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Bc. Ondřej Jakoubek 
 
Mezinárodní spolupráce Policie České republiky se zaměřením na zahraniční mise 
 
Anotace 
 
Studie se zabývá tématem mezinárodní spolupráce Policie České republiky, se zaměřením na 
působení v zahraničních mírových misích. Začátek studie se věnuje stěžejním aktérům, kteří 
v rámci Policie České republiky tvoří samotné vymezení spolupráce se zahraničními subjekty. 
Dalším bodem se studie zabývá obecnou charakteristikou mírových operací, po které 
následuje uvedení do problematiky mezinárodních nevojenských misí Evropské unie. V této 
kapitole je vysvětleno zakotvení misí v systému Evropské unie, typizace misí,  
a charakteristika samotných policejních misí. Předposlední kapitola je věnována čtyřem, dle 
mého názoru nejpodstatnějším, mezinárodním misím, ve kterých příslušníci Policie České 
republiky působí nebo působili. Studie je zakončena zpracovanými rozhovory se třemi 
policisty, kteří se účastnili zahraniční mise EUPOL Afghánistán a koordinátorem skupiny 
vysílání Policejního prezidia. 
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Summary 
 
International Cooperation of the Police of the Czech Republic with Special Emphasis on 
Foreign Missions 

 
This study deals with the theme of international cooperation of police of the Czech Republic, 
focused on foreign peace-keeping missions. The beginning of the study is devoted to key 
players, who within Police of the Czech Republic make demarcation of cooperation with 
foreign subjects itself. Next article is aimed on general characteristic of peace-keeping 
operations, followed by introducing problematic of international non-military missions of 
European Union. In this chapter is explained origin of missions in European Union system, 
types of foreign missions, and characteristic of police missions by itself. The last but one 
chapter is dedicated to four, in my opinion the most fundamental, international missions, in 
which police officers are serving or served. The study ends with three interviews of officers, 
who served in foreign mission EUPOL Afghanistan and coordinator of sending department of 
Police presidium. 
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Úvod 
 

Stěžejním trendem doby 21. století je rostoucí globalizace, která mimo pozitivních důsledků 
s sebou nese i důsledky negativní. Nezastavitelný rozvoj technologie a kybernetizace ve 
všech směrech s sebou přináší i klesající obtížnost v překonávání velkých vzdáleností, který 
spolu s neexistencí fyzických hranic jednotlivých států nese spoluvinu na stoupající 
kriminalitě s mezinárodním přesahem. Mimo to se na bezpečnostním poli před nedávnem 
objevila nová hrozba kyberzločinu, která již ani nemůže být zadržena sebelepšími fyzickými 
hranicemi států. Z tohoto důvodu je velmi důležité, a to nejen pro policii, ale pro veškeré 
bezpečnostní složky České republiky, aby se kontinuálně rozvíjely a prohlubovaly spolupráci 
v mezinárodním měřítku, zejména pak s klíčovými hráči na Evropském poli (Evropská komise, 
Evropská parlament, Rada Evropské unie a další). Snaha reagovat na aktuální hrozby tlačí 
jednotlivé segmenty bezpečnostních organizací ke koordinaci svých iniciativ za účelem 
lepších výsledků. Například v boji proti fenoménu jako je organizovaný zločin se jeví 
sehranost přeshraničních aktérů klíčová, ne-li rozhodující. Pro docílení efektivnější 
mezinárodní spolupráce musí současně docházet k vývoji v několika oblastech naráz. To se 
týká nejvíce legislativních úprav, posílení funkce evropských organizací (např. Europol, 
Eurojust) a vytvoření společných nástrojů (společné vyšetřovací týmy, institut evropského 
zatýkacího rozkazu apod.).  
 
Z výše uvedených důvodů označuji  studii za aktuální a dále také směrodatnou z hlediska 
vysvětlení základních organizačních principů mezinárodní policejní spolupráce. Studie se 
zaměřuje zejména na stěžejní aktéry v rámci Policie České republiky, kteří jsou odpovědní za 
každodenní mezinárodní spolupráci jak se sousedícími státy České republiky, tak za vysílání 
policistů na zahraniční mírové operace. 
 
Dále si v studii kladu za cíl charakterizovat mezinárodní mírové mise obecně a poté mise 
zřizované přímo Evropskou unií, jelikož právě do misí Evropské unie je v současných několika 
letech vysíláno nejvíce příslušníků Policie České republiky a civilních expertů, za účelem 
podílení se na světové bezpečnostní situaci. Za účelem přiblížení funkce Evropských 
nevojenských operací byly vybrány a charakterizovány čtyři stěžejní mise, do kterých se 
Česká republika zapojila. 
 
V praktické části jsem na základě osobního setkání se třemi účastníky mise a koordinátorem 
skupiny pro vysílání policistů, zpracoval formou interview čtyři texty, kterými se v rámci 
studie budu snažit verifikovat následující hypotézy:  

 
Hypotéza č. 1: Okolo nasazování policistů v zahraničních misích koluje řada mýtů, které  
i mezi samotnými příslušníky Policie České republiky limitují zájem o vysílání. 

 
Hypotéza č. 2: Slabinou konceptu je nejistota ohledně návratu do stejné nebo srovnatelné 
pozice, zejména v případě déletrvajících misí. 
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1. Stěžejní aktéři, odpovědní za mezinárodní spolupráci v rámci Policie České republiky 
 

1.1 Policie České republiky 
 
Policejní prezidium České republiky je ustanoveno jako ústřední orgán pro mezinárodní 
policejní spolupráci v rámci policie. Legislativní ohraničení pro řešení této problematiky 
poskytuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Ve zmíněné legislativní úpravě 
jsou zakotvena zákonná ustanovení dávající policii možnost spolupráce na mezinárodní 
úrovni. To se rozumí například Mezinárodní organizace kriminální policie Interpol, orgány, 
instituce a agentury Evropské unie (Europol, Frontex), či orgány a instituce jiných států. 
Současně zákon o policii upravuje samotné podmínky působení příslušníka Policie České 
republiky v zahraničí, ale také působení příslušníka zahraničního bezpečnostního sboru na 
území České republiky, možnost poskytnutí utajované informace subjektu spolupráce, a to  
i bez souhlasu Národního bezpečnostního úřadu, použití podpůrných operativně pátracích 
prostředků a operativně pátracích prostředků na žádost zahraničního bezpečnostního sboru. 
 
Vůbec poprvé byla policejní mezinárodní spolupráce ustavena v Maastrichtské smlouvě  
o Evropské unii, pod označením Ustanovení o policejní a justiční spolupráci v trestních 
věcech. Jednalo se o tzv. třetí pilíř Maastrichtské smlouvy. „Neformální spolupráce v trestní 
oblasti mezi členskými státy Společenství existovala již po delší dobu, přičemž k její (právní) 
institucionalizaci došlo až zakotvením v hlavně VI Maastrichtské smlouvy o Evropské unii 
(1993). Vytvořený systém tzv. tří pilířů konstituoval jako třetí pilíř spolupráci v oblastech 
justice a vnitřních věcí, pro kterou byla charakteristickým rysem mezivládní (unijní) forma 
spolupráce.“1 Unijní forma spolupráce se vyznačovala nutností jednomyslnosti veškerých 
členských států Unie při provádění rozhodnutí. To znamená, že jakýkoliv stát unie mohl dané 
rozhodnutí vetovat a blokovat tak veškerý postup ve věci.  
 
Velmi důležitou novinku přinesla Amsterodamská smlouva o Evropské unii, která přesněji 
určila cíle a úkoly, čímž zahladila určité mezery v původní smlouvě. Mezi zmíněné nově 
definované cíle patřil hlavně rozvoj Unie, jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Dle 
smlouvy mají tedy členové Unie poskytovat občanům vysokou úroveň ochrany, a to tím, že 
členské státy budou rozvíjet společný postup v oblasti policejní a soudní spolupráce, a tím 
předcházet samotné organizované a neorganizovaní trestné činnosti a zajišťovat smlouvami 
garantovanou vysokou úroveň ochrany. Tímto dala Amsterodamská smlouva o Evropské 
unii velkou váhu Europolu a podtrhla tak důležitost mezinárodní spolupráce na poli 
bezpečnosti v Unii. 
 
Dle článku 30 Smlouvy o Evropské unii zahrnuje policejní spolupráce tyto formy společných 
postupů: 

 
a) operativní spolupráci příslušných orgánů včetně policie, celních orgánů a jiných orgánů 

prosazování práva členských států při předcházení trestným činům, jejich odhalování 
a objasňování, 

                                            
1 PIKNA, Bohumil. Základní terminologie oblasti justice a vnitřních věcí: Část I – Základní instituty a dokumenty. 
Praha, 2005 [cit.2017-02-07]. http://www.polac.cz/eu/ zakl_term/cast_1.html#5 
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b) shromažďování, uchovávání, zpracování, analýzu a výměnu příslušných informací včetně 
informací donucovacích orgánů o podezřelých finančních operacích, zejména 
prostřednictvím Europolu, při respektování příslušných předpisů o ochraně osobních 
údajů, 

c) spolupráci a společné iniciativy v oblasti vzdělávání, výměny styčných důstojníků, 
služebních pobytů, nasazení prostředků a forenzního výzkumu, 

d) společné vyhodnocování jednotlivých kriminalistických metod při odhalování závažných 
forem organizované trestné činnosti. 

 
„Podle článku 40 Schengenské prováděcí úmluvy (Úmluva) policisté, resp. i celní orgány, 
četnictvo a další určené orgány obdobného charakteru (Policisté) států Schengenské dohody, 
kteří v rámci vyšetřování ve své zemi sledují osobu, která je podezřelá z účasti na extradičním 
trestném činu, jsou oprávněni pokračovat ve sledování na území druhé smluvní strany. 
Podmínkou je, že tato strana povolila přeshraniční sledování na základě předem podané 
žádosti o právní pomoc. Na žádost jsou sledováním pověřeni policisté druhé smluvní strany. 
Kontaktní orgány určuje oficiálně každá smluvní strana. Pokud není možné z důvodu zvláštní 
naléhavosti předem požádat druhou stranu o povolení, jsou policisté oprávněni pokračovat 
ve sledování osoby, která je podezřelá ze spáchání v úmluvě vyjmenovaných trestných činů,  
a to za blíže stanovených podmínek.“2 

 
1.1.1 Odbor mezinárodní policejní spolupráce 

 
Úkoly mezinárodní spolupráce Policejního prezidia České republiky plní odbor mezinárodní 
policejní spolupráce.3 
 
„Odbor v sobě sdružuje Národní ústřednu Interpolu, Národní jednotku Europolu a Národní 
centrálu Sirene, ale kromě výměny operativních informací se zabývá celou řadou 
neoperativních činností – agendou Evropské unie, implementací Schengenu, mezinárodně 
smluvní problematikou, problematikou Frontex, vysílání a působení policistů v zahraničí, 
problematikou policejní diplomacie, styčných důstojníků, zahraničních mírových operací 
apod.“4  
 
Kvůli vzájemné propojenosti jednotlivých prvků rozsáhlé agendy, sídlí odbor na jednom 
místě, z čehož těží hlavně po organizační stránce. Možnost efektivního sdílení pracovních sil 
je díky novému rozdělení odboru na čtyři oddělení velice účinné. Také vedoucí odboru je 
přímo podřízena policejnímu prezidentovi, což napomáhá efektivnosti řízení odborů.  
 

                                            
2 PIKNA, Bohumil. Základní terminologie oblasti justice a vnitřních věcí: Část V – Policejní spolupráce. Praha, 
2005 [cit.2017-02-07]. Dostupné z: http://www.polac.cz/eu/zakl_term/cast_5.html 
3 Odbor mezinárodní policejní spolupráce. Policie České republiky. http://www.policie.cz/clanek/policejni-
prezidium-odbor-mezinarodni-policejni-spoluprace-odbor-mezinarodni-policejni-spoluprace.aspx 
4 HAVRÁNKOVÁ, Šárka a Josef HRUDKA. Mezinárodní policejní spolupráce. Bezpečnostní sbory. 2014 [cit. 2017-
02-07]. Dostupné z: http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/2_2014/mezinarodni_policejni_spoluprace.pdf 

http://www.polac.cz/eu/zakl_term/cast_3.html#14
http://www.polac.cz/eu/zakl_term/cast_3.html#13
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První oddělení má na starost pátrání na mezinárodní úrovni. To provádí prostřednictvím 
Interpolu a SIS5. První oddělení je tedy místem, kudy prochází přeshraniční sledování 
a přeshraniční pronásledování, předávání, vydávání a průvoz hledaných osob, ale hlavně 
centrálním orgánem pro Evropský zatýkací rozkaz. 
 
Druhé oddělení se prostřednictvím Europolu a Interpolu zabývá výměnou informací 
týkajících se trestné činnosti. To znamená informace o hospodářské, obecné a počítačové 
kriminalitě, o uměleckých předmětech, dětské pornografii, padělání, motorkářských gangů 
apod. 
 
Strategickými a koncepčními záležitostmi se zabývá třetí oddělení, které má také na starosti 
agendu Evropské unie, implementaci Schengenské spolupráce, poskytuje metodický podklad 
pro centra policejní a celní spolupráce apod. 
 
Poslední čtvrté oddělení, pro moji práci nejzásadnější, zaštiťuje vysílání policistů do 
zahraničí, spravuje agendu zahraničních styků, zahraniční cesty a přijetí, mezinárodní 
korespondenci policejního prezidenta, spravuje také agendu styčných důstojníků a národních 
expertů České republiky v zahraničí. 
 
„Vedle Odboru mezinárodní policejní spolupráce, hrají významnou roli v oblasti mezinárodní 
policejní spolupráce i krajská ředitelství policie, zejména pak jejich odbory mezinárodních 
vztahů a centra policejní a celní spolupráce, která se za dobu své existence stala nedílnou  
a velmi efektivní součástí každodenní komunikace se zahraničím.“6 

 
Tabulka7 kontaktních údajů Odboru mezinárodní policejní spolupráce: 

 

Telefon: 974 834 723 

E-mail: omps@pcr.cz 

 
 

                                            
5 Schengen Information System – je informační systém zřízen pro podporu externí kontroly hranic a koordinaci 
bezpečnostních sborů ve státech schengenu. 
6 HAVRÁNKOVÁ Šárka a HRUDKA Josef. Mezinárodní policejní spolupráce. Bezpečnostní sbory. Praha, 2014 [cit. 
2017-02-07]. http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/ 2_2014/mezinarodni_policejni_spoluprace.pdf 
7 Tabulka byla vytvořena autorem na základě dat z internetových stránek Policie České republiky  
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Ilustrace: Organizační schéma Policejního prezidia České republiky. Schéma názorně 
demonstruje vztah nadřízenosti a podřízenosti Odboru mezinárodní spolupráce ke kanceláři 
policejního prezidenta.8 
 

 

                                            
8 Organizační schéma Policejního prezidia České republiky. 
http://www.policie.cz/clanek/policejni-prezidium-ceske-republiky-600334.aspx [cit. 2017-02-07] 
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1.1.2 Centra policejní a celní spolupráce 
 
Česká republika má s každým sousedním státem centra policejní a celní spolupráce.  
 
Řádově se jedná o jedno až dvě centra na jeden sousedící stát. Centra policejní a celní 
spolupráce jsou vytvářena na základě mezinárodních bilaterálních smluv, na které sousední 
stát přistoupil a tím se zavázal na spolupráci bezpečnostních orgánů obou států na jednom 
místě, které bude v nepřetržitém provozu a kde budou vyměňovány policejně relevantní 
informace, probíhat koordinace mezinárodní spolupráce v příhraničních oblastech. Přesné 
podmínky vzájemné spolupráce ve společných centrech jsou součástí příslušných jednacích 
řádů. Hlavním důvodem vytvoření těchto center je možnost efektivně potlačovat a reagovat 
na vzrůstání případů organizovaného přeshraničního zločinu, kde úspěch závisí na rychlé 
výměně informací a schopnosti bezprostřední reakce bez nutnosti čekání na souhlas 
relevantním vysoce postaveným zástupcem sousedního státu.  
 
„V příhraničí se pachatelé často dopouští trestné činnosti na území sousedního státu  
z důvodu určité anonymity a nepolapitelnosti, kdy po spáchání nezákonného jednání se 
vracejí na území domovského státu v přesvědčení, že zde nemohou být policejními orgány 
sousední země vypátráni a zadrženi. Právě v takových případech nabývá mezinárodní 
spolupráce policie obou zemí na svém významu, neboť jejím cílem je tak zajištění bezpečnosti, 
osob, majetku, veřejného pořádku, ale i státní suverenity, se bezpečnostní složky států musí 
neustále přizpůsobovat novým formám a metodám pýchání trestné činnosti.“9 
 
V dnešní době je zřízeno šest společných center policejní a celní spolupráce. 
 
Společné centrum policejní a celní spolupráce se Spolkovou republikou Německo: Se 
Spolkovou republikou Německo má Česká republika dvě, jedno v Petrovicích u Ústí nad 
Labem (Česká republika) a druhé ve Schwandorfu (Německo, spolková země Bavorsko).  
 
„Výhodou Společného centra ve Schwandorfu je možnost vytváření společných vyšetřovacích 
týmů, společný výkon služby na území obou států, přeshraniční sledování 
a pronásledování, společné přeshraniční pátrací akce, společný odborný výcvik. Jazyková 
bariéra je zde řešena např. vytvořením dvojjazyčných formulářů (např. Kruhová uzávěra 
– Ringalarmfahndung, Žádost o spolupátrání – Ersuchen um Mitfahndung a Prověrka osoby 
– Personen-überprüfung), stálá služba je navíc složena s příslušníků policejních sborů, kteří 
ovládají jak český tak německý jazyk. Tím je zajištěn okamžitý přenos informací.“10  

 

                                            
9 KUBÁLKOVÁ, Lenka. Mezinárodní policejní spolupráce na regionální úrovni mezi Českou republikou  
a Spolkovou republikou Německo: Zřízení a náplň Společného centra česko-německé policejní a celní 
spolupráce Schwandorf – Petrovice. Praha 5: Ochrana a bezpečnost o. s., 2013 [cit. 2017-02-03]. 
http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2013_A/2013_A_10_kubalkova.pdf 
10 KUBÁLKOVÁ, Lenka. Mezinárodní policejní spolupráce na regionální úrovni mezi Českou republikou  
a Spolkovou republikou Německo: Zřízení a náplň Společného centra česko-německé policejní a celní 
spolupráce Schwandorf – Petrovice. Praha 5: Ochrana a bezpečnost o. s., 2013 [cit. 2017-02-03]. 
http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2013_A/2013_A_10_kubalkova.pdf 
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Společné centrum policejní a celní spolupráce s Polskem: V Choťebuzi a v Kudowě Słoně se 
nacházejí centra policejní a celní spolupráce s Polskem.  

 
Společné centrum policejní a celní spolupráce s Rakouskem: S Rakouskem a Slovenskem už 
sdílí Česká republika už po jednom centru a to v Drasenhofenu pro spolupráci s Rakouskem. 
 
Společné centrum policejní a celní spolupráce se Slovenskou republikou: Centrum 
nacházející se v Hodoníně je vyhraněné k poskytování podpory a výměnu relevantních 
informací se Slovenskou republikou.  

 
Budování těchto center sleduje záměr podpory pro další specializované i nespecializované 
útvary policie, které jejich prostřednictvím získávají a vyměňují si informace, předávají, 
vyhodnocují a vyřizují žádosti o pomoc k odvrácení ohrožení veřejného pořádku 
a bezpečnosti, podporují se v přeshraničních operacích11 nebo při předávání osob. 

 
Ilustrace: Rakouští a čeští policisté si ve čtvrtek 29. září při společném jednání k bezpečnostní 
problematice konaném na Centru policejní spolupráce Mikulov-Drasenhofen připomněli 
pětileté výročí od vzniku tohoto pracoviště. 12 
 

                                            
11 Jako je například přeshraniční sledování, přeshraniční pronásledování, společné hlídky, společná cvičení 
apod. 
12 VEDRA, Vladimír. Zářně fungující spolupráce. Policie České republiky.  
http://www.policie.cz/clanek/zarne-fungujici-spoluprace.aspx 
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Ilustrace: Mapa společných center policejní a celní spolupráce.13 
 

 
 

1.1.3 Styčný důstojník 
 
Interní předpisy Policie České republiky označují styčného důstojníka jako za „příslušníka  
a zaměstnance policie vyslaného k výkonu činnosti v zahraničí v souvislosti s plněním úkolů 
policie v oblasti mezinárodní policejní spolupráce nebo v oblasti migrace a dokladů“.14 Styční 
důstojníci, působící při zastupitelských úřadech v zahraničí, mají speciální postavení při 
řešení případů závažné trestné činnosti. Styčný důstojník policie může v zahraničí působit při 
zastupitelských úřadech České republiky jako styčný důstojník pro mezinárodní policejní 
spolupráci, nebo styčný důstojník pro migraci a doklady, anebo jako národní expert policie.15 
 
„Aktuálně má Česká republika šest policejních přidělenců. „V následujících destinacích, a to 
je: Slovensko, Rumunsko, Srbsko, Rusko, Ukrajina a Vietnam," upřesnila mluvčí policejního 
prezídia Ivana Nguyenová. V budoucnu by měli přibýt ještě v Albánii a ve Spojeném 
království. V těchto zemích zaznamenala policie zvýšený počet případů, kdy se občané České 
republiky stávají pachateli nebo oběťmi trestných činů.16  
 
 

                                            
13 TRNKA, Lukáš. Mezinárodní policejní spolupráce. Policista: 2014, č. 5. 
14 HAVRÁNKOVÁ, Šárka a Josef HRUDKA. Mezinárodní policejní spolupráce. Bezpečnostní sbory. Praha, 2014 
[cit. 2017-02-07]. http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/ 2_2014/mezinarodni_policejni_spoluprace.pdf 
15 KULÍŠKOVÁ. Evelyna. Policie příští rok vyšle do světa dva styčné důstojníky. Pořád je to málo, zní napříč 
útvary. Rozhlas České republiky. 10. XII. 2016. http://www.rozhlas.cz/ zpravy/domaci/_zprava/policie-pristi-
rok-vysle-do-sveta-dva-stycne-dustojniky-porad-je-to-malo-zni-napric-utvary--1678039 
16 KULÍŠKOVÁ. Evelyna. Policie příští rok vyšle do světa dva styčné důstojníky. Pořád je to málo, zní napříč 
útvary. Rozhlas České republiky. 10. XII. 2016. http://www.rozhlas.cz/ zpravy/domaci/_zprava/policie-pristi-
rok-vysle-do-sveta-dva-stycne-dustojniky-porad-je-to-malo-zni-napric-utvary--1678039 
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Ilustrace: „Ředitel služby cizinecké policie plk. Mgr. Vladislav Husák vyjádřil uznání  
a poděkování za práci policistům, kteří dlouhodoběji působili v zahraničí a svou činností 
významně přispěli k předcházení nelegální migrace na území České republiky.“17 

 

 
 

                                            
17 Styční důstojníci cizinecké policie v zahraničí. Policie České republiky. 
http://www.policie.cz/fotogalerie/stycni-dustojnici-cizinecke-policie-v-zahranici.aspx, [cit. 2017-02-07] 
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Ilustrace: Policejní prezident brig. gen. Tomáš Tuhý poobědval s několika styčnými důstojníky 
akreditovanými pro Českou republiku. Mezi zúčastněnými byli policisté ze Spojených států 
amerických, Kanady, Rakouska, Španělska, Německa, Polska, ale také důstojníci ze 
vzdálenějších zemí, jako je například Japonsko, nebo Austrálie. Policejní prezident chtěl 
touto formou také poděkovat styčným důstojníkům za profesionální pomoc v boji 
s organizovaným zločinem a také za zvládání migrační krize.18 
 

 
 
I přesto, že styční důstojníci odvádějí velmi důležitou úlohu v zastupování České republiky 
a samotné pomoci pro potírání trestné činnosti, má Česká republika pouze šest styčných 
důstojníků. Dle bezpečnostního experta Andora Šándora je mezinárodní spolupráce skrz 
styčné důstojníky zatím pořád v začátcích a jedná se tedy o novou věc, kterou se vedení 
Policie České republiky snaží reagovat na aktuální hrozby, jako jsou migrace, mezinárodní 
zločin, terorismus apod. a zvýšit tak propojenost jednotlivých útvarů. 
 
Zajímavostí je pětinásobný počet styčných důstojníků u Armády České republiky, kde jich 
v příštím roce má být 29. Řada přidělenců Armády České republiky vykonává svoji funkci ve 
více státech najednou. Například přidělenec obrany pro pobaltské státy sídlí na ambasádě 
v Litvě, ale má na starosti i Estonsko a Lotyšsko. Styčný důstojník Armády České republiky má 
odlišnou pracovní náplň od styčného důstojníka Policie České republiky, a to jako je 
například organizace zahraničních cvičení nebo misí, v rámci kterých příslušníci Armády 
České republiky budou působit. 

                                            
18 MACALÍKOVÁ, Jana. Policejní prezident pohostil styčné důstojníky. Policie České republiky. 14. XII. 2017. 
http://www.policie.cz/clanek/policejni-prezident-pohostil-stycne-dustojniky.aspx 
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1.1.2 Bilaterální smlouvy o policejní spolupráci 
 
K základům policejní spolupráce také neodmyslitelně patří bilaterální smlouvy o policejní 
spolupráci (dále jen Bilaterální smlouvy, smlouvy), které se velmi podílí na ukotvení 
přeshraniční policejní spolupráce. Bilaterální smlouvy má náš stát uzavřen jak s evropskými 
státy, kde stěžejní úlohu hrají přímo sousedící státy jako Spolková republika Německo (DE), 
Polská republika (PL), Slovenská republika (SR), Rakouská republika (AT), tak  
i s mimoevropskými státy, jako je například Chile, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tunisko, Turecko, 
nebo Uzbekistán. 
 
„Z právního hlediska se jedná o smlouvy prezidentské, tzn., že s jejich ratifikací vyslovují 
souhlas obě komory Parlamentu České republiky a následně jsou ratifikovány prezidentem 
republiky. Po vyhlášení ve sbírce mezinárodních smluv se staly součástí našeho právního 
řádu, byly publikovány pod č. 91/2002 Sb. m. s. (v případě Německa), 26/2005 Sb. m. s. (se 
Slovenskem), 65/2006 Sb. m. s. (s Rakouskem) a 62/2007 Sb. m. s. (s Polskem). Tyto čtyři 
smlouvy mají celou řadu shodných rysů, společně se odlišují od ostatních smluv uzavřených  
s nesousedními státy, existují však mezi nimi i některé podstatné rozdíly.“19 
 
Právě bilaterálních smlouvy se sousedními státy upravují specifické instituty jako je 
přeshraniční pronásledování, centra policejní a celní spolupráce, společné hlídky a jiné 
formy, jako je například pomoc při pátrání, při ochraně svědků, koordinace společného 
zásahu, půjčování prostředků, výcviku a další, které lze dohledat v demonstrativním výčtu. 
V bilaterálních smlouvách uzavřených se státy, s kterými nesdílíme státní hranice, se řeší 
spíše policejní spolupráce obecně, to znamená podmínky pro výměnu informací, garance 
ochrany osobních údajů apod.  
 
Účelem již zmíněných čtyř smluv právě se sousedícími státy je zintenzivnění spolupráce při 
potírání trestné činnosti a ochraně veřejného pořádku. Jediná výjimka ve věcné působnosti 
je obsažena ve smlouvě s AT, kde se uvádí i vzájemná pomoc justiční. Obecně jsou smlouvy 
s příhraničními státy platné na celém území České republiky, jen smlouva s Německem je 
omezena na příhraniční oblasti v územní působnosti Krajského ředitelství Severočeského 
kraje, Západočeského kraje a Jihočeského kraje. Ve smlouvě se Slovenskem, Německem  
a Rakouskem je také zakotveno pravidelné informování v boji proti nelegální migraci. 
„Smlouvy rovněž obsahují ustanovení o právních poměrech. Upravují především právní 
postavení a oprávnění příslušníků, možnost použití letadel, náklady, odpovědnost za škody, 
další podmínky spolupráce možnost odmítnutí žádosti o pomoc, ochrana utajovaných 
informací a jiné.“20 
 
Mezi další evropské státy, s kterými má náš stát uzavřen bilaterální smlouvu o policejní 
spolupráci je Itálie, Francie, Bulharsko, Maďarsko, Moldavsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, 
Švýcarsko, Ukrajina a Belgie. V celosvětovém měřítku se významnou měrou na kriminalitě, 
zejména té organizované, podílejí osoby pocházející z oblasti západního Balkánu. Z toho 

                                            
19 HAVRÁNKOVÁ, Šárka a Josef HRUDKA. Mezinárodní policejní spolupráce. Bezpečnostní sbory. 2014 [cit. 2017-
02-07]. http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/ 2_2014/mezinarodni_policejni_spoluprace.pdf 
20 HAVRÁNKOVÁ, Šárka a Josef HRUDKA. Mezinárodní policejní spolupráce. Bezpečnostní sbory. 2014 [cit. 2017-
02-07]. http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/ 2_2014/mezinarodni_policejni_spoluprace.pdf 
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plyne i zvýšený zájem Ministerstva vnitra České republiky a Policie České republiky na 
policejní spolupráci právě v těchto zemích. Boj proti trestné činnosti je velice složitý 
a komplexní úkol, hlavně máme-li na mysli organizovanou trestnou činnost.  
 
Tento úkol je tedy jakousi hnací sílou pro zkvalitňování a prohlubování dobrých vztahů 
s ostatními státy, které vyúsťují k dobrým základům ke kvalitní policejní spolupráci, pro 
kterou bilaterální smlouvy o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti vytvářejí 
meritorní právní prostor na poli spolupráce policejních orgánů. Tato spolupráce je založena 
na vzájemné výměně relevantních informací, která začíná již na prevencí, předcházející 
samotné odhalování a vyšetřování trestných činů. „Každá smlouva s konkrétním státem má 
svá specifika, obecně však základní formou spolupráce je vzájemná výměna informací, dále 
pak koordinace a poskytování pomoci, vysílání konzultantů a vytváření pracovních týmů, 
vysílání styčných úředníků, spolupráce při ochraně svědků a v neposlední řadě také společný 
výcvik a vzdělávání. Rozsah a formy spolupráce v podstatě nejsou nijak limitovány, pokud 
jsou v souladu s právními řády obou zemí.“21 

 
1.1.3 Nasazení Policie České republiky na základě bilaterálních smluv 

 
Na základě bilaterálních smluv se čeští policisté účastnili hned několika zahraničních misí. 
V rámci migrační krize se tak příslušníci vydali na pomoc svým kolegům do Makedonie, 
Maďarska a Slovinska. Všechny tři státy leží na hlavní tzv. balkánské migrační trase do 
Evropy, kterou se migranti snaží využít na své cestě na západ Evropy. Proto je jejich 
pohraniční území označeno za problematické a skrz Ministerstvo vnitra České republiky byla 
Česká republika požádána o spolupráci a pomoc v této otázce. 
 
Právním titulem pro nasazení policistů v zahraničí je rozhodnutí podle § 93, písm. c) zákona 
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, který opravňuje policistu působit 
na území jiného státu, je-li vyslán k plnění úkolů policie na základě rozhodnutí ministra vnitra 
na žádost nebo se souhlasem příslušného orgánu cizího státu.  
 
Policisté vykonávají svoji službu za hranicemi České republiky v uniformě, dohodnutým 
typem služební zbraně a vybaveni ochrannými a dohodnutými donucovacími prostředky 
nutnými k výkonu služby. Podmínkou využití služební zbraně je nutná obrana nebo krajní 
nouze. Ještě před zahájením výkonu společných hlídek hostící strana většinou proškoluje 
vyslané policisty o jejich oprávněních podle práva v dané zemi. „Všechny kontingenty 
příslušníků Policie České republiky vyslané do zahraničí k ochraně schengenské hranice byly 
vybaveny služebními automobily Hyundai ix35, Volkswagen Amarok a Volkswagen 
Transporter v policejním provedení.“22 
 
Financování výdajů na tyto mise probíhá z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Hostící 
země zajišťuje zejména ubytování, stravu a lékařskou péči, kdežto Česká republika financuje 
mimo jiné dopravu do cílové oblasti i zpět, a osobní náležitosti příslušníků. 

                                            
21 HAVRÁNKOVÁ, Šárka a Josef HRUDKA. Mezinárodní policejní spolupráce. Bezpečnostní sbory. Praha, 2014 
[cit. 2017-02-07]. http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/ 2_2014/mezinarodni_policejni_spoluprace.pdf 
22 VOKUŠ, Jiří. Ochrana schengenské hranice. Policie České republiky. Praha, 2016 [cit. 2017-02-26].  
http://www.policie.cz/clanek/ochrana-schengenske-hranice.aspx 
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Pomoc při ochraně vnější hranice Schengenského prostoru vrhá na Českou republiku velmi 
dobré světlo. Značí to zájem ze strany státu o naši bezpečnost z hlediska faktické prevence 
nelegálních migrantů na našem území. Je tím také dáváno vědomí dodržování našich 
spojenectví uzavřených pomocí bilaterálních smluv a vůle je naplňovat.  

  
1.1.3.1 Pomoc poskytnutá Slovinské republice 

 
Hranice Slovinska s Chorvatskem tvoří vnější schengenskou hranici Evropské unie, a proto 
byla vystavena velkému tlaku migrantů. Touto trasou přes Slovinsko přicházelo denně až  
2 000 osob, a i přesto že Slovinsko přijalo rozsáhlá opatření, požádalo Českou stranu 
o pomoc. Účelem pomoci bylo poskytnutí pomoci slovinské policii při řešení migrační krize 
na jejich území, udržování veřejné bezpečnosti a prevence trestné činnosti, a to pomocí 
hlídek na vnější schengenské hranici. Česká republika Slovinsku poskytla celkem 
80 příslušníků Policie České republiky, a to od listopadu 2015 do března 2016 ve čtyřech na 
sebe navazujících kontingentech.23 
 
Slovinsko jako právní základ využilo vzájemné spolupráce článek 17 rozhodnutí Rady 
2008/615/SVV ze dne 23. června 2008, o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji 
proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti. Jedná se o standardní nástroj policejní 
spolupráce v rámci Evropské unie.  
 
Na základě rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a dojednaného obecného ujednání o společné 
operaci je právní režim působení příslušníků Policie České republiky následující: 

 

 společná operace bude řízena slovinskou policií, jejímž pokynům budou příslušníci Policie 
České republiky v průběhu vyslání podléhat; 

 příslušníci Policie České republiky budou oprávněni vykonávat společné hlídky, a přitom 
využívat pravomoci podle slovinských předpisů, pod vedením a zpravidla za přítomnosti 
slovinských policistů; 

 odpovědnost za činnost příslušníků Policie České republiky ponese slovinská strana, 
v odůvodněných případech česká strana uhradí slovinské způsobenou škodu. 

 
Příslušníci Policie České republiky byli rozmístěni do společných hlídek v blízkosti vnější 
schengenské hranice, tedy slovinské hranice s Chorvatskem, ale zároveň působily v tzv. 
sběrných uprchlických táborech (např. Dobova-Livarna) a také asistovali u doprovázení 
autobusů mezi slovinskou a rakouskou hranicí. 

 

                                            
23 VOKUŠ, Jiří. Ochrana schengenské hranice. Policie České republiky. Praha, 2016 [cit. 2017-02-26]. 
http://www.policie.cz/clanek/ochrana-schengenske-hranice.aspx 
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1.1.3.2 Pomoc poskytnutá Maďarské republice 
 
V rámci Visegrádské čtyřky a jejího řešení migrační krize se čeští policisté účastnili pomoci 
Maďarským bezpečnostním sborům při ostraze Schengenské hranice. Po dobu měsíce 
listopadu 2015 bylo nasazeno padesát příslušníků Policie České republiky, kteří se zapojili do 
společné hlídkové činnosti na určených nejexponovanějších místech maďarsko-srbské 
hranice.  
 
Stejně jako Slovinská republika využila Maďarská strana ten samý právní základ vzájemné 
spolupráce, a to článek 17 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008, o posílení 
přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti. 
Jedná se o standardní nástroj policejní spolupráce v rámci Evropské unie. Režim působení 
příslušníků Policie České republiky byl následující: 

 

 čeští policisté byli podřízeni maďarské policii, tak jako řízení celé operace; 

 oprávnění příslušníků Policie České republiky vyplývalo z právního rámce Maďarska; 

 hlídky příslušníků Policie České republiky probíhaly pouze pod vedením a zpravidla za 
přítomnosti maďarských policistů, z toho plyne i odpovědnost maďarské strany za 
činnost příslušníků Policie České republiky. 

 
Ilustrace: Služební vůz Hyundai ix35 hlídkující u hranice s Maďarskem.24 

 

 
 

                                            
24 NOHL, Radek; HEGEDÜS, Tomáš. Vařili vám Maďaři, řekli po misi českým policistům. Museli vracet peníze na 
jídlo. Aktuálně.cz, 13. III. 2016.  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesti-policiste-strezili-pred-uprchliky-
hranice-madarska-mis/r~b0dfbac8e79511e5807d0025900fea04/ 
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Ilustrace: Znak Visegradské skupiny na příslušníkovi Policie České republiky, vykonávající 
službu v Maďarsku.25 

 

 
 
  1.1.5.3 Pomoc poskytnutá Makedonské republice 
 
Vzhledem k poloze se Makedonie, přesněji hranice mezi Makedonii a Řeckem, stala jednou 
z nejvytíženějších hranic na tzv. balkánské migrační trase, kterou se migranti snaží dostat do 
západní Evropy. Kvůli vyhrocené situaci se Makedonská vláda rozhodla na jaře roku 2016 
uzavřít a tím zamezit dalšího přílivu neoprávněných vstupů do Schengenského prostoru.  
 
Česká republika prostřednictvím Ministerstva vnitra vyslala 13. února 2017 svůj osmý 
kontingent příslušníků Policie České republiky na pomoc Makedonské republice. První dva 
kontingenty příslušníků Policie České republiky byly vyslány v počtu 27 příslušníků Policie 
České republiky. Další kontingenty byly už obsazeny po 40 policistech a 13 služebními 
vozidly. Celkové číslo vyslaných policistů do Makedonie činí 294 osob.26 To svědčí 
o spokojenosti makedonských představitelů s výkonem služby příslušníků Policie České 
republiky.  

                                            
25 SCHÖN, David. Hranice Schengenského prostoru chrání 70 policistů. Týdeník policie, 25. XI. 2015. 
http://tydenikpolicie.cz/hranice-schengenskeho-prostoru-chrani-70-policistu/ 
26 NGUYENOVÁ Ivana. Čtyřicítka policistů odjela po osmé do Makedonie. Policie České republiky, 13. II. 2017.  
http://www.policie.cz/clanek/ctyricitka-policistu-odjela-po-osme-do-makedonie.aspx 
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Režim, v jakém působili/působí příslušníci Policie České republiky: 
 

 společná operace je řízena makedonskou policií, jejímž pokynům příslušníci Policie České 
republiky v průběhu vyslání podléhají, 

 policisté z České republiky poskytují makedonským policistům podporu při plnění úkolů 
makedonské policie podle makedonských předpisů, pod vedením a zpravidla za 
přítomnosti makedonských policistů, 

 odpovědnost za činnost příslušníků Policie České republiky nese makedonská strana.  
 

Činnost příslušníků Policie České republiky byla stejná jako činnost v minulých misích. 
Jednalo se tedy o činnosti společné hlídkové činnosti na určených nejkritičtějších místech 
podél hranic, ale také pomoc při ostraze uprchlického tábora u města Gavgelija. 

 
Ilustrace: Slavnostní ceremoniál k odjezdu osmého kontingentu do Makedonie. Ceremoniál 
se uskutečnil za přítomnosti náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku plk. Petra 
Petříka a velvyslance Republiky Makedonie jeho excellence Paskala Stojcheskiho.27 

 

  

                                            
27 VOKUŠ, Jiří. Ochrana schengenské hranice. Policie České republiky, 2016. 
http://www.policie.cz/clanek/ochrana-schengenske-hranice.aspx 
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2. Mírové mise/operace 
 
„Mírová operace je charakterizována jako akce, která je realizována z rozhodnutí Rady 
bezpečnosti nebo Valného shromáždění Organizace spojených národů, s využitím vybraných 
mírových sil na mezinárodním základě, trvající obvykle déle než 6 měsíců, s cílem přerušení 
nebo odvrácení střetů, oddělení bojujících stran, dohledu nad dodržováním podmínek 
příměří.“28 Mírové mise jsou v závislosti na mandátu konkrétní mise děleny na několik 
skupin: 

 

 Operace k udržování míru, v originále peace-keeping; 

 Operace k utváření míru, v originále peace-making; 

 Operace pro nastolení míru, v originále peace-building; 

 Operace pro vynucení míru, v originále peace-enforcement; 

 Operace na podporu míru, v originále peace-support.29 
 

Již z dělení zahraničních operací lze vidět, že se vždy jedná o prosazování míru. Tyto mise se 
tedy uskutečňují v oblastech, kde mají buďto bránit ve vypuknutí konfliktu, nebo jestliže již 
konflikt vypukl, snaží se o nastolení míru. Mise jsou také hojně užívány v post-konfliktních 
zemích nebo ve státech zmítaných občanskou válkou. Při prosazování míru je kladen velký 
důraz na maximální dodržování zákonnosti, a to se zaměřením na lidská práva. Předání 
respektu k lidským právům hostitelské zemi je v zahraničních mírových misích primárním 
úkolem.  
 
Pro dnešní 21. století je důležité předcházení konfliktů také chápat jako předcházení vzniku 
hrozeb. Zjednodušeně řečeno, bezpečnost v jednotlivých státech či jednotlivých oblastech 
světa má dopady na bezpečnost světovou, a to už jen z důvodu ekonomické stability. Proto 
je podstatné zamezovat samotným vznikům konfliktů, třebaže jsou i na druhém konci světa, 
ale byly by potenciální hrozbou pro bezpečnostní prostředí světa. Mezi časté tzv. roznětky 
konfliktů patří hlavně vnitřní nepokoje, které jsou zapříčiněny například korupcí státního 
aparátu, špatného výkonu státní správy nebo nerespektováním lidských práv obyvatel státu. 
Z tohoto faktu plyne obsazení na zahraničních misích/operacích jak policejními příslušníky, 
tak vojáky, obojí v mezinárodním zastoupení. Spojitost a koordinace těchto dvou složek se 
v mírových misích užívá často, a to jako konceptu civilně vojenských misí. Mezi klasické úkoly 
vytyčené v těchto misích pro vojenské složky lze zařadit rozdělení znepřátelených stran, 
kontrola činnosti vojsk a jejich odzbrojování, monitoring dodržování ujednání o zastavení 
palby apod.30  
 
Následující činnosti jsou používány k naplňování úkolů zahraniční mírové mise: 

 

 Pozorování. 

                                            
28 BOHMAN Martin. Policejní mise jako součást mezinárodní policejní spolupráce. Policejní akademie České 
republiky v Praze. Bezpečnostní teorie a praxe, 2007, č. 4. 
29 HORÁK, Rudolf. Operace na podporu míru. Vojenské rozhledy, 2000, č. 4. 
http://www.army.cz/avis/vojenske_rozhledy/2000-4/44.htm 
30 BOHMAN Martin. Policejní mise jako součást mezinárodní policejní spolupráce. Policejní akademie České 
republiky v Praze. Bezpečnostní teorie a praxe, 2007, č. 4. 
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 Hlídkování. 

 Kontrola převozu zboží. 

 Kontrola provozu na komunikacích. 

 Dozor v citlivých oblastech. 

 Hledání ztracených osob. 

 Jednání s místními správními orgány. 

 Pomoc při zásobování etnických skupin obyvatelstva a další opatření. 
 

Žádná organizace ani stát nemá takové kapacity, aby tak komplexní úkol jako je udržování 
míru a bezpečnosti mohl splnit zcela sám. Vytvořením jakési architektury spolupráce 
významných světových organizací lze usilovat o úspěšné zdolání těchto výzev v podobě míru 
v kritických oblastech světa a napomoct tak celkové globální bezpečnosti. 
 
Nejvýznamnější světové organizace podílející se na zahraničních misích jsou: 

 

 Organizace spojených národů; 

 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě; 

 Evropská unie; 

 Severoatlantická aliance; 

 Partnerství pro mír (Partnership for Freedom). 
 

Často se také uvádí druhé dělení dle subjektů:31 
 

 Mírové operace Organizace spojených národů – operace v souladu s kapitolou VI nebo 
kapitolou VII Charty Organizace spojených národů. V rámci samotných operací 
Organizace spojených národů je lze dělit na operace, kde je třeba použití síly k vynucení 
míru, a na ty kde není zapotřebí síly k zajištění sjednaného mírového procesu. 

 Mírové operace jiných mezinárodních organizací – do této skupiny spadají mírové 
operace v euroatlantickém prostoru pořádané Severoatlantickou aliancí, dále Organizací 
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která není oprávněna realizovat operace 
s použitím síly, a jako poslední Evropská unie, která naopak není omezena geografickou 
hranicí.  

 Ad hoc operace – tyto operace se zaměřují spíše na boj proti terorismu a k řešení 
podobných situací. Jsou prováděny koalicí zemí, která chce působit na určitou oblast či 
region pro zlepšení mezinárodní stability. 

 
Národní kontingenty ozbrojených sil, v rámci operace nazývané mírové síly, jsou kapacity 
vyčleněné jednotlivými státy. Toto vyčlenění se děje na základě usnesené Rady bezpečnosti, 
anebo Valného shromáždění Organizace spojených národů. Základní cíl mírových sil je tedy 
obnovení míru a bezpečnosti v zájmových regionech a navázání kontinuálního rozvoje, aby 
se zamezilo opakování situace. 

                                            
31 Odbor mezinárodní policejní spolupráce. Ministerstvo vnitra České republiky. 
http://www.mvcr.cz/policie/prezentace/omps.html 
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3. Mezinárodní nevojenské mise Evropské unie 
 
Evropská unie s využitím civilních a vojenských instrumentů provedla v rámci své Společné 
bezpečnostní a zahraniční politiky (Common Security and Defence Policy, CSDP) již mnoho 
operací, a to již na třech kontinentech světa. Každá mise Evropské unie pracuje v rámci 
širokého přístupu k požadavkům mise a v kooperaci a souhlasem delegace Evropské unie, 
která operuje přímo v daných oblastech. Samotné rozhodnutí o vytvoření mise a její 
management je vykonáván Radou zahraničních záležitostí (Foreign Affair Council).  

 
Ilustrace: Přehled současných misí a operací Evropské unie s rokem, kdy byla mise/operace 
vytvořena.32 
 

 
  

                                            
32 Military and Civilian Missionns and Operations, European External Action Service.  
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-
missions-and-operations_en 
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Ilustrace: Přehled skončených misí a operací Evropské unie s časovým rozpětím působnosti 
mise/operace.33 
 

 
 

3.1 Zakotvení mezinárodních misí Evropské unie 
 

Evropa se již od podepsání Římských dohod v roce 1957 zaměřovala spíše na ekonomickou 
stránku vývoje Evropské spolupráce. I když se Římské smlouvy týkaly zejména prvního pilíře 
troj-pilířové struktury v rámci Evropského procesu po Maastrichtu, položily také základní 
kameny celé evropské integrace. Touto počínající integrací začínala vyvstávat otázka nejen 
ekonomického zajištění podepisujících států, ale také otázka společné bezpečnosti. První 
zmínku řešení této problematiky můžeme přiřadit k Aktu o jednotné Evropě34, avšak 
skutečnou změnu přinesla až Maastrichtská smlouva, kde bylo učiněno první právní 
zakotvení Společné zahraniční a bezpečnostní politiky v evropském dokumentu. Právní 
zakotvení Společné zahraniční a bezpečnostní politiky se dnes nachází v Článku 24, Hlava V, 
Lisabonské smlouvy. Ve zmíněném článku je vymezena jednak pravomoc Společné zahraniční 

                                            
33 Completed Missions and Operations. European External Action Service. 13. III. 2016. 
http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http://eeas.europa.eu/csdp/missions-
and-operations/completed/index_en.html 
34 Akt o jednotné Evropě je často také uváděn pod názvem Jednotný evropský akt. EurLex. 1. VII. 1987. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV%3Axy0027 
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a bezpečnostní politiky, která je veskrze neohraničená: „Pravomoc Unie v otázkách společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky se vztahuje na všechny oblasti zahraniční politiky a všechny 
otázky týkající se bezpečnosti Unie, včetně postupného vymezení společné obranné politiky, 
která by mohla vést ke společné obraně.”35, ale také se ve třetím odstavci nachází přislíbení 
aktivní a bezvýhradné podpory členských států ve snaze prosazení společné zahraniční  
a bezpečnostní politiky Unie. 
 
V rámci širší Společné zahraniční a bezpečnostní politiky byla v roce 1999 založena Evropská 
bezpečnostní a obranná politika (European Security and Defence Policy, ESDP36) která po 
přijetí Lisabonské smlouvy převzala název Společná bezpečnostní a obranná politika.37 
V rámci politik se Společná zahraniční a bezpečnostní politiky těší zvláštnímu postavení, a to 
už jen díky tomu, že zaštiťuje spolupráci v oblasti vojenství a zvládání krizí na evropské 
úrovni. „Společná bezpečnostní a obranná politika umožňuje Unii převzít roli mírových 
operací, prevenci konfliktů a posilování mezinárodní bezpečnosti. Je nedílnou součástí 
komplexního přístupu Evropské Unie k řešení krizí, opírající se o civilní a vojenské 
prostředky.“38 
 
K případné společné obraně členských států ale stále musí být vysloven souhlas Evropské 
rady a poté také všemi členy ratifikována. Důležitým aspektem Evropské bezpečnostní 
a obranné politiky je skutečnost, že ačkoli řeší veškeré otázky týkající se bezpečnosti 
Evropské unie, nijak nezasahuje či se nepodílí, není-li speciální smlouvou upraveno či 
specifikováno jinak, na obranných politikách jednotlivých členských státu Evropské unie.  
 
Česká republika má svoje působení ve Společné zahraniční a bezpečnostní politice z hlediska 
zájmů a pozic vymezené pomocí základních dokumentů bezpečnostní politiky České 
republiky. Jedná se o Bezpečnostní strategii České republiky, Koncepci zahraniční politiky 
České republiky a Obrannou strategii České republiky. „Zájmem České republiky je, aby 
Evropská unie byla v případě potřeby schopna samostatné reakce a konání. Česká republika 
proto podporuje rozvoj komplexní, efektivní a akceschopné Společné zahraniční  
a bezpečnostní politice, která bude komplementární k Severoatlantické alianci. Zároveň 
systematická podpora partnerských zemí a regionálních organizací při výstavbě jejich 
schopností patří mezi priority České republiky.“39 V rámci Evropské unie se Česká republika 
také podílela na programu v oblasti budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje 
(Capacity building in support of security and development, CBSD). Jedním ze stěžejních 
podmínek pro přijetí do Evropské unie bylo přislíbení účasti země na aktivitách Společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky, a to nejen k posilování obranných a bezpečnostních 

                                            
35 Konsolidované znění smlouvy o Evropské unii. EurLex, 2016. 
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=cs 
36 European Security and Defence Policy. European Union: External Action. European External Action Service. 
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en 
37 Common Security and Defence Policy, European Union: External Action. European External Action Service. 
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en 
38 Common Security and Defence Policy, European Union: External Action. European External Action Service. 
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/431/the-common-security-and-
defence-policy-csdp_en 
39 Česká republika a Společná bezpečnostní a obranná politika Evropské unie. Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/ zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/eu_csdp/index.html 
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kapacit ve třetích zemích. Tyto závazky Česká republika plní jak účastí v civilních misích, tak 
ve vojenských operacích Evropské unie. V současné době působí čeští experti v 7 z celkových 
16 misí a operací.40 

 
3.2 Civilní krizové řízení Evropské unie 

 
Civilní krizové řízení je založeno na policejních sborech, a to proto, že se jedná o nevojenské 
složky, které ale přesto patří k exekutivním složkám a mohou tak právo i vynucovat, jsou-li 
k tomu zmocněny zemí pořádající misi. Proto v roce 2001 v Göteborgu byl Evropskou radou 
přijat Policejní akční plán, který započal směřování Evropské unie směrem k mezinárodním 
policejním misí. Stanovením různých úkolů ve zmíněném Policejním akčním plánu má přinést 
schopnost zajišťování mezinárodních policejních misí v plném rozsahu. To znamená hlavně 
příprava a vzdělání policejních důstojníků, takovým způsobem, aby byli schopni působit na 
misi na vedoucích postech. Proto také Evropská unie pořádá mimo jiné vzdělávací 
a přípravné kurzy pro oblast civilního krizového řízení, jehož součástí je i vysílání policistů do 
zahraničních misí.  
 
Roku 2000 ve Feiře byly na summitu Evropské rady vytvořeny čtyři prioritní oblasti rozvoje 
civilních aspektů krizového řízení: 

 

 Policie; 

 Posilování právního prostředí a hodnot právního státu; 

 Posilování občanské správy; 

 Civilní ochrana. 
 

Tyto oblasti jsou podporovány vcelku velkou škálou ekonomických, diplomatických, civilních 
a také vojenských nástrojů. Zmíněné nástroje také zapříčiňují schopnost Evropské unie vést 
některé operace krizového řízení, jako jsou humanitární, výzkumné a záchranné akce, mírové 
i vojenské mise. 

 
3.3 Zapojení České republiky do civilního krizového řízení Evropské unie 

 
Česká republika se zapojila do vnějších aktivit, jako členská země Evropské unie, roku 2003 
svoji první policejní misí v rámci Evropské unie. Byla to Policejní mise Evropské unie v Bosně 
a Hercegovině (European Union Police Mission, EUPM – Bosnia ang Herzegovina). Od té 
doby se Česká republika zapojila do více než osmi misí, aby pomohla Evropské unii formou 
mezinárodní spolupráce napomáhat prevenci konfliktů a zároveň budovat mír. 
 
„Účast Policie České republiky v zahraničních mírových operacích Evropské unie a Organizace 
spojených národů je součástí strategie posilování bezpečnostních zájmů České republiky, 
které mimo jiné zahrnují: bezpečnost a stabilitu v Euro-Atlantickém region, boj  

                                            
40 Česká republika a Společná bezpečnostní a obranná politika Evropské unie. Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/ zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/eu_csdp/index.html 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Bc. Ondřej Jakoubek, Mezinárodní spolupráce Policie České republiky se zaměřením na zahraniční mise (2018_C_10) 

 
24 

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

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

s mezinárodním terorismem, organizovaným zločinem a korupcí, a pomoc při budování 
demokracie a právního státu.“41 
 
Zapojením do misí Evropská unie obnovila Česká republika tradici vysílání policistů do 
zahraničních misí Organizace spojených národů budovanou od roku 1999, kdy se policisté 
z České republiky vůbec poprvé zapojili do mise mírové mise Organizace spojených národů. 
Jednalo se o misi Organizace spojených národů v Kosovu (United Nations Mission in Kosovo, 
UNMIK). V roce 2006 se Česká republika skrz plnění deklarovaného dokumentu Civilní 
základní cíle zavázala, že v období 2008–2009 bude schopna poskytnout až osmdesát 
civilních expertů pro zahraniční mise. Ačkoli je toto číslo součtem jak příslušníků policejních 
sborů, tak expertů z civilního sektoru, poukazovalo na vzrůstající důležitost nevojenských 
misí pro Českou republiku.  
 
Tento vzrůstající faktor potvrzuje i počet vyslaných příslušníků. V roce 2006 bylo vysláno 
patnáct příslušníků, následující rok se číslo navýšilo na dvacet dva. Postoj České republiky byl 
také znatelný v roce 2009, kdy se Česká republika zhostila předsednictví v Evropské unii. 
Během svého předsednictví se dbal důraz na vysílání personálu do civilních operací Evropská 
unie, výběr personálu do misí a s tím spojený i výcvik expertů pro využití v misích.  
 
Díky českému předsednictví bylo zaregistrováno zlepšení v oblasti výcviku civilních expertů, 
kde byl spatřován problém již dřívějších letech a dále došlo k identifikaci hlavních typů 
požadovaného výcviku pro všechny hlavní typy personálu. Částečně proto se také staly 
významnými výcvikovými institucemi na evropské úrovni Evropská bezpečnosntí a obranná 
vysoká škola (European Security and Defence College, ESDC)42 a Evropská policejní akademie 
(European Police College, CEPOL43).  

 
3.4 Policejní mise 

 
Koncepce Evropské unie pro mezinárodní policejní mise byla definována ve Feiře na zasedání 
Evropské rady v roce 2000, kde se členské státy zavázaly k ubírání tímto směrem spolu v úzké 
spolupráci s Organizací spojených národů. Spolupráce s Organizací spojených národů byla 
kvůli značné zkušenosti z dané oblasti v počáteční fázi velmi přínosná a napomohla tak 
stanovit základní rámcové priority: 

 
Definovat kategorie policistů a policejních expertů: Výběr nejvhod-nějších kandidátů pro 
plnění policejních úkolů s důrazem na zvládání psychické zátěže v krizových oblastech 
a prevenci konfliktů. 
 
Rozvíjet spolupráci policejních a vojenských složek: Zdokonalování spolupráce policejních 
a vojenských sil v post-konfliktních oblastech, kde obě složky pracují zároveň. 
 

                                            
41 Policie České republiky v zahraničních mírových operacích. Policejní prezidium České republiky; odbor 
mezinárodních vztahů. Praha 2012. 
42 V překladu: Evropská bezpečnostní a obranná škola. 
43 V překladu: Evropská policejní škola. 
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Stanovení právní úpravy: Rozvinout právní úpravu, podle které se zahraniční policejní mise 
budou řídit. 
 
Definování mezinárodních mandátů: Definování jasných mezinárodních mandátů pro 
mezinárodní policejní mise. 

 
3.4.1 Typy policejních misí 

 
V roce 2000 v Nice rozhodla Evropská rada o typyzaci policejních misí. Byly vytvořeny dva 
koncepty policejních misí: 

 

 mise substituční; 

 mise podpůrné. 
 

3.4.1.1 Substituční policejní mise 
 
Příslušníci evropských policejních sil jsou při působení v těchto typech misí ozbrojeni, a to 
z důvodu výkonu funkce tamní policie. Policisté jsou totiž nasazeni v oblastech, kde se 
zhroutili státní složky, či celý státní aparát a stát tak není schopen zastávat svoji funkci. 
Příčinou tohoto stavu může být například občanská válka, nebo lokální konflikty na území 
státu. Před policisty ze členských států Evropské unie jsou postaveny nelehké úkoly jako je 
potírání násilností, urovnávání sporů anebo zmírňování napětí v postižených lokalitách. 
K základním podmínkám úspěšnosti substituční mise je obnovení soudního a trestního 
systému, a to v co možná nejkratším čase, aby daná policejní mise mohla navázat další 
spoluprací. 
 
V závislosti na druhu mandátu může policejní substituční mise vykonávat následující 
funkce:44 

 

 všeobecná policejní činnost; 

 vyšetřování trestných činů; 

 příprava výběru, školení, výcviku, podpory a řízení vznikající místní policie tak, aby mohl 
být co nejdříve započat proces obnovy místních policejních struktur. 

 
Substituční mise probíhá ve třech fázích:  

 
Iniciační fáze: Během této fáze jsou nasazeny jak policejní složky, které plní funkci 
substitučních složek, tak složky vojenské. Nejdříve se složky podílí na stabilizaci situace  
a zastavení násilí. Policejní složky mají tedy za úkol převzetí dohledu nad veřejným pořádkem 
a začít aplikovat zákon a to v co nejkratším čase. 
 
Stabilizační fáze: Tato fáze se zaměřuje zejména na návrat k normálovému stavu. Snaží se 
tedy o funkčnost celého spektra policejních a bezpečnostních sborů. Zapojení místních 
policejních složek do procesu je jeden z předpokladů k návratu do normálového stavu. 

                                            
44 Civilní krizové řízení v Evropské Unii: Policejní mise. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha, 2004. 
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Závěrečná fáze: Poslední fáze substituční mise má za cíl přechod k plněschopné posilovací 
misi. To znamená již plnému předání běžných úkolů lokálním policejním složkám s určitou 
pomocí ve formě úkolů posilovací mise. Přirozeným výsledkem substituční mise je tedy mise 
posilovací. 
 
Substituční mise musí zajišťovat úkoly, jako je teritoriální kontrola, hlídkování v ulicích, 
udržování veřejného pořádku, dopravní kontroly, kontrola imigrace, vyšetřování, 
zpravodajské služby a jiné. K řešení těchto úkolů musí být mise také strukturálně 
uzpůsobena. 

 
Typický model struktury substitučních misí45: 

 

 štáb mise; 

 teritoriální prvky (např. regionální štáby, policejní stanice apod.); 

 základní policejní prvky (vyšetřování, ochrana hranic apod.); 

 mobilní prvek; 

 speciální prvky (kriminologická laboratoř, imigrační oddělení apod.); 

 podpůrný prvek pro tvorbu a posílení místní policie (instruktáže, poradenství, asistence, 
školení apod.); 

 logistický prvek. 
 
Policejní příslušníci neoperují v misích sami, jsou součástí daleko rozsáhlejší sítě subjektů. Již 
z toho je patrné, že policejní mise Evropské unie jsou jen jedním z několika prostředků 
krizového řízení Evropské unie. Do procesu jsou začleněny jak mezinárodní organizace, tak 
ty nevládní. V obou typech mají státy svá zastoupení a jsou tedy krizovým řízením Evropské 
unie často využívány. Jedná se například o organizace jako je Severoatlantická aliance, 
Organizace spojených národů, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Rada 
Evropy apod. Policisté na misi musí tedy nepřetržitě spolupracovat s vojenskými subjekty, 
justičními subjekty, řadou vládních i nevládních, mezinárodních a místních organizací. 

 
3.4.1.2 Podpůrné mise 

 
„Podpůrná mise je obvykle zahájena v případě, kdy státní systém postižené země prochází 
závažnou krizí, často způsobenou politickými, náboženskými či etnickými konfliktními 
skupinami, které odmítají uznat nestrannost a právní základy státu a jeho složek, včetně 
policie.“46  
 
Základní aspekt prevence těchto konfliktů, jejich zvládání a odstraňování jejich následků, je 
posilování místních policejních sil. Místní policejní systém by měl být skrz tuto formu pomoci 
schopný vykonávat kompletní škálu policejních úkolů. Je také striktně nahlíženo na 
respektování lidských práv, základních svobod a právních zásad při plnění zmíněných 
policejních úkolů. Mezinárodní podpůrné mise jsou vystavěny na formě mentoringu. 
 

                                            
45 Civilní krizové řízení v Evropské Unii: Policejní mise. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha, 2004. 
46 Civilní krizové řízení v Evropské Unii: Policejní mise. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha, 2004. 
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„Mentoring je metoda rozvoje jedince na základě následování příkladu a zkušeností 
úspěšné osobnosti. Základem mentoringu je spolupráce mezi mentorem a mentorovaným 
(nebo také mentee). Mentor je průvodcem mentorovaného obdobím změn a na cestě ke 
stanovenému cíli. Vztah mezi mentorem a mentee je rovnocenný a je založený na vzájemné 
důvěře a je vymezen přesně stanovenými pravidly.“47 
 
To znamená, že příslušníci mezinárodní mise působí spolu s představiteli místní policie na 
úrovních dle hierarchických tak teritoriálních pozic. Příslušníci mezinárodních policejních 
sborů, v roli mentorů, cvičí místní policisty a připravuje je na možné situace a úkoly, jak 
správně a bezpečně reagovat a ctít přitom základní lidská práva. Lze říci, že se na určitou 
dobu stávají součástí tamní komunity a nachází se v pozici legitimního ochránce veřejného 
blaha. „Jejich hlavním úkolem je výběr a výcvik místních policistů, jejich metodické vedení  
a instruktáž a dohled nad vytvářením lokálního policejního aparátu. Dále pak zavádění 
standardních policejních postupů a technik, případně změna struktury trestního řízení, 
nápravného a vězeňského systéme a dalších souvisejících oblastí.“48 
 
Mezinárodní policie v monitorovací misi nejčastěji dohlíží na:49 

 

 Sledování počínání místní policie a hlášení výsledků pomoci příslušného systému 
hodnotících zpráv, který je pak základem pro podniknutí dalších akcí; 

 Doprovody místních policejních hlídek za součinnosti s dalšími skupinami participujícími 
na misi (např. organizací monitorujících dodržování lidských práv); 

 Provádění vyšetřování, jsou-li nutná a pouze v hranicích vymezených v Obecném 
provozním postupu (Standard Operating Procedure, SOP; obvykle se jedná o zločiny proti 
minoritám nebo etnickým skupinám, porušování služební povinnosti ze strany policistů, 
nerespektování rozhodnutí mezinárodního společenství, které místní policie nevyřešila; 

 Sledování, návrat a/nebo přesun uprchlíků; 

 Pozorování veřejných demonstrací; 

 Návštěvy věznic a kontrola způsobu nakládání s vězni; 

 Výzkum minorit 

 Účast na výcviku místní policie, výuka na policejních školách hostitelské země; 
 

Tyto funkce podpůrné mise se kombinují, a to v závislosti na několika aspektech. Jeden 
z rozhodujících aspektů je vůbec dohoda hostící země s vysílací zemí (Status of Forces 
Agreement, SOFA)50, dále jsou rozhodující také místní podmínky v dané zemi nebo mandát 
dané mise.  

                                            
47 LOŠŤÁKOVÁ, Olga. Co je mentoring? Jsem koučem nebo mentorem? Česká andragogická společnost. 
http://www.andragogika.info/aktuality/blog/co-je-mentoring-jsem-koucem-nebo-mentorem 
48 Civilní krizové řízení v Evropské Unii: Policejní mise. Ministerstvo vnitra České republiky; odbor bezpečnostní 
politiky. Praha 2004. 
49 Civilní krizové řízení v Evropské Unii: Policejní mise. Ministerstvo vnitra České republiky; odbor bezpečnostní 
politiky. Praha 2004.  
50 Více o této problematice v kapitole 3.4.2.4. 
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Průběh podpůrné mise je rozdělen do třech fází: 
 
Aktivační fáze: V této fázi se aktivují výběrová a aktivační činnosti, příslušníci mise postupně 
zvyšují důraz na místní policejní aparát a zároveň probíhá jejích školení. 
 
Rozvojová fáze: Přeškolení, či nově vyškolení policisté jsou nasazováni v terénu  
a kontrolováni při funkci. 
 
Konsolidační fáze: V poslední fázi se místní policejní aparát uchopuje výkonu policejních 
činnosti v plném rozsahu, tímto úkonem podpůrná mise končí. 

 
3.4.2 Plánování mise 

 
„Procesu plánování mise se účastní struktury Evropské bezpečnostní a obranné politiky, 
zvláště Politicko-bezpečnostní výbor (Political and Security Committee, PSC), Výbor pro civilní 
aspekty krizového řízení (Committee for Civilian Aspects of Crisis Management, CIVCOM), 
Generální sekretariát Rady (významnou úlohu zde má hlavně jeho Policejní oddělení) a pokud 
je to nutné, tak i Evropská komise.“51  
 
Již první bod Policejního akčního plánu, který byl schválen na zasedání v Göeteborgu v roce 
2001, se zabývá podmínkami pro plánování a výkon policejních operací. V těchto 
podmínkách jsou zakotveny oba dva druhy základního plánování (strategické plánování, 
operační plánování) ale také jeden krizový (nouzové plánování).  

 
Zaměření strategického plánování: 
 

 předběžné plánování 

 plánování reakce Evropské unie na výskyt konfliktní situace. 
 
Operační plánování se nadále rozděluje na tři úrovně: 
 

 strategická úroveň: cílem je vyhotovení Operačního konceptu (Concept of Operations 
– CONOPS), zajišťuje oddělení Generálního sekretariátu Rady Evropské unie se sídlem 
v Bruselu; 

 operační úroveň: cílem na této úrovni je vyhotovení Operačního plánu (Operation Plan – 
OPLAN); 

 taktická úroveň: dle potřeby vytváří další prováděcí plány. 
 

3.4.2.1 Operační koncept 
 
Jak již bylo uvedeno, daný koncept zhotovuje Generální sekretariát Rady Evropské unie, je-li 
již ustanoven velitel dané mise, účastní se přípravy dokumentu. „Návrh CONOPS předkládá 

                                            
51 Civilní krizové řízení v Evropské Unii: Policejní mise. Ministerstvo vnitra České republiky; odbor bezpečnostní 
politiky. Praha 2004. 
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Policejní oddělení CIVCOM ke zvážení a případným úpravám. Následně dokument projde 
Politicko-bezpečnostním výborem, COREPER a je schválen Radou ministrů“.52 
 
Členění operačního konceptu je následující: 

 

 Situační přehled – obsahuje celkový přehled o situaci, která vedla k vyslání policejní 
mírové mise, stanovuje cíle mise a kriteria pro hodnocení úspěšnosti mise. 

 Mise – zde by měly být obsaženy důvody a účel mise, oblast působnosti, délka jejího 
trvání. 

 Výkon mise – v tomto bodě by měly být uvedeny základní úkoly se stručným popisem, 
použití sil a prostředků, popis provádění samotné operace a celkový chtěný záměr. 

 Materiálně technická podpora – obsahuje stručný souhrn požadavků na podpůrné 
zajištění mise, např. způsob podpory ze strany hostitelského státu, logistický koncept 
apod. 

 Velení a komunikace – zde se uvádí celá struktura velení operace společně s požadavky 
na komunikaci a informační systémy. 

 
3.4.2.2 Operační plán 

 
Jedná se o daleko detailnější podobu operačního konceptu operace s podobnou strukturou. 
Dokument „Operační plán“ (Operation Plan, OPLAN) slouží jako podrobnější uvedení do 
situace dané země, do politického postavení, do problémů či rizik spjatých s operací 
zasahující do tohoto území. Stanoví cíle, kterých se pomocí této mise má dosáhnout a také 
její samotné fáze, které jsou i časově omezeny. Důležitá část OPLAN je věnována dílčím 
plánům, zajišťujícím dílčí oblasti mise. 
 
„Tyto plány se týkají personálního obsazení, struktury, logistiky, zdravotní péče, financování, 
bezpečnosti a dalších významných otázek. Upraven je zde systém velení a koordinace mezi 
jednotlivými úrovněmi, taktéž práva, povinnosti a odpovědnosti účastníků mise jak mezi 
sebou, tak vůči civilnímu obyvatelstvu. OPLAN vymezuje zásady použití zbraně a síly, ale  
i komunikace s místními autoritami, orgány a institucemi a veřejností.“53  
 

3.4.2.3 Obecné provozní postupy 
 
Obecné provozní postupy (Standard Operating Procedures, SOP), lze chápat jako jeden 
z nejvýznamnějších vnitřních dokumentů samotné mise. Dokument je členěn na tři části, a to 
na organizační část (obsahuje například: referenční právní dokumenty, samotný mandát 
mise, organizační strukturu, úkoly, ale i kodex chování policisty v misi apod.), operační část 
(obsahuje například: zásady pro použití zbraně a síly, procedury trestního řízení, podmínky 
vedení vyšetřování, dokumentace pro vnitřní komunikaci apod.) a administrativní část 

                                            
52 Civilní krizové řízení v Evropské Unii: Policejní mise. Ministerstvo vnitra České republiky; odbor bezpečnostní 
politiky. Praha 2004. 
53 Civilní krizové řízení v Evropské Unii: Policejní mise. Ministerstvo vnitra České republiky; odbor bezpečnostní 
politiky. Praha 2004. 
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(obsahuje například: užívání uniforem a vybavení, informace které lze poskytovat médiím, 
rozmístění personálu v terénu, otázku dovolené a nemocenské apod.). 
 

3.4.2.4 Dohoda o postavení sil  
 
V překladu Dohoda o postavení sil (Status of Forces Agreement, SOFA) je smlouva vytvořená 
mezi poskytovatelem policejní mise a zemí, která misi hostí. Tedy smlouva mezi Evropskou 
unií a hostitelskou zemí. Jedná se o tzv. živý plánovací dokument, který se může adaptovat 
podle specifických požadavků na konkrétní policejní misi.  
 
„Tato dohoda upravuje statut mise a jejího personálu, mandát, její práva a povinnosti, 
náležitosti týkající se identifikace, vstupu jednotek mise na území hostitelského státu a jejich 
pobytu na tomto území a rozsah diplomatických výsad a imunit. Dále věnuje pozornost 
podmínkám, které má hostitelská země zajistit pro hladký výkon funkcí mise (např. voda, 
elektřina, pohonné hmoty, potraviny aj. služby).“54 
 
Ze smlouvy plynou také určité závazky. Poskytovatel mezinárodní policejní mise se zavazuje 
akceptovat místní právo a zvyky, naopak hostitelská země se zavazuje k prosazování 
stanovených podmínek. 

 
3.4.3 Velení a řízení 

 
Chain of command, v překladu systém velení, je upraven v Policejním akčním plánu. 
V politické rovině určuje směr Politicko-bezpečnostní výbor, který je součástí systému velení 
Evropské unie. Na strategické úrovni je to právě Policejní oddělení Generálního sekretariátu 
Rady Evropské unie, které zajišťuje plánování mezinárodních policejních misí. Velmi 
důležitým článkem se je velitel policejní mise, který se stará jak o operační úroveň mise, tak 
taktickou. Součástí systému velení policejní mise může být zmocněnec Evropské unie 
(European Union Special Representative), pokud je do mise jmenován. 

 

                                            
54 Civilní krizové řízení v Evropské Unii: Policejní mise. Ministerstvo vnitra České republiky; odbor bezpečnostní 
politiky. Praha 2004. 
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4. Policie České republiky v zahraničních mírových operacích 
 
Od září 1999 se Česká republika zapojuje do zahraničních mírových misí. Před tímto rokem 
zákon výslovně zakazoval policistovy vykonávat svoji funkci mimo hranice České republiky  
a pod velením cizího státního příslušníka. 
 
„Účast Policie České republiky v zahraničních mírových operacích Evropské unie a Organizace 
spojených národů je součástí strategie posilování bezpečnostních zájmů České republiky, 
které mimo jiné zahrnují: bezpečnost a stabilitu v Euro-Atlantickém region, boj  
s mezinárodním terorismem, organizovaným zločinem a korupcí, a pomoc při budování 
demokracie a právního státu.“55 

 
4.1 Mise Organizace spojených národů v Kosovu  

 
Mise v Kosovu byla ustanovena rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 
č. 1244/1999 ze dne 10. června 1999. Jakožto reakce Ministerstva vnitra České republiky 
bylo vysláno do mise Organizace spojených národů v Kosovu (United Nations Mission in 
Kosovo, UNMIK) deset příslušníků Policie České republiky. Během dalších let byl počet 
příslušníků z české strany navyšován až k maximální hranici 24 policistů. Policisté byli 
zařazeni na taková místa, pro která měli zkušenosti ze svého působení v České republice. 
Mandát mise byl pomoc vytvořit podmínky pro mírový a normální život všem obyvatelům 
Kosova a vylepšit regionální stabilitu na západním Balkáně56. 
 

4.2 Mise Evropské unie v Kosovu 
 
V roce 2008 se do mise Organizace spojených národů v Kosovu (United Nations Mission in 
Kosovo, UNMIK) zapojila Evropská unie se svou misí k prosazování práva v Kosovu (European 
Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX Kosovo). Jako prvním úkolem policejních 
příslušníků a civilních expertů mise bylo vytyčeno „monitorovat, mentorovat a radit“.57 
Hlavní zaměřením, odlišným od vedení mise Organizace spojených národů, bylo soustředění 
se na podporu a prosazování rule of law a posilování řetězce trestního soudnictví s důrazem 
na boj proti politickému vměšování se a monitorování citlivých případů. Druhým úkolem, 
exekutivním, chtěla mise EULEX zaručit správnou funkci lokálních exekutivních autorit svým 
stínováním. Od dubna 2014 byly exekutivní záležitosti plně předány do rukou Kosovských 
autorit, soudci a prokurátoři mise už jen dohlíží na správný chod a poskytují rady. V této misi 
měli příslušníci mezinárodní policie výjimečně propůjčenou výkonnou pravomoc. 

 
 

                                            
55 Policie České republiky v zahraničních mírových operacích. Policejní prezidium České republiky; odbor 
mezinárodních vztahů. Praha 2012. 
56 United Nations Mission in Kosovo. United Nations. http://www.unmikonline.org/Pages/about.aspx 
57 Monitoring, Mentoring and Advising (MMA). About EULEX. European Union External Action. 
http://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,44 
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Ilustrace: Služební vozidlo Organizace spojených národů před velitelstvím mise v hlavním 
městě Prištině.58 

 

 
 

Tabulka59 počtů příslušníků Policie České republiky zapojených do mise EULEX Kosovo dle 
roků. 

 

 
 

                                            
58 Happy Holiday UNMIK. Youtube, 16. XII. 2008. https://www.youtube.com/watch?v=Ug8P8hRlgqU 
59 Tabulka byla vytvořena autorem z poskytnutých informací z Policejního prezidia České republiky a ostatních 
dohledatelných zdrojů. 
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Ilustrace: Prezident Evropské rady Herman van Rompuy před velitelstvím mise v hlavním 
městě Prištině.60 
 

 
 

4.3 Mise Evropské unie v Bosně a Hercegovině 
 
Na základě usnesení Vlády České republiky č. 1908 ze dne 6. listopadu 2002, a Dohodě mezi 
Českou republikou a Evropskou unií o účasti České republiky v policejní misi v Bosně  
a Hercegovině ze dne 11. prosince 2002 bylo v roce 2003 vysláno hned šest policistů. Jedná 
se o vůbec první misi Evropské unie, do které se příslušníci Policie České republiky zapojili. 
Jejich úkolem v této zahraniční misi bylo monitorovat, napomáhat a kontrolovat fungování 
místní policie.  
 
„Během jejího působení prošlo misí EUPM přes 2 300 mezinárodních expertů ze všech 
27 členských zemí Evropské unie, a dále řady nečlenských zemí (např. z Islandu, Kanady, 
Norska, Švýcarska, Turecka či Ukrajiny) a také téměř 500 bosenských pracovníků. Náklady 
mise EUPM placené z rozpočtu Evropské unie dosáhly téměř 33 milionů EUR.“61 
 
EUPM byla z počátku čistě výcviková mise Evropské unie, se zaměřením na podpůrnou roli 
při výcviku bosenských policistů. V rámci cíle, vytvořit profesionální, a hlavně udržitelnou 

                                            
60 President of the European Council Visits Kosovo. European Union Extrenal Action. 6. VI. 2010.  
http://www.eulex-kosovo.eu/en/news/000244.php 
61 KHOL, Radek. Policejní mise Evropské unie v Bosně a Hercegovině skončila, mise EULEX v Kosovu se mění. 
NATO Aktual, 8. X. 2012. http://www.natoaktual.cz/policejni-mise-eu-v-bosne-a-hercegovine-skoncila-mise-
eulex-v-kosovu-se-meni-1bf-/na_analyzy.aspx?c=A121008_141839_na_analyzy_m02 
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policejní strukturu, se musela Evropská unie postupně přesměrovat na komplexní reformu 
celého bezpečnostního sektoru v Bosně a Hercegovině.  
 
„Členové mise EUPM poskytovali pomoc v řadě klíčových procesů-od institucionální 
reorganizace policejního a soudního systému, přes vybudování specializovaných orgánů pro 
boj s organizovaným zločinem a korupcí až po posílení přeshraniční a mezinárodní spolupráce 
a vytváření nových zákonných norem (včetně nových důležitých policejních zákonů z roku 
2008).“62 

 
Tabulka63 počtů příslušníků Policie České republiky zapojených do mise v Bosně  
a Hercegovině dle roků. 

 

 
 

4.4 Mise Evropské unie v Afghánistánu 
 
Mise Evropské unie v Afghánistánu (European Union Police Mission in Afghanistan, EUPOL 
Afghanistán) byla civilní mise zřízená orgánem Společné zahraniční a bezpečnostní politiky 
Evropské unie. Byla zřízena roku 2007 na podporu snahy Afghánské vlády o reformu 
policejního aparátu. Důraz byl kladen na prosazování lidských práv a systému rule of law. 
Mise se tedy zaměřila na institucionální reformu Afghánského Ministerstva vnitra a na 
profesionalizaci Afghánské národní policie (dále jen ANP), včetně vytvoření lokálních 
výcvikových institucí pro výcvik právě příslušníků ANP. 
 
„Tzv. mentorský program pro afgánskou policii spočívá ve vysílání zkušených policejních 
důstojníků ke každodennímu poradenství vysokým afgánským policejním velitelům. Podle 
koncepce programu mentor podporuje a radí vybrané klíčové osobě v afgánské policii 
ohledně operačních metod, administrativních postupů a etických standardů. Mentoring nemá 
být primárně ani tréninkem ani dohledem práce svěřence, ale spíše osobním poradenstvím 
založeným na každodenním osobním kontaktu a vybudovaném vztahu osobní důvěry.“64  
 
Hlavním cílem bylo urychlení procesu vytvoření dobře vycvičeného a funkčního policejního 
sboru a zajistit kontinuitu v této věci. 
 
Mise byla 14. listopadu 2016, po devíti letech, ukončena. Dle oficiálního prohlášení na 
ceremonii k ukončení mise EUPOL Afghánistán velitele civilních operací Evropské unie 

                                            
62 KHOL, Radek. Policejní mise Evropské unie v Bosně a Hercegovině skončila, mise EULEX v Kosovu se mění. 
NATO Aktual, 8. X. 2012. http://www.natoaktual.cz/policejni-mise-eu-v-bosne-a-hercegovine-skoncila-mise-
eulex-v-kosovu-se-meni-1bf-/na_analyzy.aspx?c=A121008_141839_na_analyzy_m02 
63 Tabulka byla vytvořena autorem z poskytnutých informací z Policejního prezidia České republiky a ostatních 
dohledatelných zdrojů. 
64 ZÍKOVÁ, Vendula. Působení příslušníků Policie České republiky v zahraničních mírových operacích. Sborník  
z mezinárodního sympozia „Bezpečnostní a obranná agenda Evropské unie“, Praha, 13. až 15. června 2007. 
Ústav strategických studií University obrany Brno, Brno 2007, s. 41. 
http://www.obranaastrategie.cz/filemanager/files/file.php?file=8486 
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Kenetha Deana prohlásil, že pokrok v sektoru kriminální policie, výcvikových institucí, vedení 
lidí, řádné správy věcí veřejných a žen v policii je něco, na co bychom měli být pyšní.65 Tímto 
vyjádřením se dá usuzovat, že mise EUPOL Afghánistán byla misí úspěšnou. 
 
Tabulka66 počtů příslušníků Policie České republiky zapojených do mise EUPOL Afghánistán 
dle roků. 
 

 
 
Ilustrace: Ceremoniál k ukončení mise EUPOL Afghánistán.67 
 

 

                                            
65 EUPOL Afghanistan Holds Closing Ceremony. European External Action Service. 29. XI. 2016. 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/16053/EUPOL%20Afghanistan%20holds%20closing%20ceremony 
66 Tabulka byla vytvořena autorem z poskytnutých informací z Policejního prezidia České republiky a ostatních 
dohledatelných zdrojů. 
67 EUPOL Afghanistan Holds Closing Ceremony. European External Action Service. 29. XI. 2016. 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/16053/EUPOL%20Afghanistan%20holds%20closing%20ceremony  
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5. Praktická část 
 

5.1 Výběrové řízení  
 
„Nábor do zahraničních operací trvá nepřetržitě v průběhu celého roku. Zájemci se mohou 
hlásit na kontaktní adrese odboru mezinárodních vztahů, na kterou též doručí vyplněnou 
přihlášku. Odbor mezinárodních vztahů pořádá výběr do zahraničních mírových operací 
jednou ročně.“68 
 
Podmínky k přihlášení do výběrového řízení na zahraniční misi jsou:  
 

 Aktivní znalost anglického jazyka. 

 Služební poměr u policie v délce minimálně 5 let. 

 Řidičský průkaz. 

 Vynikající fyzický a duševní stav. 

 Uživatelská práce s výpočetní technikou. 
 
Samotné výběrové řízení je složeno ze čtyř oblastí, ve kterých musí žadatel prokázat znalost  
a um, aby mohl být vybrán:  

 

 Jazykový test. 

 Střelecký test. 

 řidičský test. 

 Psychotest. 
 
Jazykový test se skládá ze dvou hlavních částí. První část je zaštitována Odborem 
mezinárodní policejní spolupráce. Uchazeč prokazuj znalost anglického jazyka při 
gramatickém testu, listeningu a nakonec pohovoru se samotnou komisí odboru. Druhá část 
jazykového přezkoušení probíhala přímo s komisařem vyslaného z Organizace spojených 
národů formou interview. 
 
Střelecké přezkoušení se skládá z jednoduchého ověření znalosti postupu na palebné čáře, 
podobného testu pro zbrojní průkaz, a střelby na pevný terč.  
 
Řidičský test je založen na prokázání základních znalostí v řízení vozidla 4x4 v terénu. 
 
Psychické vyšetření je složené z psychotestů a pohovoru s psychologem. Psychotest může 
směrodatný i z hlediska určení místa a pozice vyslání uchazeče. 

 
5.2 Výcvik 

 
Policisté, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením a splnili požadavky k vyslání do zahraniční 
mise, se musí podrobit výcviku, který je má připravit jak na běžný výkon svých povinností 

                                            
68 Policie České republiky v zahraničních mírových operacích. Policejní prezidium České republiky; odbor 
mezinárodních vztahů. Praha 2012. 
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v misi, tak na krizové situace, které se mohou naskytnout. “Výcvik je pořádán ve spolupráci  
s Armádou České republiky, Ministerstvem zahraničních věcí a policejními výcvikovými 
útvary.“69  
 
Mimo jiné policisté absolvují kurzy zaměřené na: 

 

 Právní pozadí mírových operací. 

 Psychologickou přípravu. 

 Zdravovědu a první pomoc. 

 Rádiová komunikace. 

 Ženijní přípravu. 

 Střeleckou a taktickou přípravu. 

 Topografickou přípravu. 

 Mezikulturní porozumění a komunikaci. 

 Standardy mise. 

 Náboženské a kulturní prostředí. 
 

Interview s účastníky mise 
 
Pro účely studie se mi podařilo kontaktovat tři policisty, kteří se v relativně stejném období,  
v rozmezí tří let, účastnili mezinárodní mírové mise Evropské unie EUPOL Afghánistán. Výběr 
tří policistů byl podmíněn jak stejným obdobím působení v misi, aby bylo možné zaměřit se 
na stěžejní otázky z jiných úhlů pohledu, tak na různost vykonávané práce v misi. Otázky byly 
mířené hlavně na subjektivní pocity ze všech tří období (příprava na misi, působení v misi, 
po-návratové období) se zaměřením verifikace či falsifikace stanovených hypotéz studie. 
S každým policistou byla dohodnuta osobní schůzka, která byla vedena formou interview, na 
základě kterého byla o každém příslušníkovi zpracována samostatná kapitola.  

 
5.2.1 Rule of Law Advisor 

 
Účastník mise si přál zůstat v anonymitě, proto bude dále uváděn jako respondent  
a nebudou uvedeny žádné další informace o jeho osobě.  
 
Nejdříve se řešila otázka, jak se daný příslušník o možnosti podílení se na mezinárodní misi 
dozvěděl, a kde si poté dohledával informace k celému procesu výběru. Respondent se o 
misi dozvěděl od svých kolegů a to konkrétně, že taková možnost existuje, zbytek informací 
dohledal na intranetu Policie České republiky pod Odborem mezinárodní policejní 
spolupráce, kde dle jeho názoru stále nebylo dostatek relevantních informací.  
 
Dále se zaměření otázek týkalo výběrového řízení. Střelecký test a řidičský test popsal 
respondent jako primitivní, a dále uvedl, že každý kdo prošel střeleckým přezkoušením 
u policie a občas řídí osobní automobil, nemůže neprojít těmito testy. Nejproblematičtější 
bod výběrového řízení bylo psychologické vyšetření, na základě kterého se rozhodovalo, do 

                                            
69 Policie České republiky v zahraničních mírových operacích. Policejní prezidium České republiky; odbor 
mezinárodních vztahů. Praha 2012. 
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jaké mise bude nominován a do jaké lokace. Např.: Policista není způsobilý působit v misi 
EUPOL Afghánistán, ale je způsobilý působit v misi Kosovo, přičemž nikde nebyl zdůvodněn 
výběr (či psychologická kritéria výběru daného regionu). Psychologické vyšetření nemusel 
provádějící psycholog zdůvodňovat, a to ani na žádost zkoumaného příslušníka. Proto bylo 
psychologické vyšetření označeno respondentem jako problémové a z hlediska netranspa-
rentnosti mohl fungovat i určitý lobismus. Jako poslední negativní postřeh byla zmíněna 
nemožnost nahlédnutí do vlastní složky, kterou o vás vedl v rámci výběrového řízení daný 
odbor. 
 
Po úspěšném absolvování výběrového řízení se respondent jako každý úspěšný žadatel 
podrobil přípravné fázi, kde byl cvičen a připravován ze strany České republiky na působení 
v misi. Tuto fázi shrnul pan podplukovník jako velice naučnou a místy celkem „drsnou“. 
 
Samotné působení v misi bylo náročné vzhledem k nehostinným podmínkám prostředí, 
psychickému tlaku způsobeným útoky na základny nepřítelem, ale také v rámci působení na 
dané pozici, uvedl respondent a záhy dodal, že to nebylo nic, co by se nedalo zvládnout. 
Často se stávalo, že na základně zaznělo varování před vzdušným útokem (dopad raket do 
oblasti), což současně fungovalo jako výzva k ukrytí do bezpečného krytu, ale ukázalo se, že 
poplach byl planý. Respondent zažil i několik tzv. „close calls“70, kdy mu raketa prolétla 
25 metrů nad hlavou a zasáhla prázdný B-hut71 opodál, kterému způsobil otvor o průměru 
dva metry.  
 

                                            
70 Označení pro dopad rakety/minometného granátu velmi blízko vaší současné polohy. 
71 Obytná buňka.  
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Ilustrace: Ukázka B-hutu, které na americké základně v provincii Logar slouží jako obytná 
jednotka.72 
 

 
 
Z hlediska výkonu své pozice respondent uvedl, že z počátku pro jeho pozici neexistovali 
žádné guidelines73 a člověk se tak musel řídit podle svých zkušeností. Pozice Rule of Law 
Advisor spočívala v mentoringu a tréninku v oblasti Human rights, Cooperation between 
police and justice74 a dále také na corruption75. V podstatě se jednalo o vysvětlování principů 
ohledně těchto témat, „co, jak, proč, proč ne takhle“, řekl respondent k charakteristice této 
pozice v misi EUPOL Afghánistán. K pracovní náplni této pozice také patřily week reports, 
které se zasílali velení mise EUPOL Afghánistán, ve kterých se zevrubně popisovala současná 
situace.  

                                            
72 KUSEK, Christopher. Afghanistan, it’s as American as Baseball and Apple Pie, 3. VI. 2013. 
http://www.pkguild.com/2013/06/afghanistan-its-as-american-as-baseball-and-apple-pie-cxi-in-the-warzone-
update/ 
73 Osnova, podle které má příslušník vykonávat službu na svojí pozici. 
74 V překladu: spolupráce mezi policií a justicí. 
75 V překladu: korupce. 
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Po návratu z mise se každý příslušník musí podrobit psychologickému vyšetření a dalším 
zdravotním vyšetřením, které mají zjistit po-návratový stav příslušníka a odevzdat 
propůjčený materiál, který mu byl poskytnut k výkonu do mise. Respondent uvedl, že po 
návratu byl některými kolegy označován za žoldáka a čelil všeobecné závisti, ale to spíše od 
těch, kteří nebyli tolik informovaní o samotné práci v misi, a děním okolo této otázky. 
Naopak od přátel se mu dostalo vřelého přivítání a gratulace k úspěšnému působení v misi  
a reprezentaci České republiky v dobrém světle. Respondent se po roce v misi vrátil zpět na 
svoji výchozí pozici, a to bez jakýchkoli problémů. 
 
Největší přínos pro příslušníka, který se rozhodne sloužit v zahraniční misi, respondent 
spatřuje v osobnostním rozvoji a ve zkušenostech, které se jen tak nezískají a poskytují 
ucelenější náhled na samotné fungování misí a samotné Evropské unie. Na otázku, zda mají 
mise cenu, bylo odpovězeno, že ano, i když vzápětí dodal, že organizace misí, jak na státní 
tak mezinárodní úrovni mnohdy nefunguje tak jak by měla. 
 
Vysvětloval to tím, že z hlediska mentality a historického podtextu dané země je zapříčiněno 
to, že počínaje vládním personálem až po běžného Afghánského policistu se na možnost 
využití mise k rozvoji nahlíží jako na nutné zlo, které jim aspoň přináší určité benefity. Ale 
přitom se oni sami v jádru věci mnohdy nechtějí změnit a využít tak možnost pomoci ze 
strany Evropské unie k zlepšení se v oblasti policie a justice. Přesto ale na otázku, zda má dle 
jeho názoru cenu pro Evropskou unii pokračovat v misi odpověděl, že určitě, jelikož ne 
všichni reagují na tuto pomoc negativně a opravdu jim příslušník mise pomáhá 
v sebezdokonalování se ve svojí práci.  
 
K otázce doporučení ze strany respondent byl připomínkován zejména pečlivější 
a transparentní výběr příslušníků do misí. Velké mezery spatřoval zejména 
v transparentnosti požadavků pro výběr, omezení možného klientelismu a také větší 
transparentnost v komunikaci mezi žadatelem a vedením. Na závěrečnou otázku, zda by misi 
doporučil, odpověděl pan podplukovník pozitivně, dodal však na konec své odpovědi jedno 
zvučné „ale“. 

 
5.2.2 Rule of Law Advisor 

 
Účastník mise si přál zůstat v anonymitě, proto bude dále uváděn jako respondent  
a nebudou uvedeny žádné další informace o jeho osobě.  
 
Na stejné pozici ale s rozdílnou pracovní náplní jako předchozí respondent, působil v misi 
EUPOL Afghánistán i tento policista. Respondent se o možnosti zahraniční mise dozvěděl od 
kolegy a poté si dohledával další informace na intranetu Policejního prezidia, kde se mu 
nedostalo zdaleka ne všech odpovědí na jeho otázky. 
 
Proces výběrového řízení nepopisoval jako těžký, ale dodal, že psychotesty byly opravdu 
vyčerpávající, jinak test z anglického jazyka byl přibližně na úrovni FCE76. Po úspěšném 
výběrovém řízení nadcházel, jako u každého úspěšného uchazeče, výcvik a příprava na misi 

                                            
76 First Certificate in English – úroveň B2-Vyšší-středně pokročilý  
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ze strany České republiky. Respondent v tomto tématu s nadšením popisoval hlavně část 
výcviku probíhající ve Vyškově pod vedením vojáků, kteří podle jeho slov velmi realisticky 
nasimulovali veškeré modelové situace, nevyjímaje modelovou situace zajetí nepřítelem.  
 
Respondent se během svého působení v misi EUPOL Afghánistán nacházel na třech 
základnách ve dvou provinciích, Herát a Logar, a hlavním městě Kábulu. Nejdelší období však 
strávil v provincií Logar, na americké základně. Náplní jeho pozice byl mentoring a vzdělávání 
„kriminalistů“ Afghánské národní policie. Vzdělávání afghánských policistů probíhalo jak 
v učebnách, kde se probírala teorie, tak v modelových situacích v terénu. Jednalo se 
především o taktiku vyšetřování, ohledání místa činu, zajišťování stop apod. V rámci 
obtížnosti respondent kvalifikoval vyučovanou látku za naprosto základní pro působení  
v oboru. 
 
Jelikož respondent měl možnost plnit své úkoly na třech různých základnách, zajímala mě 
otázka porovnání ubytování a stravy danými třemi lokacemi. V Kábulu bylo ubytování možné 
buďto přímo v zařízeních EUPOL či v objektu Green Village. V obou případech bylo ubytování 
hotelového typu, vysoce nad tamější poměry, kdy každý měl jeden pokoj, nebo dvoj-pokoj 
s vlastním sociálním zařízením. Strava nebyla nic hrozného, ale občas se vyskytl problém 
s dodržování hygienických pravidel. Na americké základně v Logaru byly podmínky polní, 
stravování probíhalo ve stanech, ale stravu měli velice kvalitní s čerstvou zeleninou, složenou 
z americko-evropské kuchyně. Na italsko-španělské základně v provincii Herát se pro 
Evropana z hlediska stravování jednalo o naprosto jiné podmínky, a to dle respondenta 
k horšímu.  
 
K otázce psychické a fyzické náročnosti reagoval respondent velmi podobně jako předchozí 
respondent. Fyzická zátěž byla způsobena spíše vysokou teplotou než národností plněných 
úkolů. Člověk se musel srovnat s tím, že tam umírají lidi už předtím, než tam jel. 
Bezpečnostní situace byla složitější v provincii Logar, kde útoky na základnu byly na denním 
pořádku a kromě škod způsobených na životech a majetku významně ovlivňovaly i psychiku 
osazenstva základny. Respondent shrnul po-návratové období pozitivně. Setkal se 
s označením žoldák, které mu bylo některými kolegy určeno, ale nebylo to pravidlem.  
 
Respondent také otevřel téma tzv. profesionálních „misařů“, kteří dle slov respondenta již 
nechtějí působit na své domácí pozici v rámci policie a vyjíždějí na zahraniční misi, kdykoli je 
to možné. Toto chování označil za nezdravé a podle respondenta by to systém ani neměl 
dovolovat. Dále by respondent uvítal, kdyby vysílání příslušníků do zahraničních misí bylo 
koordinovanější a preciznější v tom smyslu, že by se více zohledňovala specializace a praxe 
policisty vzhledem k poptávanému místu.  
 

5.2.3 Border Police Advisor 
 
Účastník mise si přál zůstat v anonymitě, proto bude dále uváděn jako respondent  
a nebudou uvedeny žádné další informace o jeho osobě.  
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Respondent se o možnosti sloužit v zahraniční mírové misi dozvěděl přímo z intranetu 
Policejního prezidia, kde i získal dle jeho slov potřebné informace k rozhodnutí, že se chce 
podílet na zahraniční misi.  
 
Výběrové řízení respondent nepopisoval nikterak zvláštně. Respondent potvrdil, že mezi 
policisty koluje spousta fám a smyšlených informací o zahraničních misích obecně. 
Nejčastěji se lze doslechnout, že bez tzv. tlačenky nelze u výběrového řízení uspět. 
Respondent je však důkazem, že toto tvrzení není pravdivé. 
 
Respondent dal za pravdu předchozím respondentům a přiklonil se k tvrzení, že výcvik ve 
Vyškově byl drsný a dodal, že po jeho ročníku byla tato konkrétní příprava s vojáky zlehčena. 
Na otázku přípravy na odjezd specifikoval respondent spíše věci mířené na rodinu, rodinné 
finance, podepsat potřebné papíry. 
 
Kvůli absolvování základních kurzů týkajících se hlavně zdravovědy a její aplikace v Kábulu 
respondent strávil přibližně měsíc, než se dostal do výkonu své pozice v cílové oblasti, 
v provincii Herát. Tam respondent působil jako mentor Border Police Advisor při výcviku  
a mentorování Afghánské národní policie, se zaměřením na ochranu hranic. Vzhledem 
k pracovní náplni, respondent hodně vyjížděl mimo základnu a navštěvoval pracoviště 
Afghánské policie přímo v terénu, kde je školil a ukazoval základní techniky pro výkon 
povolání (jak postupovat při kontrolách osob, vozidel apod.). Jako příklad udělených rad 
afghánskému policejnímu managementu respondent uvedl jejich problém v rozpisu služeb, 
kdy jedna skupina měla 14 dní pouze noční směnu a 4 dny volna, a poté znovu 14 dní noční 
směnu. Proto doporučil změnu v tomto systému rozpisu směn, aby tak zvýšil výkonost 
jednotlivých příslušníků a napomohl snesitelnosti výkonu jejich povolání. Mezi jeho kolegy, 
s kterými v Afghánistánu spolupracoval, patřili zejména Italové, Španělé, Britové, Dánové 
nebo třeba Finové. Při otázce na vztahy mezi kolegy respondent uvedl, že kvůli reorganizaci 
policie po roce 1989 naši policisté ztratili pověst profesionálů, ale v dnešní době jsou znova 
na vzestupu. K tomuto tvrzení ještě připojil všeobecně známé ohlasy na policisty i vojáky, 
kteří svoji neuvěřitelnou adaptabilitou a profesionálním zvládáním úkolů se stávají chtěným 
artiklem v zahraničních mírových ale i vojenských operací.  
 
Po-návratové období bylo pro respondenta velice překvapivé. Oficiálně respondentovi 
nikdo nesdělil, že probíhá reorganizace Cizinecké Policie České republiky a nemohl se tedy 
předem připravit na shánění nového místa ve strukturách policie, na které měl ultimátum 
jednoho týdne. Shánění místa bylo velmi složité, jelikož o navrátilce z policejní mise kvůli 
nálepce žoldáka či zlatokopa, jak byl dle respondentových slov občas označen, nikdo nejevil 
velký zájem. Respondent uvedl, že ze strany Policejního prezidia nebyla vidět žádná snaha 
se o navrátilce (alespoň v konkrétním případě respondenta) postarat a byl tedy odkázaný 
sám na sebe. 
 
Působení v misi respondent ohodnotil velmi pozitivně, jako skvělou osobnostně rozvojovou 
zkušenost, která vám dodá sebevědomí, a díky tomu přehodnotíte přístup ke všedním 
starostem obyčejného člověka v civilizované společnosti. Když jsem respondenta požádal  
o rozvinutí této myšlenky, popsal změnu jako větší kladení důrazu na opravdu důležité věci,  
o které jde nejvíce.  
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Jako negativní popsal respondent starání se ze strany Policejního prezidia o účastníka mise, 
které dle respondentových slov končilo na tuzemském letišti.  

 
5.3 Interview s koordinátorem skupiny vysílání policistů  

 
Po vznesení dotazu na odbor mezinárodní policejní spolupráce (OMPS) k problematice 
mezinárodních policejních misí jsem byl přesměrován na pana podplukovníka Tomáše 
Tesárka, který vykonává pozici koordinátora skupiny vysílání na Oddělení strategické 
spolupráce. Oddělení je součástí odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního 
prezidia České republiky. Pan podplukovník je pro účely mé studie nejkompetentnější 
osobou v rámci Policejního prezidia, jelikož od roku 2012 působil v zahraničních mírových 
misích, kde za dobu čtyř let nasbíral nespočet zkušeností, které od roku 2016 uplatňuje při 
výběru a vysílání tuzemských policistů do misí.  
 
Osobní schůzka s panem podplukovníkem byla vedena formou interview, při které jsem 
stanovenými dotazy, které jsou v textu tučně zvýrazněny, zkoumal konkrétní zájmové 
oblasti. 
 
Kdo a jak určuje, do jaké mise se Česká republika zapojí? 
 
Hned po položení této otázky mi pan podplukovník řekl, že odpověď na tuto otázku je velmi 
komplikovaná a sama o sobě by mohla tvořit obsah jedné celé obsáhlé studie.  
 
Zjednodušeně řečeno jsou tři hlavní články zasahující do problematiky mezinárodní 
spolupráce ozbrojených bezpečnostních sborů: policejní prezident a jemu podřízený odbor 
mezinárodní policejní spolupráce, Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky. Kooperací těchto tří článků je vypracován návrh, do které 
zahraniční mírové operace Česká republika vyšle své zástupce. Rozhodujícím článkem 
k určení strategie a alokaci finančních prostředků je však Výbor pro koordinaci zahraniční 
bezpečnostní politiky, zřízen usnesením vlády ze dne 11. ledna 1999 č. 32., který určuje, 
jakých mírových operací se Česká republika bude účastnit.  
 
„Výbor zabezpečuje vnitrostátní koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky České republiky 
s důrazem na mezinárodní postavení České republiky a na vztahy s mezinárodními 
bezpečnostními organizacemi.“77 

 
Jak zasahuje nadřízený policisty, který usiluje o vyslání do zahraniční mírové operace, do 
procesu výběrového řízení? 
 
Nadřízený do výběrového řízení vedeného příslušnou organizací (Organizace spojených 
národů, Evropská unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) nemůže zasahovat, 
pouze poskytuje stanovisko o doporučení či nedoporučení vyslání policisty. Toto stanovisko 

                                            
77 Status Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky, Vláda České republiky. Praha, 2016. 
https://www.vlada.cz/cz/ppov/brs/pracovni-vybory/zahranini-bezpecnostni-politika/vybor-pro-koordinaci-
zahranicni-bezpecnostni-politiky-120835/ 
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jde k policejnímu prezidentovi, jakožto konečnému článku, který rozhoduje u každého 
policisty zvlášť, zda ho do mírové operace vyšle. Policejní prezident by dle interního předpisu 
(závazný pokyn policejního prezidenta) může ke stanovisku přihlížet. 

 
Dle jakých kritérií se navrhuje velitel kontingentu? 
 
Velitel kontingentu je vybírán dle několika atributů. Vedle základních podmínek pro výběr 
do zahraniční operace je vítána velitelská zkušenost, zohledňuje se doba služby, pozice 
kterou mezi ostatními policisty v misijní struktuře zaujímá, apod. Velitele kontingentu 
jmenuje na návrh odboru mezinárodní policejní spolupráce policejní prezident. 
 
Liší se před-výjezdová příprava u jednotlivých pozic? 
 
V současné době je příprava na výkon služby na jednotlivých pozicích stejná. Posléze pan 
podplukovník dodal, že do budoucna se uvažuje o diferenciované přípravě dle určené pozice 
v misi. 
 
Jak často musí účastník mírové operace zasílat informace o průběhu mise přímo odboru? 
 
Policista vyslaný na misi je již po příletu podřízený přímo orgánům zřizovatele mise. Jste-li 
například na misi EUPOL Afghánistán, veškeré reporty, požadavky, jednoduše celá interakce 
směřuje na velitelství EUPOL Afghánistán. Není-li policistovi přímo nařízeno například 
interním aktem kontaktovat svůj domovský orgán, policista nemusí přijít do kontaktu 
s odborem celé měsíce. Měsíční reporty musí podávat pouze velitel kontingentu. 
 
Jak je to s otázkou pojištění? 
 
Evropská unie má speciální smlouvu s americkou pojišťovnou Cigna Europe Insurance 
Company S.A.78, která pojišťuje každého policistu vyslaného do mise. Jinak je příslušníkům 
Policie České republiky doporučeno připojišťovat se i sami, dodává pan podplukovník. 
 
Pořádá odbor nějaké nábory pro naplnění pozic misí? 
 
Odbor nepořádá žádné nábory. Není to personálně možné zařídit. Možnost podílet se na 
mezinárodních mírových operacích je nepřetržitě dostupná na intranetu, kde se také 
nacházejí všechny ostatní informace potřebné k základní informovanosti o tématu. Mimo to 
se pořádají přednášky na poradách jednotlivých útvarů, publikují se články v policejním tisku 
a je snaha obecně zvyšovat podvědomí o zahraničním působení Policie České republiky. 
 

                                            
78 Globální zdravotní pojišťovna Cigna Europe Insurance Company S.A. http://www.cignaeurope.com/ 
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Je v zájmu České republiky, aby vyjelo na zahraniční mise co nejvíce příslušníků Policie 
České republiky? 
 
Na tuto otázku pan podplukovník odpověděl pozitivně. Jelikož policisté dělají dobré jméno 
celému státu, je žádoucí, i dle zahraniční bezpečnostní politiky, vyslat co nejvíce policistů. Je 
to však limitováno finančními dostupnými finančními prostředky, s kterými musí odbor vyjít. 
Vyslaní policisté jsou financováni z kapitoly Všeobecné pokladní správy, která je řízena 
Ministerstvem financí. 
 
Kolik lidí pracuje ve Vašem odboru a co vše okolo vysílání policistů zajišťuje. 
 
Na odboru mezinárodní policejní spolupráce pracuje cca 130 (počty se stále mění), z toho  
7 lidí má na starosti agendu vysílání do zahraničí, kam mimo jiné spadají i mezinárodní 
mírové mise.  

 
Jak se určuje platové ohodnocení účastníků mírových operací? 
 
Všichni policisté, kteří jsou převedeni do zálohy činné k výkonu zahraniční mise jsou zařazeni 
plošně do 6. tarifní třídy. K tomu se připočítává osobní ohodnocení Jehož výši určuje svým 
rozhodnutím policejní prezident. Dále příplatek za službu v zahraničí, který je určen 
zákonem. 
 
„Příslušník, který je zařazen do zálohy činné a je vyslán k výkonu služby do zahraničí v rámci 
jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů, má nárok po dobu 
působení v zahraničí na příplatek ve výši 700 až 4 000 USD měsíčně, popřípadě v rovnocenné 
výši EUR. Jeho výši v rámci rozpětí stanoví ředitel bezpečnostního sboru. Po dobu poskytování 
tohoto příplatku nemá příslušník nárok na náhradní volno a služební příjem za službu přesčas 
a na odměnu za služební pohotovost.“79 
 
Závěrem pan podplukovník okomentoval upadající tendenci z hlediska zájmu o účast 
v civilních mírových operacích, která se projevila na počtu příslušníků vyslaných v tomto roce 
(v tomto roce bylo vysláno pouze 8 příslušníků). Pan podplukovník dále uvedl, že v blízké 
budoucnosti bude policejní prezident rozhodovat, zda se Česká republika zapojí do misí 
Organizace spojených národů, které jsou z hlediska dynamiky vysílání a náročnosti 
výběrových procesů předvídatelnější než mise Evropské unie. Je to zapříčiněno tím, že 
mírové operace Organizace spojených národů jsou daleko dynamičtější a rychleji reagují na 
změnu podmínek v misi, vysílací stát má větší garance při umisťování svých příslušníků do 
mise, neboť ostatní státy jsou osloveny s nabídkou participace teprve ve chvíli, kdy daný stát 
již nemá o pokračování spolupráce zájem. Zapojení do misí Organizace spojených národů by 
mělo být také výhodnější po finanční stránce, jelikož čím více policistů Česká republika vyšle 
do mise, tím více finančních prostředků jí bude ze strany Organizace spojených národů 
vráceno zpět do státního rozpočtu. 

                                            
79 Viz §119 zákona č. 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.  
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Závěr 
 
S ohledem na stále rostoucí tendenci České republiky zapojovat se do oblasti mezinárodní 
spolupráce, s cílem zajistit větší bezpečnosti státu, charakterizovala studie stěžejní aktéry 
v rámci Policie České republiky. Podílení se na mezinárodních civilních operacích je tedy 
pokládáno za vrcholný článek mezinárodní spolupráce.  
 
Zahraniční civilní operace v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie se 
pro potřeby Civilního krizového managementu označují za nejvýraznější nástroj pro vytváření 
a udržování míru, kterým unie disponuje. Toto tvrzení o zahraničních civilních operacích, dle 
mého názoru, lze zobecnit na světové organizace (Severoatlantická aliance, Organizace 
spojených národů, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, někdejší 
Západoevropská unie, Partnerství pro mír) významně se podílejících na bezpečnostním 
prostředí světa.  
 
Hypotéza č. 1: Okolo nasazování policistů v zahraničních misích koluje řada mýtů, které  
i mezi samotnými příslušníky Policie České republiky limitují zájem o vysílání. 
 
Tato hypotéza byla na základě interview s účastníky mise verifikována. Na respondenty bylo 
po návratu z mírové operace často nahlíženo jako na navrátilce z dovolené, nebo byli 
pokládání za žoldáky. Z toho usuzuji, že potencionální uchazeči o zahraniční mírové operace 
jsou ovlivněni špatnou informovaností a vytvořenými dogmaty okolo působení v misi. Jeden 
z respondentů pro deník Policista na otázku, jak se respondent dozvěděl o misi, uvedl: 
„O tom se pořád vedou řeči mezi policisty. Slyšíš spoustu fám, kdo jaký je dobrodruh, kde co 
kdo vymyslel. Také jsem potkal spoustu lidí, co říkali: Já bych chtěl, ale to chce tlačenku, a já 
na to kašlu, to nemá vůbec cenu zkoušet.“80 Aby se vyhnuli hanlivým označením od kolegů, 
nebo kvůli tomu, že výběrové řízení lze úspěšně projít pouze s protekcí, nepodají přihlášku 
do výběrového řízení. 
 
Hypotéza č. 2: Slabinou konceptu je nejistota ohledně návratu do stejné nebo srovnatelné 
pozice, v případě déletrvajících misí. 
 
Tato hypotéza byla na základě interview s účastníky mise a informací poskytnutých panem 
podplukovníkem Tomášem Tesárkem spíše falsifikována. Ani jeden z respondentů neuvedl, 
že se misi rozhodl neprodloužit z důvodů ztráty domovské pozice. Vždy se jednalo o důvody 
rodinného charakteru. 
 
Problematika „neuvolnění“ neboli nedoporučení policisty do mise svým přímým nadřízeným 
je dalším aspektem, který limituje zájem o vysílání a samotné vybrání daného policisty do 
mise. Jeden z korespondentů k tomuto tématu řekl: „Nadřízení často nevidí přidanou 
hodnotu policisty, který se podílel na zahraniční operaci a neumí to ocenit. Vnímají to spíše 
jen jako dovolenou pro policistu“. 

                                            
80 JAKLOVÁ, Eva. Mise v zahraničí znamená i splnění snů. Policista. 2010, č. 9. ISSN 1211–7943. 
https://www.mvcr.cz/clanek/policista-c-9-2010-rocnik-16.aspxs 


