, 
dopravní policie, při dohledu na bezpečnost a plynulost silniční dopravy a při ochraně 
státní hranice80; 

 Švédsko, kde se dobrovolnické sbory podílejí např. na prevenci trestné činnosti, asistenci 
policii při demonstracích, sportovních akcích, výpomoc při vydávání pasů, komunikace 
s veřejností na místě spáchání trestné činnosti; 

 některé spolkové země Spolkové republiky Německo jako např. Sasko, Hesensko, 
Bádensko – Württembersko. 

 
Studenty policejních akademií využívají: 

 

 Nizozemsko, kde se studenti v pravidelných intervalech účastní praxe u policejního 
sboru, s pokračujícím studiem se dostávají k náročnějším činnostem; 

 Estonsko, kde se kadeti policejní akademie účastní výkonu policejních činností v rámci 
své praxe; 

 Lucembursko, kde studenti akademií mohou pomoci v logistických činnostech, nikoli však 
při operativní činnosti policie; 

 některé spolkové země v Německu, například Sársko. 
 
Civilní dobrovolnou službu využívají: 

 

 Nizozemsko, kde tzv. pomocné dobrovolné síly pomáhající s kancelářskou prací; 

 Rakousko, které zavedlo civilní službu pomáhající s kancelářskou prací. 
 
V České republice obecně upravuje oblast dobrovolnictví zákon č. 198/2002 Sb., 
o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. Některé instituce na bázi dobrovolnické 

                                                 
79 Mezinárodní komparativní studie o policejních sborech. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha: Odbor 
bezpečnostní politiky, 2012 [cit. 2017-07-12]. 
http://www.mvcr.cz/soubor/mezinarodni-komparativni-studie-o-policejnich-sborech.aspx 
80 BOHMAN, Martin. Dobrovolníci a vnitřní bezpečnost v 21. století. In: Bezpecnostni-sbory.cz, 2009. [cit. 2017-
08-27]. http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/5-2009/Dobrovolnici_a_bezpecnost.htm 
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činnosti (Český červený kříž, dobrovolní hasiči)podléhají úpravě zvláštních právních předpisů. 
Mimo rámec zákona fungují na dobrovolnickém principu i Horská služba nebo Vodní 
záchranná služba.81  
 
S cílem podpořit širší zapojení laické veřejnosti do zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku, Ministerstvo vnitra vyhlásilo poprvé v roce 2014 výběrový dotační 
program „Bezpečnostní dobrovolník“. Blíže je tato funkce metodicky podchycena 
v dokumentu „Manuál pro obce“82. Bezpečnostní dobrovolník není jakýmsi asistentem pro 
potřeby Policie České republiky. Může jím být osoba žijící v dané obci či lokalitě, popř. osoba, 
která tam např. vlastní nemovitost. Dobrovolníkem se může stát kdokoliv v produktivním 
věku, senior, student a neexistuje věkové omezení, ale za svoji činnost nepobírá žádnou 
odměnu. Činnost bezpečnostního dobrovolníka nemá nahrazovat práci Policie České 
republiky ani obecní policie, bezpečnostní dobrovolník nemá zasahovat více, než jakýkoliv 
„řadový“ občan. Činnost bezpečnostního dobrovolníka spočívá v prevenci, nikoli v represi. 
Základní koordinaci, řízení a dohled nad činností dobrovolníků vykonává obec. Obec by měla 
určit vedoucího projektu, tj. jednu zodpovědnou osobu, která bude realizaci projektu na 
území obce fakticky řídit, vydávat dobrovolníkům pokyny, kontrolovat a vyhodnocovat 
výsledky jejich činnosti. Ministerstvo vnitra doporučuje kontaktovat organizaci Veterán 
Policie České republiky a zapojit do realizace projektu bývalé příslušníky Policie České 
republiky. Dobrovolníci nejsou ve smyslu § 127 trestního zákoníku úřední osobou. Zejména 
nemají právo požadovat prokázání totožnosti osob, požadovat vysvětlení, vykonávat osobní 
prohlídku ani prohlídku osoby, nahlížet do tašek a zavazadel, zastavovat motorová 
i nemotorová vozidla mimo přechodů pro chodce bez příslušného pověření podle zákona 
o silničním provozu, vstupovat bez svolení oprávněného uživatele do bytových nebo 
nebytových prostor nebo na pozemky, udělovat jiným osobám závazné pokyny jakékoliv 
povahy, vykázat osoby z místa, přikázat osobám, aby setrvaly na místě. 
 
Bezpečnostní dobrovolníci by měli přispět v rámci následujících činností: 
 
 bezpečnost silničního provozu – hlídání přechodů pro chodce, pomoc formou 

informování řidičů při dopravních uzávěrách, asistence při organizování dopravy v době 
konání kulturních a společenských akcí v obci; 

 pořádání informativních setkání (besed) s občany ve spolupráci s Policií České republiky, 
resp. obecní policií a obcí, prezentace statistik kriminality, zjišťování pocitu bezpečí, 
informování o aktuálních bezpečnostních rizicích v obci a rady, jak se proti nim bránit; 

 vnější vizuální kontroly domů a bytů v době nepřítomnosti uživatelů, případné hlášení 
podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu; 

 pochůzky v zahrádkářských koloniích a chatových oblastech, případné hlášení podezření 
ze spáchání přestupku nebo trestného činu (obecní policii, Policii České republiky, 
majiteli); 

                                                 
81 BOHMAN, Martin. Dobrovolníci a vnitřní bezpečnost v 21. století. In: Bezpecnostni-sbory.cz, 2009, [cit. 2017-
08-27]. http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/5-2009/Dobrovolnici_a_bezpecnost.htm 
82 Manuál pro obce k projektu Bezpečnostní dobrovolník. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha: Odbor 
bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra, 2016 [cit. 2017-09-02].  
http://www.mvcr.cz/soubor/manual-bezpecnostni-dobrovolnik-pdf.aspx 

http://www.securitymagazin.cz/legislativa/ministerstvo-vnitra-vyhlasilo-vyberovy-dotacni-program-bezpecnostni-dobrovolnik-1404048838.html
http://www.securitymagazin.cz/legislativa/ministerstvo-vnitra-vyhlasilo-vyberovy-dotacni-program-bezpecnostni-dobrovolnik-1404048838.html
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 vytvoření sítě osob, která bude Policii České republiky na požádání v rámci svých 
možností k dispozici při pátrání po pohřešovaných dětech či seniorech; 

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

 
Pro rok 2017 Celkem Ministerstvo vnitra obdrželo šest žádostí a to čtyři pokračující projekty 
z roku 2016 (hl. m. Praha, město Kroměříž, Statutární město Ostrava – Městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky, město Stříbro), nově město Neratovice a obec Zbuzany. Dotační 
výbor navrhl podpořit všech šest žádostí a schválit k rozdělení částku 392 320 Kč.83  
 
Miroslav Mareš, zabývající se extremismem, se zastává konceptu, kdy by měli vzniknout 
chránění činitelé či stráže z řad občanů, kteří by spolupracovali s policejními složkami. Možný 
přínos spatřuje v možnosti většího monitoringu kriminality, a posílení vazby mezi občany  
a státem. V praxi by se tyto nové stráže měly stát prostředníkem mezi občany a policií 
městskou nebo státní. Mohly by minimálně v argumentaci oslabit organizované domobrany 
a extremistické skupiny, které vycházejí z toho, že stát nechce zapojovat občany do 
bezpečnosti, a proto musí domobranu vytvářet.84  
 
Tezi, že by bylo záhodno vytvořit právní rámec pro fungování spolků, jako jsou občanské 
stráže, domobrany, sousedské hlídky apod., odůvodňuje i fakt, že v mnohých částech 
Evropské unie tyto hlídky vznikají (např. mnohé spolkové země Německa, Itálie, Finsko) 
zejména v souvislosti s řešením problémů veřejného pořádku vzniklých jako dopad migrační 
krize. Jejich možné extremistické zaměření je reálnou hrozbou a často nijak neulehčuje 
bezpečnostním složkám, ba naopak. Zároveň ale mohou být velice efektivní a často se těší 
velkému ohlasu místních obyvatel. Jako pozitivní příklad může sloužit italské město Torre 
Boldone. Zde pod vedením starosty vznikly sousedské hlídky, jejichž název v překladu zní 
„Dobrovolní pozorovatelé“. Nedostávají žádné peníze, jsou neozbrojené, vybavení mají 
vlastní. Počet trestných činů tam za dobu jejich fungování údajně klesl o 70 procent.85  
 
2.3.4 „Intelligence-Led Policing“ 
 
Větší důraz na využívání sofistikovaných technologických prostředků a zdokonalování 
informačních systémů by mohly zvýšit efektivitu bezpečnostních složek, pokud by se podařilo 
naplnit ambice, které skýtá přístup nazývaný Intelligence- Led Policing. Jde v podstatě 
o rizikový management aplikovaný do policejních orgánů. 
 

                                                 
83 Výsledky dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha: Odbor 
bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 2017 [cit. 2017-09-02]. http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-
dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik.aspx 
84 Odborník: Bezpečnostní situace vyžaduje větší zapojení občanů. ČTK, 2016 [cit. 2017-09-02].  
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbornik-bezpecnostni-situace-vyzaduje-vetsi-zapojeni-obcanu/1388715 
85 Italské sousedské hlídky snížily zločinnost o 70 procent. In: Security magazin. Praha: Security media, 2016 [cit. 
2017-09-02]. http://www.securitymagazin.cz/ survival/italske-sousedske-hlidky-snizily-zlocinnost-o-70-procent-
1404050467.html 
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Ten spočívá v aplikaci zpravodajských metod do práce policejních orgánů, mezi nimi 
zejména: 
 

 HUMINT- využívání dobrovolníků, spolupráce s komunitou; 

 IMINT a SIGINT- využívání bezpečnostních map, kamery na policistech, sofistikované 
kamery „the Bug“, které jsou schopné rozpoznávat obličej, reagovat na určité rizikové 
jednání, popřípadě skenovat biometrické parametry osob a komunikovat s policií, 
využívání dronů s obrazovou technikou86 

 
Podle některých odborníků na bezpečnost se bude budoucí policejní práce zakládat na tomto 
přístupu, kdy budou páteří policejní práce schopní informační analytici. Ti budou mít výsadní 
postavení v těchto institucích a budou vysoce ceněni. Tento přístup si žádá i zvyšující se 
riziko hrozby teroristických činů a aktivit.87  
 
Potenciál využití pro vyšetřování a prevenci trestné činnosti, pro oblast krizového řízení  
a komunikace, i pro komunikaci s veřejností skrývá využívání bezpečnostních map. Ty jsou 
výstupem vědního oboru bezpečnostní geografie, který se zabývá sledováním výskytu 
a dynamiky konkrétních bezpečnostních rizik. Konkrétně mohou například pomoci při 
efektivním určování hlídkových tras, mapovat bezpečné a nebezpečné úseky dopravních 
cest, identifikovat objekty kritické infrastruktury, stanovit optimální evakuační trasy nebo 
rozmístění úkrytů, vyznačit a navigovat na body optimálního umístění zásahové techniky 
nebo místa přistání vrtulníku, udržování o přehledu těžko předvídatelných jevů, jako jsou 
záplavy, laviny, pouliční nepokoje.88  
 
2.4 Některé možnosti zefektivnění náborového systému 
 
V situaci, kdy se nedaří naplňovat plánované počty příslušníků ozbrojených složek  
a bezpečnostních sborů, je třeba zařídit, aby se ještě více osob ucházelo o tyto posty. Jako 
hlavní úkol se jeví potenciální uchazeče motivovat k řádné přípravě. K tomu lze využít různé 
marketingové postupy, které využívá zpravidla privátní sektor, ale je třeba také efektivně 
využít výhod, které skýtá sektor veřejný. 
 
Při ubývající personální základně mladých mužů pro nábor, je možné, do určité míry, 
kompenzovat zdroje větším cílením na ženy a etnické a národnostní menšiny, nebo na 
některé jiné skupiny, které jsou v populaci hojně zastoupeny.  

 
2.4.1 Rozvinutí marketingových postupů 
 
Pokud má bezpečnostní složka problém s nízkým počtem uchazečů o práci v nich nebo 
s nedostatečnou motivací se na příjímací řízení řádně připravit, lze využít určitých 

                                                 
86 WALENTINE, Ken. Law Enforcement Trends to Watch in 2010 and Beyond. PoliceOne.com, 7. XII. 2009. 
http://www.policeone.com/legal/articles/1974235-Law-enforcement-trends-to-watch-in-2010-and-beyond/ 
87 Tamtéž. 
88 Bezpečnostní agenda a geografie – "Security Mapping". A New Agenda for European Security Economics 
(EUSECON), 2007, 2007(6.4-01). 
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marketingových postupů, které používají i organizace v privátním sektoru k jeho zvýšení. 
Příklady takových možností, mohou být následující činnosti, 

 

 spolupracovat s personálními agenturami; 

 vytvořit platformu pro předávání informací ohledně personálních zdrojů mezi 
jednotlivými bezpečnostními sbory a ozbrojenými silami; 

 spolupracovat se vzdělávacími institucemi, zejména s vysokými školami; 

 provést šetření, co by mohlo mladé lidi motivovat k práci u některé z bezpečnostních 
složek a tomu přizpůsobit jim cílenou reklamu; 

 vyhlédnout si příslušníka, kterého bude ideální uchazeč respektovat a vzhlížet k němu 
a toho angažovat, aby tyto osoby přitáhl k pohovoru; 

 pracovat s odmítnutými uchazeči; 

 cílit na rozdílné skupiny uchazečů (ženy, etnické menšiny, vegetariáni, jsou-li v dané 
populaci výrazněji zastoupeni,…); 

 působit na sociálních sítích a internetových pracovních portálech; 89 

 pořádat akce pro mládež a představovat policejní práci, čímž se získají i informátoři; 90 

 využívat výhod veřejného sektoru (zvýhodněné byty, benefity, slevenky, možnost 
využívat některá rekreační zařízení patřící dané instituci, dětské tábory). 

 
2.4.2 Cílení na ženy 
 
Trend, který je příznivý pro rozšiřování personální základny pro doplňování bezpečnostních 
sborů a ozbrojených sil, je větší angažování žen. Ten nemá sice vzestupnou tendenci, avšak 
proběhlá redukce personálních kapacit národního souboru sil a prostředků v letech 2006 až 
2014 se udál na úkor mužů. Počty žen zůstaly zachovány, nebo dokonce i mírně vzrostly. 
 
Tabulka č. 10: Zastoupení žen v rámci příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil 
České republiky v letech 2006 a 2014.91 
 

  
Podíl žen % 

 
Podíl žen ve vedoucích 

funkcích % 

2006 2014 2006 2014 

Vojáci a vojákyně 12 14 5 6 

Policisté a policistky 13 15 6 8 

Hasiči a hasičky 12 9 22 8 

Celníci a celnice 19 20 13 11 

                                                 
89 Law Enforcement Recruitment Toolkit. United States Department of Justrice: Office of Community Oriented 
Policing Services, Washington: 2009. s. 62-63. http://www.cops.usdoj.gov/ pdf/vets-to-cops/e080921223-
RecruitmentToolkit.pdf 
90 KRULÍK, Oldřich. Demografie a bezpečnostní sbory včera, dnes a zítra. Praha, 2014. s. 7. Výstup z grantu 
„Adaptace bezpečnostního systému České republiky na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou  
a geopolitickou realitu“ (Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS), 
Identifikační kód: VG20132015112 
91 PERNICA, Bohuslav a Jaromír ZŮNA. Lidské zdroje: výzva demografického stárnutí. In: Bezpečnostní systém 
České republiky: problémy a výzvy. Praha: Karolinum, 2015, s. 195. ISBN 978-80-246-3150-9. 
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Příslušnící a příslušnice Vězeňské 
služby České republiky 

10 11 19 9 

 
Jak je patrné z tabulky, podíl žen ve vedoucích funkcích mírně vzrostl v případě ozbrojených 
sil a policie a dramaticky poklesl v případě Hasičského záchranného sboru a Vězeňské služby, 
mírněji pak u Celní správy České republiky. 
 
Zaměstnávání žen v bezpečnostních sborech a ozbrojených silách má však své limity a vedle 
výhod i nevýhody. Biologickou nevýhodou žen je relativně nižší fyzická výkonnost. Dalším 
limitem je možnost těhotenství a mateřské dovolené, což komplikuje pohotovost schopností 
těchto složek bezpečnostního systému.92 Takto vznikají dodatečné náklady, které mohou být 
navýšeny i o potřebu stavebních a jiných úprav v dříve ryze mužském prostředí. Časová 
prodleva při mateřské dovolené může způsobit i ztrátu všeobecných schopností a návyků. 
Efekt „ztraceného roku“ je nebezpečný zejména pro absolventky vojenských a policejních 
vysokých škol.93 Přílišná feminizace je tedy vykoupena vyššími náklady při stejné úrovni 
schopností ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. 
 

                                                 
92 WALENTINE, Ken. Law enforcement Trends to Watch in 2010 and Beyond. PoliceOne.com, 7. XII. 2009. 
http://www.policeone.com/legal/articles/1974235-Law-enforcement-trends-to-watch-in-2010-and-beyond/ 
93 PERNICA, Bohuslav a Jaromír ZŮNA. Lidské zdroje: výzva demografického stárnutí. In: Bezpečnostní systém 
České republiky: problémy a výzvy. Praha: Karolinum, 2015, s. 195. ISBN 978-80-246-3150-9. 
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3. Zvyšující se heterogenita společnosti 
 
Zvyšující se heterogenita společnosti je trend, který lze jinak popsat jako nárůst rozmanitosti 
a objemu menšin. Menšinu lze definovat jako osoby nebo skupiny osob, které se odlišují 
jednak na základě etnických, rasových, náboženských nebo obecně kulturních charakteristik 
jednak na základě sociální situace, která vede k jejich marginalizaci nebo podle odlišného 
právního statutu, tj. občany jiného státu.94  
 
Osoby ze sousedních států České republiky, Ukrajiny, Ruské federace a Vietnamu tvořily 
skoro tři čtvrtiny všech cizinců. Nejpočetnější skupinu představovali i v roce 2015 občané 
Ukrajiny, kterých bylo 105,6 tis. a lze to přičítat ukrajinské krizi. Zátěž bezpečnostnímu 
systému přinášejí zejména potřebou zefektivnění boje proti nelegální migraci a také 
přispívají k nárůstu kriminality. 
 
Graf č. 11: Vývoj počtu obviněných a odsouzených cizinců ve vězeních a vazebních věznicích 
v letech 2002-2015.95 
 

 
 
Česká republika je také tranzitní zemí, a to pro občany států jihozápadní Asie, Afriky (Sýrie, 
Afghánistánu, Pákistánu, Íránu, Iráku) a západního Balkánu. Tyto migrační toky souvisí 
s celou řadou jevů, které zatěžují bezpečnostní systém a kladou na něj stále více nároků. 
Největší obavy panují z migrační krize, které čelí Evropská unie. Ta s sebou nese obtížné 

                                                 
94 Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám: pro období let 2015–2017. Ministerstvo 
vnitra České republiky. Praha: Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 2015, s. 4. [cit. 2017-09-17]. 
http://www.mvcr.cz/soubor/strategie-pro-praci-policie-cr-ve-vztahu-k-mensinam-2015-2017-pdf.aspx. 
95 Cizinci: kriminalita. Český statistický úřad. Praha, 2016 [cit. 2017-09-17]. 
https://www.czso.cz/csu/cizinci/2-ciz_kriminalita 
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sociální a pracovní zařazení migrantů ze třetích zemí, kteří se podílejí na nezaměstnanosti 
země a často se uchylují k páchání deliktů. Ve většině vyspělých evropských zemí se podíl 
cizinců ve vězení pohybuje nad podílem cizinců na celkové populaci v dané zemi.  
 
Graf č. 12: Zastoupení cizinců mezi vězni, v celé populaci a počet osob ve věznicích na 
100 000 obyvatel v roce 2015 (státy Evropské unie, Evropské zóny volného obchodu  
a vybrané ostatní evropské státy).96 
 

 
 

Dalším okruhem problematických menšin jsou ty etnické. Při Úřadu vlády České republiky je 
ustanovena Rada pro národnostní menšiny, jakožto stálý poradní a iniciativní orgán vlády pro 
otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků a ochrany menšinových jazyků. 
Samostatně je také ustanovena Rada pro záležitosti romské menšiny, s ohledem na to, že je 
to historicky nejstarší a největší minorita v České republice. Tato menšina úzce souvisí 
s tématem sociálně vyloučených lokalit. V rámci bezpečnostního systému se tato 
problematika těší pozornosti, neboť se jí značně věnuje například rozsáhlý dokument 
„Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám (pro období let  
2015–2017)“, dále jen strategie97. V tomto dokumentu se uvádí, že aktualizovaná Analýza 
sociálně vyloučených lokalit v České republice potvrdila, že se míra naléhavosti tohoto 
problému od roku 2006 neumenšila, ba naopak – počet obyvatel žijících v sociálně 
vyloučených lokalitách se zvýšil z původních cca 80 tisíc obyvatel na současných cca 
115 tisíc. Paralelně s tím došlo k nárůstu počtu těchto lokalit, a to z původních cca 
300 lokalit v roce 2006 na 606 lokalit v roce 2015. Z analýzy rovněž vyplynulo, že oproti roku 

                                                 
96 Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice v roce 2015: Zahraniční 
migrace. Český statistický úřad, 2016, s. 62. [cit. 2017-09-17]. http://www.czso.cz/documents/ 
10180/32912808/320192-16a06.pdf/48c8692a-7f07-46ff-ba54-0b803d27d394?version=1.1 
97 Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám: pro období let 2015–2017. Ministerstvo 
vnitra České republiky. Praha: Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 2015, s.19. [cit. 2017-09-17]. 
www.mvcr.cz/soubor/strategie-pro-praci-policie-cr-ve-vztahu-k-mensinam-2015-2017-pdf.aspx. 
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2006 přibylo lokalit, kde stále častěji najdeme i osoby z majoritní společnosti, zejména 
seniory. Obecně lze říct, že bezpečnostní rizika spojená se sociálně vyloučenými lokalitami 
spočívají zejména v páchání majetkové a násilné trestné činnosti, dochází k výrobě  
a distribuci omamných a psychotropních látek, projevům vandalismu, krádežím barevných 
kovů, rušení nočního klidu, trestné činnosti násilného charakteru, a to převážně ze strany 
mladistvých pachatelů. Je znepokojivé, že prodejem drog se někdy živí celé velkorodiny, 
lichváři i samotní ubytovatelé. Současně s tím roste i počet uživatelů. Ačkoliv neexistují 
přesná data pro porovnání počtu uživatelů v běžné populaci a v sociálně vyloučených 
lokalitách, hrubé kvalifikované odhady podílu uživatelů na celkové populaci v těchto 
lokalitách se pohybují v rozpětí 10 – 70 %. 
 
Vývoj struktury obyvatelstva podle náboženské víry od roku 1991 vykazoval trvalý pokles 
podílu věřících osob. Podle sčítání lidu v roce 2011 uvedlo 20,8% obyvatel, že jsou věřící.98 
V souvislosti s bezpečnostními hrozbami se v současnosti nejvíce hovoří o islámu. Ve sčítání 
se k tomuto náboženství přihlásilo 3085 osob, avšak české úřady odhadují skutečný stav 
muslimů okolo 22 tisíc osob původem z muslimských zemí. Tato minorita je v České 
republice poměrně dobře integrovaná a nevyniká v páchání některého z typů trestné 
činnosti. Z důvodu geopolitického vývoje a hrozeb plynoucích z islámského radikalismu se 
však těší tato skupina nepřátelskému postoji ze strany majoritní společnosti  
a extremistických skupin. To zvyšuje nároky na práci některých policejních útvarů a zejména 
zpravodajských služeb, které tuto menšinu monitorují. Do budoucna je však nejisté, jak bude 
muslimů v České republice přibývat v souvislosti s politikou solidarity ve věci migrační krize 
Evropské unie.  
 
Poslední menšinou, kterou si dovolím zmínit, je ta s odlišnou sexuální orientací. Tato 
minorita bývá označována zkratkou LGBT (lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové). Ta se 
navzdory (nebo možná i z důvodu) antidiskriminační politice stává terčem nenávistných 
útoků ze strany jednotlivců a extremistických skupin. 
 

                                                 
98 Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu. Český statistický úřad. Praha, 2014, s. 5. 
[cit. 2017-09-17]. http://www.czso.cz/documents/10180/20551795/17022014.pdf/ 
c533e33c-79c4-4a1b-8494-e45e41c5da18?version=1.0 
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Graf č. 13: Buzzmonitoring – sledování online projevů nenávisti (monitoring v rámci projektu 
„ Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“).99 
 

 
 
V České republice existuje velké množství menšin, které mají potenciál bobtnat a rozšiřovat 
se o nové. Z tohoto pohledu se jedná, vedle stárnutí obyvatelstva, o další významný 
demografický trend, jehož hrozbám se musí náš bezpečnostní systém postavit. Další kapitola 
se proto bude zabývat tím, jak by se měly složky zejména donucovací povahy chovat a jaké 
zásady ctít v multikulturní a rozmanité společnosti.  
 
3.1 Složky prosazování práva v rozmanité společnosti 
 
Koncepční dokumenty, které upravují tuto problematiku, vycházejí z integrační politiky, která 
vychází ze zkušenosti, že předcházet problémům v soužití je vždy snadnější než čelit 
následkům nezvládnuté integrace. Na základě zahraničních zkušeností je potřeba se 
vyvarovat stejných chyb, které mohou vyústit v následující schéma: 
 
 nízká míra integrace 2. a 3. generace přistěhovalců do většinové společnosti;  

→ Omezený přístup ke vzdělání, na trh práce atd. 
→  Projevy nespokojenosti. 
→  Hledání alternativ.  
→ Radikalizace. 

 
Je tedy záhodno maximalizovat úsilí v oblasti integrace příslušníků menšin do veřejného 
života, a to za pomoci ověřených mechanismů a preventivních programů. Paralelně je 
potřeba se v rámci kampaní a osvětových seminářů zaměřit na informovanost a vyvracení 
desinformací jak u příslušníků menšin, tak u většinové společnosti.100 
 
Za dlouhodobý strategický cíl by si měla složka nadána donucovací pravomocí klást rozvinutí 
tzv. kulturní způsobilosti, která tkví v následujícím: 
 
                                                 
99 Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám: pro období let 2015–2017. Ministerstvo 
vnitra České republiky. Praha: Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 2015, s. 9. [cit. 2017-09-17]. 
www.mvcr.cz/soubor/strategie-pro-praci-policie-cr-ve-vztahu-k-mensinam-2015-2017-pdf.aspx. 
100 Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám: pro období let 2015–2017. Ministerstvo 
vnitra České republiky. Praha: Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 2015, s. 9. [cit. 2017-09-17]. 
http://www.mvcr.cz/soubor/strategie-pro-praci-policie-cr-ve-vztahu-k-mensinam-2015-2017-pdf.aspx. 
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 rozvíjení souboru zásad, dovedností, politik a struktur, které budou schopny umožnit 
všem jednotlivcům v organizaci pracovat efektivně a spravedlivě napříč všemi kulturami; 

 osvojit si a aplikovat znalosti ohledně kultur; 

 pracovat a efektivně komunikovat v rámci kulturních kontextů, ve kterých organizace 
pracuje.101 

 
Podobné pojetí lze spatřovat v cílech systematické práce ve vztahu k menšinám, které uvádí 
strategie. Jsou to: 
 

 rovný a nestranný přístup k příslušníkům menšin; 

 posílení odborných a interkulturních kompetencí příslušníků Policie České republiky  
a znalost menšinových specifik; 

 prohlubování spolupráce se zainteresovanými subjekty a institucemi, se kterými Policie 
České republiky přichází do kontaktu při řešení dané problematiky; 

 zefektivnění komunikace a míry důvěry s příslušníky menšin – důraz na import práva do 
uzavřených komunit a sociálně vyloučených lokalit;  

  aktivní součinnost v oblasti integrace menšin do většinové společnosti;  

  zlepšení všeobecného povědomí o činnosti styčných důstojníků pro menšiny a jejich 
účinné zapojení do řešení otázek vnitřní bezpečnosti v souvislosti s příslušníky menšin;  

  využívání dobré praxe a zkušeností ze zahraničí (uplatňování principu služby veřejnosti, 
tzv. community policing); 

  odbourávání negativních postojů k příslušníkům menšinových skupin ve svých vlastních 
řadách. 

 
Je třeba hledat rovnováhu mezi zlehčováním, či dokonce popíráním, rozdílů mezi druhými a 
na druhé straně, zvažováním v konkrétních případech role kultury, rasy a etnicity.102 
 
Chápání kulturních tradic a společenských zvyklostí v původních zemích obyvatel cizího 
původu, může sloužit příslušníkům k vhledu potřebnému k tomu, pochopit a předvídat 
některé reakce a problémy, které budou noví imigranti mít. Některé praktiky však musí 
evidentně zůstat zcela nepřípustné a je třeba případného pachatele stíhat bez ohledu na 
jeho kulturní zázemí. Příkladem takového jednání je typicky ženská obřízka. Když příslušníci 
tuší, že kulturní pozadí má spojitost s konkrétním případem, mohli by si vydobýt respekt,  
a především spolupráci, u etnických komunit tím, že by byli ochotni přehodnotit jejich 
zatčení za drobné delikty. Například mohou rozhodnout o nevzetí pachatele do vazby, což 

                                                 
101 SHUSTA, Robert, M,; LEVINE, Deena, R.; WONG, Herbert, Z.; HARRIS, Philip, R. Multicultural Law 
Enforcement: Strategies for Peacekeeping in a Diverse Society. Pearson Education Inc.; Prentice Hall. Upper 
Saddle River (New Jersey): 2005. Impact of Cultural Diversity on Law Enforcement. Pearson Education, 2005. 
http://wps.pearsoncustom.com/ wps/media/objects/4173/4273671/Ch01.pdf 
102 SHUSTA, Robert, M.; LEVINE, Deena, R.; WONG, Herbert, Z.; HARRIS, Philip, R. Multicultural Law 
Enforcement: Strategies for Peacekeeping in a Diverse Society. Pearson Education Inc.; Prentice Hall. Upper 
Saddle River (New Jersey): 2005. Impact of Cultural Diversity on Law Enforcement. Pearson Education, 2005. 
http://wps.pearsoncustom.com/ wps/media/objects/4173/4273671/Ch01.pdf 
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může dát základ pro dobré vztahy policie a komunity. Pochopení kulturního pozadí jednání 
pachatele také může být klíčové k určení stupně pachatelova zavinění.103 
 
Zohlednění menšinových specifik ze strany policie však v žádném případě neznamená 
toleranci k nezákonnému jednání nebo zvýhodňování jedné skupiny obyvatelstva vůči jiné. 
Naopak, pochopení těchto specifik je výrazem moderní a profesionální policejní služby  
a významně pomáhá při stanovování odpovídajících bezpečnostních opatření a policejních 
postupů.104 
 
Styční důstojníci pro menšiny jsou specialisté na problematiku minorit. Působí na krajském 
ředitelství každého kraje. Na lokální úrovni má styčný důstojník k dispozici členy pracovní 
skupiny sestavené z jak z policejních specialistů, tak policistů zařazených na příslušných 
obvodních odděleních, v jejichž teritoriální působnosti se nachází sociálně vyloučená lokalita, 
díky nimž disponují ucelených přehledem mj. o výskytu sociálně vyloučených lokalit na území 
kraje a souvisejících problémech.105 
 
Všechny z vyjmenovaných postupů se alespoň částečně překrývají s pojmem „Community 
policing“. 
 
3.2 Community policing 
 
Zahraniční policejní sbory v souvislosti s menšinovými skupinami nebo jednotlivci uplatňují 
kromě jiného zavedení systémového celoživotního vzdělávání policistů v oblasti 
interkulturních kompetencí, znalostí a dovedností, nábor policistů z řad příslušníků menšin, 
reflexi vlastních postojů a filozofii policejní práce založenou na vzájemné důvěře a respektu, 
tzv. community policing. Jde o policejní práci orientovanou na službu veřejnosti, anebo 
společenskou policejní činnost. Zatímco předmětem zájmu tradičních policejních strategií je 
protiprávní chování, předmětem zájmu community policing jsou následky, které kriminalita 
způsobuje, vzniklé škody a potenciální hrozby. Policie se tak chová proaktivně, předchází 
kriminalitě tím, že navrhuje na základě svých znalostí a zkušeností taková opatření, která jí 
zamezí už při jejím vzniku a zahrnuje do nich veřejnost aktivně.106 
 
V rámci konceptu „community policing” se policista přemění do role podobné obvodnímu 
nebo rodinnému lékaři. Policista musí být vynalézavý a trpělivý, aby si vytvořil síť 
neformálních kontaktů (ve školách, knihovnách, nákupních centrech, apod.), aby zjistil, jaké 

                                                 
103 SHUSTA, Robert, M,; LEVINE, Deena, R.; WONG, Herbert, Z.; HARRIS, Philip, R. Multicultural Law 
Enforcement: Strategies for Peacekeeping in a Diverse Society. Pearson Education Inc.; Prentice Hall. Upper 
Saddle River (New Jersey): 2005. Impact of Cultural Diversity on Law Enforcement. Pearson Education, 2005. 
http://wps.pearsoncustom.com/ wps/media/objects/4173/4273671/Ch01.pdf 
104 Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám: pro období let 2015–2017. Ministerstvo 
vnitra České republiky. Praha: Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 2015, s. 9. [cit. 2017-09-17]. 
www.mvcr.cz/soubor/strategie-pro-praci-policie-cr-ve-vztahu-k-mensinam-2015-2017-pdf.aspx. 
105 Preventivní aktivity Policie České republiky v kontextu problematiky sociální exkluze. Ministerstvo vnitra 
České republiky. Praha, 2017 [cit. 2017-09-21]. 
http://www.mvcr.cz/ clanek/preventivni-aktivity-policie-cr-v-kontextu-problematiky-socialni-exkluze.aspx 
106 Community Policing. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha. [cit. 2017-09-19].  
http://www.mvcr.cz/clanek/community-policing.aspx 
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se v komunitě dějí nepravosti, nebo kde jsou lidé, kteří nechtějí s policií přímo komunikovat, 
i kdyby potřebovali její pomoc sebevíc.107 
 
3.2.1 Community policing v České republice 
 
Vezmeme-li v úvahu principy community policing, jako je například prevence nebo kontakt 
s obyvateli, lze zjistit, že jsou blízké postupům uplatňovaným prvorepublikovým četnictvem. 
To však v průběhu let vlivem politické situace, války, okupace postupně degradovalo až do té 
doby, než se stalo čistě represivním orgánem. V současné době lze spatřovat praktické 
uplatňování těchto postupů díky dvěma činnostem: 
 

 uzavírání koordinačních smluv; 
 obchůzková služba. 

 
Na základě zákona o Policii v platném znění, získali vedoucí obvodních oddělení oprávnění za 
Policii České republiky uzavírat se samosprávami smlouvy, ve kterých jasně dohodnou, za 
jakých podmínek budou spolupracovat. Činnost policisty určeného k výkonu obchůzkové 
služby se podle stávajících předpisů liší od „obvyklé“ činnosti pouze částečně. Policie 
nevytváří pro community policing specialisty – cílem je začlenit tuto filosofii do běžného 
výkonu policistů, jejich úkoly jsou pro to ze své povahy vhodné. 108 
 
Konkrétním příkladem z praxe může být projekt Ministerstva vnitra „Asistent prevence 
kriminality“. Ti slouží jako pomyslný most mezi dvěma obtížně kooperujícími světy: romskou 
komunitou a policií zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Na příklad, z pohledu městské 
policie je pozice asistenta zajímavou a efektivní možností jak vyvíjet tlak na žáky základních 
škol a jejich rodiče. Děje se tak formou upozorňování a vysvětlování možných právních 
následků jednání dětí. Tento způsob se zdá efektivnější než zaběhnuté postupy ze strany 
strážníků či policie, které jsou vnímány romským etnikem jako diskriminační nebo 
represivní.109 
 
3.2.2 Community policing ve Spojených státech amerických 
 
Dnes v duchu principů community policing pracuje drtivá většina policejních sborů ve 
Spojených státech amerických. Základní výbava policejních činností se zde obohacuje o řadu 
nových:  
 

 řízení sousedské výměny informací; 

                                                 
107 KRULÍK, Oldřich. Soukromé bezpečnostní služby v kontextu demografických trendů. Výstup z grantu 
„Adaptace bezpečnostního systému České republiky na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou  
a geopolitickou realitu“ (Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS), 
Identifikační kód: VG20132015112. 
108 HRINKO, Martin. Co ten pojem vlastně znamená a proč je dobré vzít community policing na milost? In: Čtení 
o community policing. Praha: Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProPolice, 2010, s. 7-23. ISBN 978-80-87110-
20-1. 
109 Informace o projektu Asistent prevence kriminality. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha, 2015 [cit. 
2017-09-21]. http://www.mvcr.cz/clanek/ informace-o-projektu-asistent-prevence-kriminality.aspx 
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 setkávání se skupinami občanů; 

 analýza a řešení sousedských problémů; 

 zjišťování názorů a dotazování občanů; 

  rozhovory se školní mládeží; 

 setkání s místními podnikateli; 

 provádění bezpečnostních kontrol na provozovnách; 

 zabývání se neukázněnými lidmi, dokud nepřekročili hranici zákona (ale je u nich větší 
šance, že se tak stane); 

 mapování kriminality a snižování možností pro páchání trestné činnosti na místech.110 
 
Pro práci s menšinami je doporučeno policistům několik typů pro zdokonalení 
„donucovacích" orgánů v prostředí kulturně odlišných komunit: 
 

 mějte pozitivní kontakt s členy komunity, nenechte je vás vidět pouze, když se stane něco 
špatného; 

 umožněte veřejnosti vidět vás co nejvíce v ne donucovací roli; 

 vynaložte vnitřní snahu, na cestě ke každé situaci, chovat se ke každé části společnosti 
objektivně a spravedlivě; 

 nejevte se nesvůj nebo vyhýbavě během diskuzí ohledně rasových a etnických záležitostí 
s ostatními příslušníky nebo obyvateli; 

 ujměte se zodpovědnosti za trpělivou výchovu obyvatel a veřejnosti ohledně role 
příslušníka a ohledně standartního postupování donucovacích orgánů; 

 nebojte se být členem nesoucí změnu ve vaší organizaci, když přijde na vylepšování 
mezikulturních vztahů uvnitř vašeho oddělení a mezi policií a komunitou.111  

 
3.3  Příslušníci menšin u bezpečnostních sborů 
 
Ať už z důvodu zmenšující se základny pro doplňování bezpečnostních sborů a ozbrojených 
sil z důvodu demografického stárnutí, tak i z důvodu dlouhodobého nárůstu zástupců menšin 
a jejich stále větší rozmanitosti, zdá se na místě uvažovat o řešení prostřednictvím řízené 
migrace a cílením na nábor členů z řad menšin. Přestože například Policie České republiky 
s tímto přístupem ve svých koncepčních dokumentech počítá a je patrný i z nové náborové 
kampaně, kde figuruje i policista snědé pleti, jde stále o kontraverzní téma. 
 
Jedním z cílů Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 
2015–2017 je zvyšování důvěry mezi Policií České republiky a příslušníky menšin. K jeho 
naplnění mají vést dva druhy opatření:  
 

 zlepšit komunikaci mezi příslušníky Policie České republiky a menšinovými skupinami; 
                                                 
110 HRINKO, Martin. Co ten pojem vlastně znamená a proč je dobré vzít community policing na milost? In: Čtení 
o community policing. Praha: Otevřená společnost, o. p. s. Centrum Pro Police, 2010, s. 7-23. ISBN 978-80-
87110-20-1. 
111 SHUSTA, Robert, M,; LEVINE, Deena, R.; WONG, Herbert, Z.; HARRIS, Philip, R. Multicultural Law 
Enforcement: Strategies for Peacekeeping in a Diverse Society. Pearson Education Inc.; Prentice Hall. Upper 
Saddle River (New Jersey): 2005. Impact of Cultural Diversity on Law Enforcement. Pearson Education, 2005. 
http://wps.pearsoncustom.com/ wps/media/objects/4173/4273671/Ch01.pdf 
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 podporovat nábor příslušníků národnostních menšin do policejního sboru Policie České 
republiky. 

 
Podpora náboru příslušníků národnostních menšin do bezpečnostních sborů a ozbrojených 
sil je podpořeno celou řadou praktických důvodů, které jsou v souladu s efektivnějším 
potíráním kriminality, s filozofií community policingu a vyrovnáváním se s problémy, které 
přináší globalizace a migrace. Jsou to zejména: 
 

 jazyková vybavenost; 

 respekt a důvěra ze strany příslušníků menšin; 

 znalost kulturních a jiných specifik; 

 snadnější pronikání do zájmového prostředí a získávání informátorů; 

 celkové zvýšení počtu potencionálních uchazečů o angažmá; 

 nízký věk přistěhovalců. 
 
Znalost cizích jazyků menšin působících na našem území je velice poptávanou dovedností 
elitních útvarů Policie České republiky, zpravodajských služeb i Celní správy. Právě ty však 
většinou takto nadaného uchazeče angažují. Potřeba domluvit se je však nepostradatelná  
i na ulici. Na tuto skutečnost poukazuje článek v periodiku „Police Chief“, který se týká 
přistěhovalců do Spojených států amerických, kteří nemluví anglicky. Při výkonu policejní 
práce vznikají jazykové bariéry, které snižují efektivitu policie, neboť ztěžují, ne-li znemožňují 
komunikaci a oslovení takového jedince, přičemž zákon nařizuje policistům, aby to činili.112 
 
Z analýzy věkové struktury obyvatelstva vyplývá, že v celé Evropské unii byli cizí státní 
příslušníci v průměru mladší než domácí. Rozčlenění cizích státních příslušníků podle věku 
ukazuje, že ve srovnání s místním obyvatelstvem je u nich silněji zastoupena věková skupina 
relativně mladých dospělých osob v produktivním věku. Věkový medián státních příslušníků 
Evropské unie k 1. lednu 2016 činil 44 let, zatímco věkový medián cizích státních příslušníků 
žijících v Evropské unii činil 36 let.113 

                                                 
112 VENKATRAMAN, Bharathi. Lost in Translation Limited English Proeficient Populations and the Police. Police 
Chief. Washington, D.C, 2006, 2006(2), 16-26. ISSN 0032-2571. 
113 Statistika migrace a migrující populace. Eurostat. Brusel: Eurostat, 2017 [cit. 2017-09-
21].Dostupnéz:http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_populatio
n_statistics/cs 
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Graf č. 14: Věková struktura státních příslušníků a cizích státních příslušníků, EU-28, 1. ledna 
2016.114 

 

 
 
Zaměstnávání příslušníků menšin však naráží na celou řadu limitů a úskalí, lze je spatřovat 
zejména v těchto aspektech: 
 

 konkrétní přistěhovalecké skupiny zpravidla po naturalizaci neusilují o angažmá 
v bezpečnostních sborech své nové vlasti; 

 přistěhovalecké pozadí s sebou nese hrozbu snížené loajality příslušníka k České 
republice;115  

 problematika socializace uvnitř sboru a respektu u většinové společnosti (homo-
sexuálové, transvestité, muslimové, osoby „třetího pohlaví“); 

 podmínka pro přijetí k bezpečnostním sborům a ozbrojeným silám je občanství České 
republiky 

 
Pro příslušníky menšin s vyhovujícím osobnostním, fyzickým a vzdělanostním profilem 
pravděpodobně nebude práce v řadách bezpečnostních sborů dostatečně finančně lákavá. 
Nelze vyloučit ani negativní postoje vůči těmto profesím v rodinných kruzích potenciálních 
uchazečů. 
 
Výkon povolání v bezpečnostních sborech je většinou spojen s prací s citlivými informacemi, 
někdy podléhajícím určitému stupni utajení. Riziko, že by příslušník s přistěhovaleckým 
pozadím mohl být v kontaktu s osobami z prostředí organizovaného zločinu, terorismu 
apod., nelze nechat bez povšimnutí. 

                                                 
114 Tamtéž. 
115 KRULÍK, Oldřich. Demografie a bezpečnostní sbory včera, dnes a zítra. Praha, 2014. s. 7. Výstup z grantu 
„Adaptace bezpečnostního systému České republiky na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou  
a geopolitickou realitu“. 



 Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Barbora Kvasnicová, Demografické trendy a jejich dopad na bezpečnostní systém České republiky (2018_A_08) 

 

  
45 

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

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

Větší podíl zaměstnanců menšin bývá v řadách soukromých bezpečnostních složek. Platí to  
o státech, jako je například Kanada, které zaznamenaly razantní nárůst personálu v sektoru 
soukromé bezpečnosti. 116  
 
Tabulka č. 11: Podíl personálu spadajícího mezi „viditelné menšiny“ v Kanadě117 
 

 2006 2001 1996 

Podíl personálu, spadajícího mezi „viditelné menšiny“(%) 

policisté 6 4 3 

sektor soukromé bezpečnosti 
celkem 

20 15 10 

Soukromí strážci 21 16 11 

Soukromí vyšetřovatelé 12 11 6 

Všechna zaměstnání 15 12 10 

Populace Kanady starší 15 let 15 13 11 

 

                                                 
116 KRULÍK, Oldřich. Soukromé bezpečnostní služby v kontextu demografických trendů. Výstup z grantu 
„Adaptace bezpečnostního systému České republiky na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou  
a geopolitickou realitu“  
117 Tamtéž. 
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4.  Vize v roce 2050 
 
V této kapitole chci krátce shrnout, jak se bude vyvíjet populace České republiky z pohledu 
projekce Českého statistického úřadu118. Projekce má své limity a je třeba počítat s tím, že 
nepočítá s náhlými působeními vnějších vlivů a odráží úroveň poznání populačního vývoje v 
čase sestavení projekce a aktuální situaci v daném regionu, zejména co se týče migračních 
toků. 
 
Počet obyvatel České republiky se mírně sníží, ale vzrostou rozdíly mezi jednotlivými regiony 
a migrace bude důležitějším stabilizačním činitelem demografického vývoje. Naplní-li se 
předpoklady budoucího vývoje plodnosti, úmrtnosti a migrace, pak růst počtu obyvatel bude 
ve většině krajů, které ještě zaznamenávají kladné přírůstky opět vystřídán populačním 
úbytkem (nejpozději v kraji Plzeňském v roce 2026). Pouze v Praze a Středočeském kraji se 
díky vyšším ziskům ze stěhování očekává nepřetržitý růst počtu obyvatel. V krajích, které již 
aktuálně zaznamenávají úbytky obyvatelstva (vyjma Libereckého), by se počet obyvatel již 
neměl zvyšovat ani v budoucnosti. Díky migraci však nebudou úbytky tak výrazné. Nejvíce se 
depopulační trend dotkne již dnes oslabeného Karlovarského kraje. 
 
Úhrnná plodnost se bude pravděpodobně pozvolna zvyšovat, ale budou na ní mít stále větší 
podíl přistěhovalci. Z 1,45 v roce 2012 by měla vzrůst na 1,56 v roce 2050. I přes očekávané 
obecné mírné zvyšování úrovně plodnosti bude ve všech krajích i nadále pokračovat klesající 
trend počtu živě narozených dětí, odvíjející se od velikosti a struktury potenciálních rodiček. 
Minima dosáhne počet živě narozených dětí kolem roku 2030, klesne o 19-44 %. Následný 
růst nebude výrazný a ve 40. letech tohoto století bude počet živě narozených dětí opět 
klesat. Pouze v Praze je očekávána tato sekundární vlna vyšší porodnosti výraznější (pokud 
migranti převezmou reprodukční chování majoritní populace) a počet živě narozených dětí 
poroste i ve 40. letech.  
 
Graf č. 15: Rozložení plodnosti podle věku. 
 

 
 
Saldo migrace v roce 2050 je očekáváno kladné ve všech krajích kromě Moravskoslezského. 
Zatímco migrační saldo Prahy bude růst, ve Středočeském kraji bude klesat.  

                                                 
118 Projekce obyvatelstva v krajích České republiky do roku 2050 (Projekce krajů 2013). Český statistický úřad. 
Praha, 2017 [cit. 2017-09-23]. https://www.czso.cz/documents/ 10180/20552675/13005214u.pdf/f72d6709-
c80d-41f7-a9b3-6494a73c80dd?version=1.0 
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Graf č. 16: Přirozený přírůstek a saldo migrace v letech 1990-2050 v České republice.119 
 

 
 
Očekává se nadále prodlužování naděje na dožití při narození, u mužů by z hodnoty 74,8 na 
přelomu let 2011 a 2012, měla vyšplhat na 83 v roce 2050. U žen by v roce 2050 měla naděje 
na dožití být 88. Přesto se z dlouhodobého pohledu bude počet zemřelých zvyšovat a projeví 
se tak zrychlené stárnutí obyvatel České republiky. Ve všech krajích kromě Prahy 
a Středočeského kraje bude docházet k úbytku dětí a k příbytku seniorů, zvýší se index stáří 
a dojde k nárůstu ekonomické zátěže, který porovnává počet osob ve věku 65+ a 0-19 let 
s počtem osob ve věku 20-64 let. Index bude směřovat k úrovni početního vyrovnání (100) 
těchto dvou složek populace. 
 

                                                 
119 Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám: pro období let 2015–2017. Ministerstvo 
vnitra České republiky. Praha: Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 2015, s. 12. [cit. 2017-09-17]. 
http://www.mvcr.cz/soubor/strategie-pro-praci-policie-cr-ve-vztahu-k-mensinam-2015-2017-pdf.aspx. 
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Graf č. 16: Demografická skladba obyvatelstva České republiky od roku 1990.120 
 

 
 
Pokračující trend stárnutí obyvatelstva se nevyhne ani bezpečnostním sborům a ozbrojeným 
silám. V současné době je průměrný věk policisty 37,8 let (policistky 38,6 let), avšak dle 
prognóz by se měl v roce 2050 posunout až na 45 let. Zůstanou-li pro nábor do policejního 
sboru do budoucna stejné preference, tj. nábor především mladých lidí (do 30 let), bude zde 
zásadním způsobem chybět dostatečná základna pro výběr budoucích policistů.121  
 
Pozornost si zaslouží i výhled na složení obyvatelstva podle příslušnosti k náboženství. 
Celosvětovým trendem je ubývání křesťanských věřících a přibývání těch muslimských. 
Očekává se, že v Evropě se podíl muslimského obyvatelstva zvýší z 5,9 % v roce 2010 na 
10,2 % v roce 2050. Muslimové vykazují vyšší míru plodnosti a jsou mladší než původní 
evropské obyvatelstvo. Pokud by nedocházelo k další migraci, podíl muslimské populace by 
byl v roce 2050 téměř o dva procentní body nižší (8,4 %). Klesající podíl křesťanů bude 
znamenat, že většina obyvatel některých států bude v roce 2050 nevěřící (Francie) nebo 
muslimského vyznání (Bosna a Hercegovina).122 

                                                 
120 Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám: pro období let 2015–2017. Ministerstvo 
vnitra České republiky. Praha: Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 2015, s. 11. [cit. 2017-09-17]. 
http://www.mvcr.cz/soubor/strategie-pro-praci-policie-cr-ve-vztahu-k-mensinam-2015-2017-pdf.aspx. 
121 Tamtéž. 
122 The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. Pew Research Center. 
Washington D. C.: Pew Research Center, 2015 [cit. 2017-09-24].  
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ 



 Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Barbora Kvasnicová, Demografické trendy a jejich dopad na bezpečnostní systém České republiky (2018_A_08) 

 

  
49 

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

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

Praktická část 
 
Metodologie 
 
Praktická část této studie je koncipována jako sonda mezi odborníky z různých 
bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ohledně otázek plynoucích z teoretické části studie. 
 
Cíl výzkumu je zjistit aktuálnost problémů z pohledu specialistů v bezpečnostním sektoru  
a najít odpovědi na kontraverzní témata, které z problematiky vyplývají. 
 
Metoda, kterou použiji, je dotazování odborníků prostřednictvím e-mailového rozesílání 
anketních dotazníků odborníkům z bezpečnostního sektoru. 
 
Respondenty ankety byli odborníci z prostředí různých bezpečnostních sborů a z prostředí 
ozbrojených sil: 
 
 Odborník č. 1: prostředí Celní správy České republiky; 
 Odborník č. 2: prostředí Celní správy České republiky; 
 Odborník č. 3: prostředí Hasičského záchranného sboru České republiky; 
 Odborník č. 4: prostředí soukromých bezpečnostních služeb, dříve Policie České 

republiky; 
 Odborník č. 5: prostředí ozbrojených sil, Aktivní záloha; 
 Odborník č. 6: prostředí Policie České republiky; 
 Odborník č. 7: prostředí ozbrojených sil. 
 
Průzkum 
 
Otázka č. 1: Je podle Vás osobně problematika demografických trendů a jejich dopadu na 
bezpečnostní systém vůbec téma? 
 
Odborník č. 1 až 7: Ano. 
 
Otázka č. 2: Je, podle Vašeho názoru, téma demografických trendů bezpečnostní 
komunitou České republiky vnímáno jako důležité a koncepčně řešeno? 
 
Odborník č. 1: Ne. Obecně pro všechny bezpečnostní sbory platí to, že potřebují „doplňovat“ 
své lidské zdroje novými nástupy. Pakliže je společnost ve stavu, že mladé uchazeče tato 
práce „netáhne“, tak je nutné s tím začít něco dělat (změnit obraz bezpečnostních sborů, 
jejich kredit, motivaci, společenskou prestiž…). V současnosti je nízká míra nezaměstnanosti 
a tak reálně hrozí situace, že se nábory zastaví a bude vznikat tzv. generační špunt. Dle mého 
názoru by do jisté míry pomohla základní vojenská služba (dříve se z ní rekrutovalo spousta 
příslušníků, zároveň tato služba dokáže do jisté míry změnit náhled mladých lidí na život 
ihned po maturitě). Generační špunt se již objevil v policii i celní správě. V celní správě se cca 
10 let nabíralo jen pozvolna. Starší příslušníci neodcházeli a celní správa v rámci neustálých 
organizačních změn neměla potřebu nabírat nové příslušníky. Personální problémy se 
projevily plně v roce 2016-2017, kdy začali odcházet délesloužící příslušníci a Celní správa 
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musela začít „náborovat“ ve velkém. Ovšem Celní správa má stále vysoký věkový průměr  
a spousty příslušníků, kteří mají 25-30 let služby a v následujících 2-3 let budou odcházet 
„tzv. do civilu“. V ten moment vznikne problém nejen v personálních zdrojích, ale i v rámci 
přenosu zkušeností na nové příslušníky. Dá se říct, že se jedná o budoucí riziko. 
 
Odborník č. 2: Ne. Těžko bezpečnostní komunita ovlivní natalitu, mortalitu, stárnutí populace 
apod. Zásadně však má vliv na imigraci, kterou řeší, jako když jedou hasiči k ohni, nikoliv 
příčiny. Neřeší situaci samostatně, ale pod vlivem diktátu evropských struktur, jejichž 
společná a bezpečnostní politika je málo účinná. Dopady vidíme již dnes, vlastně si imigrací 
nevíme rady. Dopady? Destabilizace společnosti, odčerpávání financí, narušení křesťanských 
hodnot, okupace ekonomickým radikalismem (proč naprostá většina imigrantů je od 18 do 
30 let?, zaměstnávat a živit občany Evropské unie 50+ je problém, kteří zde platí daně, 
sociální pojištění, vychovávají děti a jsou odkázáni na pomoc státu, vlastně na stejné pozici 
jako imigrant?). 
 
Odborník č. 3: Ne. Následky takového přehlížení situace vidím hlavně ve stárnutí příslušníků 
a nepředávání zkušeností novým příslušníkům. 
 
Odborník č. 4: Ano. Bezpečnostní komunita bohužel nemůže plně těžit z nárůstu populace, 
který je způsoben v posledních letech zejména zahraniční migrací, vzhledem k podmínkám 
přijetí do služebního nebo pracovního poměru jako jsou například občanství České republiky 
(Evropské unie) nebo vyžadovaná prověrka příslušníka bezpečnostního sboru případně tzv. 
„vetting“ pracovníka bezpečnostní agentury. Z tohoto důvodu se snaží bezpečnostní 
komunita zviditelnit PR akcemi a představit atraktivní stránky povolání „bezpečnostního 
pracovníka“. V poslední době zejména bezpečnostní agentury vytváří prostor i pro uplatnění 
hendikepovaných občanů a aktivních seniorů. Jedním z dalších prostředků jsou akce pro 
mládež, kde je snaha podnítit zájem mladých lidí o bezpečnostní studia nebo práci 
v bezpečnostních oborech. Samozřejmě dochází i pro zaměstnance k pozitivní úpravě 
platových náležitostí, podmínek práce, bonusového systému a karierního růstu.  
 
Výsledky jsou hmatatelné, ale vzhledem k současnému trendu a podmínkám výběru pociťuje 
bezpečnostní komunita stálý nedostatek uchazečů o zaměstnání, doplněný částečnou 
fluktuací vzhledem k současnému obecnému nedostatku zaměstnanců na trhu práce. 
 
Pokud by nedošlo ke koncepčnímu řešení demografických trendů, nesla by bezpečnostní 
komunita veškeré negativní důsledky spojené s nedostatkem zaměstnanců a musela by 
rezignovat na část úkolů a služeb, které v současné době plní nebo nabízí. U bezpečnostních 
sborů, kde řada úkolů je plněna na základě zákona, by mohlo docházet k jeho porušení  
a došlo by ke zhoršení bezpečnostní situace státu. Tento stav by musel být řešen razantním 
zvýšením finančních náležitostí a zlepšením či zatraktivnění podmínek služebního poměru 
s dopadem do rozpočtu příslušných ministerstev či obcí. V případě soukromých 
bezpečnostních agentur by mohlo dojít ke snížení konkurenceschopnosti, omezení 
nabízených služeb, neplnění smluvních vztahů, vypovědí smlouvy pro nekvalitu služby až po 
případný úpadek firmy.  
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 Odborník č. 5: Ne. Vzhledem k tomu, že se problematika moc neřeší, dochází k postupnému 
snižování okruhu možných kandidátů na vstup do Policie a Armády a k Hasičskému 
záchrannému sboru jako základních složek zabezpečení bezpečnosti státu. 
 
Odborník č. 6: Ano. Myslím, že důležitost tématu začíná být urgentní v podstatě už u všech 
sborů. Některé si to uvědomily před pár lety, jiné, jako např. policie, až v poslední době, 
v souvislosti s požadavkem na navyšování počtu příslušníků (cca 4 000 nových 
systemizovaných služebních míst „SSM“ v následujících 5 letech). Jako problematické se 
přitom jeví základní nástupní SSM a místa skutečně specializovaná- typicky IT oblast. 
 
Vnímám téma demografie navíc silně i v souvislosti se socio-psychologickým vývojem 
společnosti-touha po rychlém zisku, resp. rychlé kariéře, obecně nižší míra tolerance 
k fyzické (pracovní) zátěži apod. Na druhou stranu státní správa je tomto ohledu velmi 
zkostnatělá a benefity, které nabízí, dle mého názoru nejsou dostatečné.  
 
Je však také třeba poznamenat, že v České republice za poslední 4 roky klesl nápad trestné 
činnosti o zhruba 25 % a Česká republika je 6. nejbezpečnější zemí světa. 
 
Odborník č. 7: Ne. Negativní dopady takového přehlížení situace vidím v dalším oslabení 
celostního charakteru bezpečnostního systému složeného ze složek poskytujících si asistenci 
(podle zákona o Policii České republiky jde o armádu a Celní správu České republiky  
a Vězeňskou službu České republiky pro role policie, podle zákona č. 219/1999 Sb. jde  
o armádu zapojenou do Integrovaného záchranného systému) podle určitých scénářů 
formou konkurence o zdroje. Již při zrušení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se 
Celní správě podařilo jednorázově doplnit část personálu o bývalé policisty. Pokud si armáda 
a bezpečnostní sbory budou konkurovat platově (každý má svůj platový řád), bude 
nerovnováha. Ta znamená nejenom možnost „přelévání personálu“ mezi ozbrojenými silami 
a bezpečnostními sbory, ale také různou věkovou strukturu podepisující se na schopnosti 
pohotovosti – zdraví policisté budou požadovat posílení přestárlé armády, ale vojáci 
v nejnižších hodnostních sborech prostě budou marod, protože to tak po 35 roku bývá. Navíc 
o zdravé a tedy spolehlivé usiluje každý komerční zaměstnavatel. Oslabení celostního pojetí 
personálu bezpečnostního sboru posiluje resortismus. Navíc díky nastavenému systému 
výsluh mohou z boje těžit kontraktoři. 
 
Otázka č. 3: Který bezpečnostní sbor nebo ozbrojená síla tím nyní a v budoucnu bude asi 
nejvíce trpět? 
 
Odborník č. 1: Policie České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České 
republiky. 
 
Odborník č. 2: Policie České republiky a Zpravodajské služby. 
 
Odborník č. 3: Armáda České republiky, Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor 
České republiky. 
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Odborník č. 4: Armáda České republiky, Policie České republiky, Vězeňská služba České 
republiky, Celní správa České republiky. 
 
Odborník č. 5: Armáda České republiky, Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky, 
zpravodajské služby. 
 
Odborník č. 6: Troufnu si tvrdit, že Policie České republiky a Bezpečnostní informační služba. 
Je pravda, že situaci u armády neznám nijak detailně. 
 
Odborník č. 7: Armáda České republiky. 
 
Otázka č. 4: Jste již nyní svědky přetahování se o ideálního kandidáta? 
 
Odborník č. 1: Ano. 
 
Odborník č. 2: Ne. 
 
Odborník č. 3: Ano. 
 
Odborník č. 4: Ano. 
 
Odborník č. 5: Ano. 
 
Odborník č. 6: Ano. 
 
Odborník č. 7: Ano. 
 
Otázka č. 5: Co si myslíte o přístupu snížení zdravotních kritérií pro uchazeče o vstup do 
bezpečnostních sborů a ozbrojených sil? 
 
Odborník č. 1: Pokud potřebujeme specialisty např. na analytickou činnost, ekonomiku, IT 
apod., tak zde není úplně nutná 100% zdravotní stránka. Ale je nutné si uvědomit, že i tito 
příslušníci mohou být povoláni do silových opatření. Pokud takový příslušník řekne, že není 
zdravotně způsobilí na nasazení v rámci nějakého opatření, pak nechápu smysl té uniformy  
a služebního slibu. Na druhou stranu, a to je otázka pro všechny bezpečnostní sbory, je 
nutné mít tyto zaměstnance ve služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo 
ozbrojených sil?? Nebylo by vhodnější je mít na civilních pozicích a ty zaměstnance (pokud to 
budou opravdu specialisté) řádně finančně ohodnotit? V bezpečnostních sborech je obecně 
přemíra pracovních pozic tzv. v uniformě úplně zbytečně. Dochází tak k odčerpávání 
finančních a materiálních zdrojů pro samotný výkon jednotlivých služeb. 
 
Odborník č. 2: Podporuji takovou myšlenku s ohledem na fakt, že síla a fyzické předpoklady 
nejsou jedinou měřitelnou veličinou úspěchu při řešení konfliktních situací. Více či méně při 
řešení krizových situací dominuje diplomacie, analýza, psychologie a faktický výkon 
bezpečnostního prvku je jen nástrojem či prostředkem k dosažení cíle. Co absentuje, je 
zlomení pravidla „Holywoodského syndromu“; urostlý, pohledný, zdravý je na tom vždy lépe 
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než hendikepovaný, který, byť chytřejší, je společností či bezpečnostní komunitou 
reflektován, nikoli respektován. 
 
Odborník č. 3: Podporuji to. Celkový zdravotní stav mladé populace je horší, než bylo např. 
před 10 roky, ale to se netýká jenom zdravotních kritérií. Fyzické testy, z 10 oslovených 
uchazečů neprojdou cca 3-4, na zdravotních vyšetřeních neprojdou další 2-3 uchazeči  
a nakonec psychologické vyšetření a jste ráda, když přijmete jednoho až dva uchazeče. Má 
osobní zkušenost je taková, že při výběru uchazečů na pozici hasič, je běžně zváno pět lidí na 
jedno místo a většinou projde jeden uchazeč nebo žádný a výběrové řízení se opakuje. 
 
Odborník č. 4: Neztotožňuji se s paušálním nebo obecným snížením zdravotních kritérií pro 
všechny uchazeče o vstup do bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, ale na příkladu 
soukromých bezpečnostních agentur lze demonstrovat, že zdravotní kritéria je možné 
posoudit a nastavit pro určité bezpečnostní profese odlišně. Tím se vytváří prostor pro 
uplatnění hendikepovaných občanů nebo uchazečů se sníženou zdravotní klasifikací. 
 
Odborník č. 5: U pozic kde to má smysl, s tím plně souhlasím. Například na pozici IT experta 
nepotřebuji jedince s výsadkářkou zdravotní klasifikací. 
 
Odborník č. 6: U specializací bez nároků na fyzickou zdatnost to chápu a souhlasím s tímto 
postupem. 
 
Odborník č. 7: Je to možné, ale u celostního systému, jako je armáda, to podvazuje 
schopnost vést operaci a výcvik. Existuje tu možnost objektivního vyhnutí se službě 
– odpovědnost za zdraví pacienta má doktor, a ten bude vždy opatrný, takže alergika nepošle 
na výcvik v lese v červnu. U směnových hasičů to není možné, ale lze najít zařazení, kde to 
možné je (kancelář), ale pak je otázka, zda tam má být člověk v uniformě, nebo 
civilní/občanský zaměstnanec s daleko nižším nákladem. Lze očekávat zvýšení žádostí o 
odškodnění za porušení zdraví během tvrdé služby, tedy v budoucnu se zvýší personální 
náklady.  
 
Otázka č. 6: Vidíte prostor pro „nahrazení člověka technikou“ respektive pro využití 
techniky pro efektivnější práci a s efektivnějším využitím sil a prostředků? 
 
Odborník č. 1: Jsou pozice, kde si to umím představit, ale jsou pozice, kde si to představit 
nedovedu.  
 
Odborník č. 2: Proč ne, ale vnímám tyto možnosti jako pouhý doplněk k optimalizaci ztrát  
a jako časovou úsporu. Nelze jednoduše odpovědět. 
 
Odborník č. 3: Prostor se najde vždy, ale některá technika je finančně tak nákladná a využití 
je minimální. Najít určitou míru co je ještě efektivní je na delší debatu. Z pohledu hasičů, 
lidskou práci při určitém druhu zásahů nenahradíte.  
 
Odborník č. 4: Ano, takový prostor vidím a myslím, že v mnoha ohledech se tak již děje. 
Příkladem mohou být bezpilotní prostředky využívané v moderním vedení války. Je třeba 
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nicméně konstatovat, že plně nahradit lidský rozum a um neumíme a lidský faktor bude 
nedílnou součástí efektivního využívání sil a prostředků, přestože jeho podíl se bude snižovat 
na úkor techniky.  
 
Odborník č. 5: Jednoznačně, technologie dokáží bezpečnostní práci velmi zefektivnit  
a ulehčit. O to je ale náročnější příprava kvalitní obsluhy dané technologie eventuálně pak 
následného vyhodnocení získaných dat či informací, či analýzy přínosu dané technologie. 
 
Odborník č. 6: Tento přístup je zejm. v oblasti práce s rozsáhlými soubory informací 
– selekce, analytika, kombinatorika apod. naprosto nezbytný. A je v něm obrovský potenciál 
do budoucna (bionika apod.). 
 
Odborník č. 7: Ano, na příklad v podobě kamerových systémů, modernizace dělostřeleckých 
prostředků (automatický nabíječ), požárních a ženijních robotů, plotů apod. 
 
Otázka č. 7: Vidíte prostor pro „privatizaci“ bezpečnosti respektive outsourcing 
konkrétních funkcí? 
 
Odborník č. 1: Jakákoliv privatizace v bezpečnostních sborech je dle mého názoru ŠPATNÁ!!! 
Privátní sektor by neměl mít možnost zasahovat či realizovat outsourcing. Bezpečnost je 
základní funkce státu a nemůže se jí zbavovat. Obdobný názor mám na zdravotnictví. 
Privatizace bezpečnosti zůstala u bezpečnostních agentur a tam bych to také nechal. 
 
Odborník č. 2: Ano, pro zabezpečení služeb nemající oporu v oprávnění dle trestně právních 
předpisů, ale implementací kooperativních prvků (bezpečnostní privátní sektor pod správou 
primární bezpečnosti). V současné situaci terorismu a jeho globálních příčin předpokládám 
nutnost změny bezpečnostní architektury. Mám dojem, že armádní složky nechápou, že 
jejich činnost je dávno jinde. 
 
Odborník č. 3: Ano, určité místo pro privatizaci by bylo v případě Hasičského záchranného 
sboru např. v nastavení systému podobnému, jako mají v Dánsku-profesionální sbory pouze 
v městech nad určitý počet obyvatel cca 50 000 a dobrovolné sbory na způsob „JPO II“ 
zaměstnanci obce s výjezdem do 5 minut.  
 
Odborník č. 4: Ano, takový prostor vidím a jako příklad lze uvést outsourcing bezpečnostních 
služeb státem při řešení současné migrační krize. Řada států postižených v tomto směru 
pohybem osob najala bezpečnostní agentury pro kontroly na hranicích nebo k ostraze 
uprchlických táborů. Stejně tak se mohou soukromé agentury vyprofilovat při ostraze 
státních institucí, zajištění veřejného pořádku nebo jak jsme byli svědky při významných 
sportovních akcích.  
 
Odborník č. 5: To už v současnosti probíhá, je třeba jen nalézt správnou hranici. 
 
Odborník č. 6: Jistý prostor zde je a je i v České republice využíván-ochrana privátních 
objektů. Nicméně na klíčové bezpečnostní aktivity by si měl udržet monopol zcela jistě stát. 
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Odborník č. 7: Ne, kontraktor bude čelit stejným problémům jako ozbrojené síly a sbory, 
navíc prodraží cenu práce – bude přetahovat lidi z řetězce, ve kterém je zapojen.  
 
Otázka č. 8: Vidíte prostor to řešit řízenou imigrací? 
 
Odborník č. 1: V žádném případě! Určitě ne tou, která nyní probíhá.  
 
Odborník č. 2: Ano, nikoli však pro kvóty. Česká republiky není připravena na tuto situaci 
i s ohledem na rozšířený ateismus. Současní imigranti nejsou schopni přijmout jakoukoliv 
koexistenci s evropskými hodnotami s ohledem na jejich výchovu. Ochrana evropského 
prostoru kvůli humanistickým „pseudohodnotám“ je málo efektivní a nedokáže reagovat na 
takové hrozby a její důsledky jako masivní imigrace. Navíc je Evropa na tento problém sama, 
bez kooperace zdroje imigrace. Kompletní uzavření hranic Evropy s jasnou vízovou politikou, 
problém nevyřeší, ale začne ho stabilizovat alespoň od nějakého bodu. 
 
Odborník č. 3: V případě bezpečnostních sborů a Armády České republiky určitě ne. 
 
Odborník č. 4: Takový prostor nevidím z důvodu obtížného prověření migrantů, kteří by 
mohli svěřené síly a prostředky zneužít pro cíle v rozporu s bezpečnostními zájmy občanů, 
státu nebo klientů.  
 
Odborník č. 5: Primárně je třeba situaci řešit vlastními zdroji. V extrémním případě ano, ale 
není to žádoucí. 
 
Odborník č. 6: Nevidím to jako klíčovou možnost, jak řešit problémy v bezpečnosti. Některá 
místa v bezpečnostní struktuře lze řešit obsazením cizinců a např. policie s tím do budoucna 
i počítá (znalost jazyka, snadnější dostání se do zájmového prostředí apod.). Nicméně 
základv náboru cizinců do bezpečnostních sborů jistě neleží. 
 
Odborník č. 7: Ano, služba v ozbrojených silách zkracuje povinnou čekací lhůtu na polovinu 
a zároveň je nástrojem integrace jako ve Spojených státech amerických. Uplatňovat lze jen 
v armádě, cizinec nasazuje život ve prospěch státu, jehož chce být součástí, zároveň je pod 
nepřetržitou kontrolou svého okolí. (viz „Policy Paper CEVRO“).  
 
Otázka č. 9: Jak se díváte na možnost zavedení některých forem dobrovolnictví? 
 
Odborník č. 1: Aktivní zálohy v armádě mají smysl. Ovšem další formy dobrovolnictví nevidím 
jako potřebné (obdoby pomocníků VB, lidové milice..). Veřejnost na tuto formu 
dobrovolnosti nebude dobře reagovat z historického hlediska. Druhá věc je, že dobrovolnost 
pod hlavičkou státu bude zase odčerpávat materiální a finanční zdroje, které by mohl dostat 
každý bezpečnostní sbor. Jako dobrý plán se jeví vytvoření rezerv/záloh z příslušníků, kteří 
ukončili služební poměr.  
 
Odborník č. 2: Souhlasím se vším, co umožní defragmentovat bezpečnostní politiku 
v pozitivním slova smyslu. Jak jinak rozšířit povědomí mezi civilisty, než přímou 
angažovaností? 
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Odborník č. 3: Jsem pro větší zapojení dobrovolníků do systému civilní ochrany. Odkáži na 
moji diplomovou práci, kde se zabývám popisem fungování dobrovolnictví v Andoře.  
 
Odborník č. 4: Takovou možnost podporuji, za předpokladu, že se bude jednat o výběr 
kandidátů, kteří budou splňovat předem stanovené podmínky bezúhonnosti a další předem 
stanovená odborná nebo zdravotní kritéria. Nepodporuji bezhlavý nábor dobrovolníků 
zaměřený na kvantitu. 
 
Odborník č. 5: V Armádě České republiky a Hasičském záchranném sboru a Záchranné službě 
už to funguje (Aktivní Zálohy Armády České republiky, Dobrovolní hasiči, Záchranářští 
dobrovolníci). Je potřeba ale s těmito dobrovolníky systematicky pracovat. 
 
Odborník č. 6: Funkční spíše u armády, kde již funguje. U policejních činností má stále patinu 
Pomocné stráže Veřejné Bezpečnosti. Navíc máme soukromé bezpečnostní služby a obecní 
policie.  
 
Odborník č. 7: Kladně. 
 
Otázka č. 10: Věříte, že větší důraz na feminizaci může pomoci problém zmenšování 
základny pro nábor do bezpečnostních sborů a ozbrojených sil vyřešit? 
 
Odborník č. 1: Ne, v tom řešení není. Nebylo by to vhodné. 
 
Odborník č. 2: Vyšší podíl feminizace bezpečnostních složek se nikdy nepodařila z prostého 
důvodu, a to že ženy nemají zájem se prát na válečném poli. Jiná otázka je, zda feminizace 
nemůže mít podstatný vliv na vyváženost vzniku potencionálních hrozeb a řešení konfliktů. 
Rovněž bych, v případě vyšší feminizace bezpečnostní architektury, očekával synergický efekt 
ve výchově dětí a populace. Mnoho negativních jevů, vzniklých z frustrace by pak nenastalo. 
 
Odborník č. 3: Nepomůže, a nemyslím si že, by zastoupení žen v bezpečnostních sborech 
bylo malé. Umím si představit ženy v zásahových jednotkách, pokud splní stejná kritéria jako 
muži. Pořád v České republice máme mnoho právních ustanovení, která ženy chrání např. 
před těžkou prací a ty neumožnují takový návrh realizovat.  
 
Odborník č. 4: Myslím, že ženy i muži mají mít rovnou příležitost pro uplatnění svých 
schopností v bezpečnostních sborech a odzbrojených silách. Nemyslím si však, že by mělo 
docházet k jakémukoliv upřednostňování přijetí jednoho či druhého pohlaví. Tuto 
eventualitu považuji za kontraproduktivní.  
 
Odborník č. 5: Nemyslím si. Genderová otázka je samostatným tématem na celou 
diplomovou práci. Rozhodně důrazná feminizace nepovede k prospěchu věci. Osvěta,  
a podpora žen v jejich zájmu o danou problematiku a výcvik odbornic, které o tuto 
problematiku mají zájem, je tou správnou cestou. Podpořit ty ženy, které se pro tuto cestu 
rozhodnou a tyto pak povzbuzovat a zapojovat k rekrutaci nových a retenci stávajících 
kolegyň. 
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Odborník č. 6: Asi bych tento fenomén nedémonizoval. Věřím, že feminizace může kultivovat 
prostředí v bezpečnostních sborech. 
 
Odborník č. 7: Ano, ale je to za cenu vyšších personálních nákladů a nefunguje to vždy, když 
to není promyšlené. 
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Výsledky průzkumu 
 
Otázka č. 1: Je podle Vás osobně problematika demografických trendů a jejich dopadu na 
bezpečnostní systém vůbec téma? 
 
Všichni odborníci se shodli, že se jedná o důležitou problematiku. 
 
Otázka č. 2: Je, podle Vašeho názoru, téma demografických trendů bezpečnostní 
komunitou České republiky vnímáno jako důležité a koncepčně řešeno? 
 
Pouze dva respondenti uvedli, že je téma demografických trendů bezpečnostní komunitou 
dostatečně koncepčně řešeno.  
 
Tito vidí pozitivní reakce bezpečnostních institucí v těchto krocích: 
 
 koncepční plánování systematizovaných míst (např. Policie v Koncepci pro rozvoj Policie 

mezi lety 2017- 2020, resp. 2022); 
 organizování public relations akcí; 
 soukromé bezpečnostní sbory vytváří prostor pro handicapované a starší občany; 
 akce pro mládež; 
 úprava platových náležitostí, podmínek práce, bonusů, možnosti kariérního růstu. 
 
Nedostatky v koncepční úpravě problematiky:  
 
 práce na image a společenské prestiže bezpečnostních sborů; 
 zavedení základní vojenské služby (vhodný zdroj k náboru); 
 nedostatečné řešení negativních dopadů imigrační politiky Evropské unie; 
 nedostatečné benefity ve státní správě. 
 
Následky přehlížení situace pro bezpečnostní instituce a pro stát:  
 
 zmenšování základny pro doplňování bezpečnostních sborů a ozbrojených sil; 
 vytvoření „generačního špuntu“ neboli „personální vlny“; 
 zabránění přenosu zkušenostní na nové příslušníky; 
 destabilizace společnosti, odčerpávání financí, narušení křesťanských hodnot, okupace 

ekonomickým radikalismem; 
 rezignace na část úkolů a služeb, které v současné době plní nebo nabízí; 
 porušování zákonů upravujících činnost bezpečnostních sborů, zhoršení bezpečnostní 

situace státu; 
 u soukromých bezpečnostních služeb snížení konkurenceschopnosti, omezení nabízených 

služeb, neplnění smluvních vztahů, výpovědi smlouvy; 
 oslabení celostního charakteru bezpečnostního systému: konkurence mezi bezpečnost-

ními sbory a ozbrojenými silami, platová konkurence, která vyústí v různou věkovou 
strukturu podepisující se na schopnosti pohotovosti, posilování resortismu; 

 prospěch pro kontraktory. 
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Otázka č. 3: Který bezpečnostní sbor nebo ozbrojená síla tím nyní a v budoucnu bude asi 
nejvíce trpět? 
 
Odborný odhad bezpečnostních profesionálů na tuto otázku nejlépe vyjádří tabulka a graf 
níže. 
 
Tabulka č. 12: Bezpečnostní subjekty potencionálně nejvíce dotčené demografickými trendy 
(názor odborníků). 
 

 
počet 
odpovědí 

podíl 
odpovědí 

Policie České republiky 6 33% 

Armáda České republiky 4 22% 

zpravodajské služby 3 17% 

Hasičský záchranný sbor České republiky 2 11% 

Celní správa České republiky 2 11% 

Vězeňská služba České republiky 1 6% 

soukromé bezpečnostní služby 0 0% 

 
Graf č. 17: Bezpečnostní subjekty potencionálně nejvíce dotčené demografickými trendy 
(názor odborníků). 
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Otázka č. 4: Jste již nyní svědky přetahování se o ideálního kandidáta? 
 
Šest ze sedmi dotázaných odborníků se aktuálně setkává s přetahováním se o ideální 
kandidáty pro vstup do bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. 
 
Otázka č. 5: Co si myslíte o přístupu snížení zdravotních kritérií pro uchazeče o vstup do 
bezpečnostních sborů a ozbrojených sil? 
 
Žádný z odborníků se nevyjádřil rozhodně proti přístupu snížení zdravotních kritérií pro 
uchazeče o vstup do bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. V paušální formě připustili 
možnost takového řešení situace 2 odborníci (z prostředí Celní správy České republiky, 
Hasičského záchranného sboru České republiky). V částečné formě, tedy pro určité druhy 
specialistů, tuto možnost připustilo 5 odborníků.  
 
Paušální snížení zdravotních kritérií respondenti odůvodnili tím, že pro úspěšný výkon 
povolání v bezpečnostním sektoru jsou důležitější jiné vlastnosti a také tím, že celková 
zdravotní, fyzická a psychická kondice populace klesá také. 
 
Částečné snížení zdravotních kritérií lze odůvodnit tím, že v jeho následku dojde ke zvětšení 
základny pro doplňování bezpečnostních sborů a ozbrojených sil o handicapované občany  
a o občany se sníženou zdravotní způsobilostí. 
 
Rizika a úskalí zavedení tohoto přístupu lze spatřovat v následujících projevech: 
 
 možnost povolání příslušníků do silových opatření; 
 podvazování schopnosti vést operaci a výcvik; 
 zvýšení personálních nákladů v důsledku zvýšení žádostí o odškodnění za porušení zdraví 

během tvrdé služby (ozbrojené síly). 
 
Dva odborníci uvedli jako lepší řešení zvýšit podíl civilních zaměstnanců, a do nich zařadit 
specialisty, kteří k výkonu své funkce nepotřebují zvýšenou zdravotní kondici. 
 
Otázka č. 6: Vidíte prostor pro „nahrazení člověka technikou“ respektive pro využití 
techniky pro efektivnější práci a s efektivnějším využitím sil a prostředků? 
 
Všichni respondenti vidí ve využívání techniky potenciál pro efektivnější práci s efektivnějším 
využitím sil a prostředků, pět z nich ovšem vyjádřilo určitou skepsi, ohledně toho, jestli 
technika dokáže masivně snížit potřebu lidského faktoru. Důvody těchto pochybností vidí 
odborníci v následujících souvislostech: 

 
 při určitých druzích zásahů, je lidská práce nepostradatelná; 
 efektivita techniky je někdy problematická (vysoké pořizovací a provozní náklady a nízká 

frekvence využívání); 
 lidský rozum a um neumíme technikou plně nahradit; 
 efektivní využívání techniky klade na personál také nároky (např. příprava kvalitní 

obsluhy, vyhodnocování získaných dat a informací, analýzy přínosu dané technologie) 
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Otázka č. 7: Vidíte prostor pro „privatizaci“ bezpečnosti respektive outsourcing konkrétních 
funkcí? 
 
V odpovědi na tuto otázku se odborníci rozchází. Tři respondenti silně podporují outsourcing 
konkrétních funkcí bezpečnostního systému, dva jej podporují v omezené míře a dva 
odborníci vyjádřili nesouhlas s tímto přístupem. 
 
Jako příklady vhodného zapojení privátního sektoru, odborníci vidí tyto činnosti: 
 
 ochrana privátních subjektů; 
 služby nemající oporu v oprávnění podle trestně právních předpisů, pod správou 

veřejných bezpečnostních institucí; 
 bezpečnostní služby při současné migrační krizi (kontroly na hranicích, ostraha 

uprchlických táborů). 
 
Odpůrci privatizace bezpečnosti se opírají ve svém postoji o následující argumenty: 
 
 bezpečnost je základní funkcí státu; 
 kontraktoři se potýkají se stejnými problémy jako bezpečnostní sbory a ozbrojené síly; 
 zapojování privátních subjektů prodraží cenu práce v důsledku mzdové konkurence.123 
 
Otázka č. 8: Vidíte prostor to řešit řízenou imigrací? 
 
Vyloženě kladný přístup k tomuto řešení vyjádřil odborník č. 7 ve vztahu k Armádě České 
republiky. Kladně s výhradami se vyjádřili ve vztahu k angažování imigrantů tři bezpečnostní 
odborníci. Tři respondenti tuto možnost razantně odmítají. 
 
Argumenty, pro které by odborník č. 7 vítal zapojování imigrantů do Armády České republiky, 
jsou: 
 
 jednalo by se o účinný nástroj integrace; 
 cizinec nasazuje život ve prospěch státu; 
 cizinec je pod neustálou kontrolou svého okolí. 
 
Výhrady, jejichž splnění část odborníků vidí jako podmínku pro možnost angažovat cizince, 
jsou: 
 
 nelze takto využít současná migrační krize v Evropě kvůli kulturním, náboženským 

a dalším specifikům imigrantů; 
 lze jen v extrémních a výjimečných případech. 
 

                                                 
123 ŠULC, Vladimír. Nové výzvy a trendy v řízení lidských zdrojů v oblasti řízení informační bezpečnosti. 
International Scientific Conference „Human Potential Development“, 29. – 31. VI. 2018. Kaunas 2018, s. 111 až 
120. ISBN: 978-80-554-1446-1. 
ŠULC, Vladimír; VÁVROVÁ, Jitka. Vývoj průměrné mzdy v České republice. Právo-Bezpečnost-Informace. 2016,  
č. 4. ISSN 2336-3657. http://www.teorieib.cz/pbi/files/242-Šulc%20-%20Vávrová%20PIB%20Word%20(5).pdf 

http://www.teorieib.cz/pbi/files/242-Šulc%20-%20Vávrová%20PIB%20Word%20(5).pdf
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Důvodem, proč část respondentů zcela odmítá angažování cizinců, je jejich obtížné 
prověřování a hrozby spojené s jejich nízkou loajalitou vůči bezpečnostním zájmům České 
republiky. 
 
Otázka č. 9: Jak se díváte na možnost zavedení některých forem dobrovolnictví? 
 
Kladně se na zavádění některých forem dobrovolnictví dívají čtyři z dotázaných odborníků. 
Dva odborníci nevidí vhodnost rozšiřovat dobrovolnictví v bezpečnostním sektoru nad již 
fungující organizace, jako je Aktivní záloha Armády České republiky nebo Dobrovolní hasiči. 
 
Argument, který byl uveden na podporu zavádění dobrovolnictví ve větším měřítku, je 
pozitivní defragmentace bezpečnostní politiky prostřednictvím přímé angažovanosti 
obyvatel a zvyšováním jejich povědomí o bezpečnostní problematice. 
 
Respondenti uvedli i vlastní návrhy, které by podle nich byly přínosem pro fungování 
bezpečnostního systému: 
 
 vytvoření záloh bezpečnostních sborů z příslušníků, kteří ukončili pracovní poměr; 
 po vzoru Dánska by mohly profesionální hasičské sbory účinkovat jen ve městech např. 

s více jak 50 000 obyvatel, v ostatních oblastech by jejich úkoly zajišťovaly dobrovolné 
sbory sestávající ze zaměstnanců obce, s výjezdní dobou do 5 minut. 

 
Otázka č. 10: Věříte, že větší důraz na feminizaci může pomoci problém zmenšování 
základny pro nábor do bezpečnostních sborů a ozbrojených sil vyřešit? 
 
Většina respondentů se vyjádřila negativně vůči cílené feminizaci bezpečnostních sborů  
a ozbrojených sil. Ostatní tři respondenti vnímají tento přístup v teoretické rovině pozitivně, 
avšak dva z nich jej zároveň vidí jako problematický z praktického hlediska. 
 
Argumentem, proč cílenou feminizaci někteří odborníci nepodporují, je přesvědčení, že 
nejefektivnější je nastavení rovných příležitostí pro všechny, upřednostňování některé 
skupiny je kontraproduktivní. 
 
Argumenty, které podporují cílenou feminizaci uvnitř bezpečnostních sborů a ozbrojených 
sil, jsou následující: 
 
 kultivace vnitřního prostředí; 
 synergický efekt ve výchově dětí a populace. 
 
Problematické aspekty feminizace bezpečnostních sborů a ozbrojených sil: 
 
 zvýšení personálních nákladů, 
 existence právních ustanovení chránící ženy před těžkou prací. 
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Závěr 
 
V teoretické části práce jsem shromáždila poznatky ohledně dosavadního i budoucího 
demografického vývoje, který má a bude mít vliv na fungování bezpečnostního systému. 
V praktické části se vysoce erudovaní odborníci zabývali předloženými dílčími tématy. 
Z poznatků uvedených v teoretické části a z výsledků průzkumu jsem mohla verifikovat tyto 
hypotézy: 
 
 Hypotéza č. 1: Trend stárnutí populace bude v rámci České republiky pokračovat. 
 Hypotéza č. 2: Trend zvyšující se heterogenity populace bude stále patrnější. 
 Hypotéza č. 4: Nejvíce postihne demografický vývoj Policii České republiky a Armádu 

České republiky. 
 Hypotéza č. 5: Již nyní dochází k přetahování kandidátů napříč spektrem bezpečnostních 

sborů, ozbrojených sil, soukromých bezpečnostních služeb a obecních policií. 
 Hypotéza č. 6: Nebude docházet k paušálnímu snižování zdravotních kritérií pro uchazeče 

o vstup do bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. 
 
Z poznatků uvedených v teoretické části a z výsledků průzkumu jsem mohla falzifikovat tyto 
hypotézy: 
 
 Hypotéza č. 3: Téma demografických trendů není bezpečnostní komunitou považováno 

za důležité a není dostatečně koncepčně řešeno. 
 Hypotéza č. 7: Bude stále vzrůstat důležitost technických prostředků, které masivně 

nahradí personál bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. 
 Hypotéza č. 8: Migrace patrně zmírní dopady demografických trendů na bezpečnostní 

systém. 
 Hypotéza č. 9: Bezpečnostní komunita nestojí o zavádění nových forem dobrovolnictví.  
 Hypotéza č. 10: Dopady demografických trendů patrně zmírní vyšší angažovanost žen. 
 


