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1. Úvod 

Naše společnost  je  společnost  bezpečnosti. Rizika  v  ní  jsou  vyvolávána  pokrokem    

a modernizací. Riziko vzniká již v základech struktury moderní společnosti. Základní 

znak dnešní lidské existence spočívá v tom, že se všude hledá bezpečnost. Lidé se 

obávají  o  sebe  a  své  blízké,  že  se  stanou obětí.  V  bezpečnostní  společnosti  jde     

o rozdělení a kontrolu rizik. Bezpečnostní společnost je vědecká společnost, společnost 

vědeckých poznatků. Hodnocení rizik a rizikový management jsou vědecké úkoly, které 

řeší odborníci a záchranné týmy. Smyslem práce je ukázat a přiblížit občanům vhodnost 

úzké spolupráce s partnery podílejícími se na zajišťování bezpečnosti v určité oblasti. 

Partnery jsou si všichni občané, kteří mají pocit a potřebu cítit se bezpečně a na bezpečí 

se nějakým způsobem podílet. Současně nelze přehlédnout významné procesy 

posledních let, které nastaly po ukončení Studené války s rozpadem bipolárního 

geopolitického uspořádání světa. Vývoj a globalizace mohutně s přelomem tisíciletí 

akceleruje a má podstatný dopad na oblast zajišťování vnitřní bezpečnosti států. Práce je 

koncipována do několika celků a přibližuje vznik, činnost bezpečnostních složek na 

úseku prevence  a spolupráce s občany. Policie zavádí program Community policing, 

mění systém  úředního odstupu na tzv. komunitní přístup. Tento termín označuje úzkou 

součinnost z policie s občany a samosprávou daného regionu. Navazuje tak na úspěšnou 

četnickou tradici z naší prvorepublikové historie a smyslem je opětovné získání důvěry 

obyvatelstva ve složky policie. Ty mají fungovat na principech demokratické 

společnosti, koncipované v ideji služby a ochrany veřejnosti. Zahrnuje tedy různé 

postupy práce policie zohledňující aktivní komunikaci s veřejností, nejen v oblasti 

prevence  kriminality, ale také ve zvýšení efektivity každodenní policejní práce při 

zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. Smyslem je obnovit důvěru občanů 

v policii a zvýšit pocit bezpečí u veřejnosti. Společnost dnes klade důraz  na  často 

velmi různorodou poptávku, kterou musí policie uspokojit. Součástí práce je 

každodenní působení policie mezi občany a to efektivní tvorbou konkrétních opatření na 

lokální úrovni. Filozofie policejní práce se exponuje na součinnost při řešení příčin 

kriminality. Jde o to, aby lidé znali svého policistu a policista znal lidi ve svém okolí. 

Úzká vazba a důvěra mezi občany a policií by měla být samozřejmostí.  
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2. Rešerže 

• Stránky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), zabývajíci se prevenci kriminality 

jejím systémem v České republice , konkretní projekty apod. 

• Časopis policista ročník 2001 – 2007 je odborně poučné a profesní periodikum, 

které je zaměřeno na prevenci kriminality, pomoc policistům ke zvyšování jejich 

profesní úrovně, rozšiřování právního vědomí občanů a popularizaci práce 

policie. Časopis Policista slouží jako komunikační prostředek mezi 

ministerstvem, policií a dalšími institucemi, zabývajícími se předcházení 

kriminalitě. 

• Výroční správy CTV Ostrava 1995 – 2006  Obsahují popis a činost CTV od 

období vzniku až po současnost. Je zde také možno se seznámit s plány  

a činností do dalších let. 

• Časopis Kriminalistika 2001 – 2007 je odborným čtvrtletníkem zaměřeným na 

otázky kriminalistické teorie a praxe.  

• Bedrnová, E., Nový, I. (1998). Psychologie a sociologie řízení; Capponi, V. 

Novák, T. (1994). Asertivně do života; Hermochová, S. (1991). – Publikace 

popisující řady technik,  při jejichž aplikaci je kromě vhodně volených slov třeba 

dbát také na  správnou intonaci a projevy těla.    
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3. Policie ČR a obecní policie 

3.1. Historie četnictva 

Vznik dnešního četnictva spadá do doby napoleonské; předchůdcem četnictva byl 

zvláštní sbor — gens ďarmes — zřízený Napoleonem Bonapartem v r. 1798 

k obstarávání veřejné bezpečnosti na místě bývalých tzv. maréchausée. Takový sbor byl 

zřízen také v Lombardii, a když po zániku napoleonského království italského přešla 

Lombardie do rukou Rakouska, převzalo a podpořilo Rakousko i tento sbor. Účelem 

bylo v míru udržovat veřejný pořádek a bezpečnost na území Lombardska a jižního 

Tyrolska a za války nahrazovat vojenskou policii. Po vzoru lombardském bylo četnictvo 

v r. 1849 zavedeno i v ostatních zemích bývalého Rakouska i Uherska. Po vyrovnání 

s Uhry v r. 1867 bylo četnictvo v samotných Uhrách zrušeno a ponecháno jen pro 

Sedmihradsko, Chorvatsko a Slavonsko. Až citelné nedostatky autonomní komitátní 

policie si v r. 1881 vynutily opětné obnovení četnictva v celých Uhrách. Četnictvo 

Československé republiky je rovněž vojensky organizovaný sbor strážný, jenž je určen  

k tomu, aby podle stávajících zákonných předpisů a podle nařízení příslušných státních 

úřadů udržoval na celém území Československé republiky veřejný pořádek a veřejnou 

bezpečnost. Československé četnictvo v počátcích svého vzniku je orgánem politické 

státní správy a je tudíž v souvislosti vykonávání služby bezpečnostní podřízeno 

politickým úřadům státu. Má také své symboly jež jsou zobrazeny na obrázku č. 1.  

Politický úřad prvé stolice je představeným úřadem pro četnictvo konající službu v jeho 

obvodu; jemu přísluší bezprostřední řízení služby četnické a dohled na její vykonávání. 

Výcvik, vyučování, kázeň a kontrola služby, věci správní a hospodářské je podřízeno 

četnictvo četnickým důstojníkům. Současně plně podléhá četnictvo ministerstvu vnitra. 

Tím, že četnictvo pečuje o veřejný klid a pořádek a stará se o zamezení a potlačení 

všech rušivých výstřelků, přispívá v nemalé míře zabezpečení státu. Čím je tato péče 

vydatnější, tím je také bezpečnost větší. Spořádaný stát, v němž vládne právní jistota  

a je zaručen nerušený kulturní a hospodářský vývoj, je nejbezpečnější oporou pro 

občany uvnitř  i zvenčí.  

                         
Obrázek č. 1 Znak prvorepublikového četnictva, razítko velitelství, spona na opasek. 
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3.2. Policie České republiky 

Policie České republiky je ozbrojeným bezpečnostním sborem[7], který plní úkoly na 

úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném zákony a ostatními 

právními předpisy. Při plnění svých úkolů spolupracuje s mezinárodními organizacemi   

a policejními institucemi a bezpečnostními sbory jiných států. 

Policie České republiky  je podřízena Ministerstvu vnitra. Ministr vnitra ukládá Policii 

České republiky úkoly prostřednictvím Policejního prezídia. V čele Policejního prezídia 

ČR stojí policejní prezident. Policejní prezident je představený všech policistů, 

s výjimkou policistů povolaných k plnění úkolu Ministerstvem vnitra. Organizační 

schéma Policie České republiky přibližuje obrázek č.2. Policejního prezidenta jmenuje     

a odvolává ministra vnitra se souhlasem vlády. Bližší úpravu organizace policie, 

zejména řízení útvarů a služeb policie, součinnost mezi nimi a způsob jejich 

hospodářského zabezpečení stanoví na návrh policejního prezidenta ministr. Obecně 

můžeme zjednodušit tak, že ministerstvo vnitra vytváří podmínky pro plnění úkolů 

policie. V praxi ovšem jsou tyto vztahy velmi různorodé. V rámci tohoto vztahu 

ministerstvo vnitra mimo jiné analyzuje rizikové faktory ohrožující vnitřní pořádek 

a bezpečnost státu, vytváří závazné koncepce v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

dohlíží na plnění těchto koncepcí, zpracovává návrhy systémových změn v činnosti 

policie a podílí se na jejich zavádění, vydává odborná stanoviska, vyžaduje v rámci své 

činnosti vůči policii informace a vysvětlení od policejních útvarů, podílí se na 

zabezpečování mezinárodní policejní spolupráce, vytváří podmínky pro spolupráci 

policie s ústředními správními úřady a jinými státními orgány. 

3.2.1. Hlavní úkoly Policie ČR 

Úkoly Policie ČR vyplývají ze zákona č. 238/1991 Sb. ve znění zákona č. 265/2001 Sb.  

a jeho následných novelizací[7]: 

– chránit bezpečnost osob a majetku, 

– spolupůsobit při zajišťování veřejného pořádku, a je-li narušen, je její povinností 

konat, 

– vést boj proti terorismu, 

– odhalovat trestné činy a zjišťovat pachatele, 

– zajišťovat ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu, 
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– zajišťovat ochranu ústavních činitelů České republiky a bezpečnost chráněných 

osob, kterým je při jejich pobytu na území České republiky poskytována 

mezinárodní ochrana podle mezinárodních dohod, 

– zajišťovat ochranu zastupitelských úřadů, objektů parlamentu, prezidenta 

republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra 

a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které 

určí vláda na návrh ministra vnitra. Rovněž zajišťuje ochranu objektů, pro které 

taková ochrana vyplývá z mezinárodních dohod, kterými je Česká republika 

vázána,     

– dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobit při jeho 

řízení, 

– odhalovat přestupky, 

– vést evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů, 

– vyhlašovat celostátní pátrání, přičemž je oprávněna zveřejňovat údaje potřebné 

k identifikaci osob či věcí, 

– na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby České republiky provádět 

úkony související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly 

z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, 

– zadržovat svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, 

kteří jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání,  

– zajišťovat pohotovostní ochranu jaderných zařízení, která určí vláda České 

republiky, a podílet se na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě 

podle zvláštního zákona, 

– Policie plní též úkoly státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon, 

Ministerstvo vnitra  může pověřit policii plněním úkolů státní správy např. 

zákon o zbraních a střelivu[12], povolování pobytů cizinců a uprchlíků, 

uložených obecně závazným právním předpisem ministerstvu. 

3.2.3. Povolávání vojáků  

• Vláda České republiky může při mimořádné situaci  při zajišťování ochrany 

státních hranic [29] nebo k plnění úkolů služby pořádkové policie anebo 

ochranné služby v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem  povolat vojáky 
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 v činné službě k plnění úkolů policie, pokud síly a prostředky policie nebudou 

dostatečné  k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti státu.  

• Vojáci v činné službě povolaní podle zvláštního zákona  mají při plnění úkolů 

policie oprávnění a povinnosti policistů, pokud vláda České republiky rozsah 

těchto oprávnění a povinností neomezí[28]. 

 

Obrázek. č. 2.: Organizační schéma Policie ČR  
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3.3. Obecní policie 

Po demokratických volbách v měsíci listopadu roku 1990 došlo ke zvýšení pravomocí 

městských a obecních úřadů.  Nový zákon č. 128/2000 Sb. [8], o obcích (obecní 

zřízení), svěřil obcím do samostatné působnosti zabezpečování místních záležitostí 

veřejného pořádku, a tím dal také oprávnění obecnímu zastupitelstvu zřídit 

k zabezpečení těchto záležitostí obecní (městskou) policii. Česká národní rada 

v návaznosti na tuto skutečnost dne 6. prosince 1991 přijala zákon č. 553/1991 

Sb.[10], o obecní policii, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1992. Nejvyšším 

velitelem obecní policie je starosta obce nebo primátor, který se zodpovídá 

zastupitelstvu. 

• Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo 

obecně závaznou vyhláškou. 

• Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci 

působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.  

3.3.1. Hlavní úkoly obecní policie 

• Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie 

(dále jen „strážník“) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých 

úkolů požadovanou pomoc poskytnout. 

• Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky 

• Úkoly obecní policie podle tohoto zákona plní v obcích, které jsou městy nebo 

statutárními městy, a v hlavním městě Praze městská policie.  

• Obecní policie může na základě veřejnoprávní smlouvy (§ 3a) vykonávat úkoly 

podle tohoto nebo zvláštního zákona i na území jiné obce nebo obcí, které jsou 

smluvními stranami této smlouvy. 

3.3.2. Odborné předpoklady 

Rozsah odborných předpokladů strážníka bude stanoven tak, aby aktuálně odpovídal 

povinnostem a oprávněním strážníka[10], která jsou založena právním řádem České 

republiky. Vedle toho je nutné, z hlediska nastavení optimálního právního vědomí 

 12



strážníka, zařadit do odborných předpokladů i základní znalosti ústavního, správního,  

trestního práva, případně dalších odvětví práva. S ohledem na rozmanitost vzdělání 

strážníků (od základního až po vysokoškolské). Ministerstvo vnitra stanoví obecně 

závazným právním předpisem odborné předpoklady strážníků k výkonu povinností  

a oprávnění podle zákona, jakož i způsob jejich ověřování.  

4. Pojmy 

Součástí tohoto celku je úvodem přiblížit názvosloví použité v následujících částech 

práce. 

4.1. Prevence 

Soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například 

nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním 

konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám a podobně [27]. 

4.1.1. Primární  

prevence, která zkoumá předpoklady, podmínky a příčiny jevů, jimž se má bránit,  

a hledá způsoby, jak jim předcházet; bývá zaměřena na veškeré obyvatelstvo [27].  

4.1.2. Sekundární  

Prevence se snaží příslušné jevy včas zachytit a bránit jejich prohlubování, šíření  

a podobně. Zaměřuje se na zvláště ohrožené skupiny, například mládež, menšiny nebo 

sociálně slabé [27].  

4.1.3. Terciární  

Prevence se snaží zabránit opakování, například trestných činů, onemocnění, drogové 

závislosti a podobně. Je zaměřena na osoby právě vyléčené, propuštěné z výkonu trestu  

a podobně [27]. 

4.1.4. Kriminální prevence 

Jedná se o ofenzivní strategii, jež spoléhá především na nerepresivní prostředky. 

Omezuje a koordinuje sociálně patologické jevy. Těmito kroky se snaží o snižování 
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motivů a příležitostí k páchání trestných činů. Partnery, kteří se podílejí na preventivní 

činnosti jsou všichni lidé a orgány veřejné správy včetně soukromých nadací,  

duchovních organizací a občanských sdružení[26].   

4.2. Komunita 

Skupina lidí, kteří obývají určitý omezený prostor, kde vykonávají každodenní činnosti. 

Obvykle tvoří samosprávnou jednotku. Pojem zavedený v sociologii jako nauka 

o kolektivním chování a studium procesů, jež podněcují jednotlivce ke spolupráci             

a soutěžení ve společnosti není přesně definován. V souvislosti s migračními procesy 

v moderní společnosti a vlivem hromadných sdělovacích prostředků se mluví spíše 

o společenství zájmů než o prostorové komunitě. Termín se někdy užíval v protikladu 

k obecnému pojmu společnost, jindy naopak jako jeho synonymum. 

4.3. Veřejný pořádek 

Na úvod je nutno připomenout, že samotný pojem „veřejný pořádek“ není přesně 

definován. Pro účely této práce lze v obecném smyslu vymezit veřejný pořádek, jako 

souhrn pravidel chování na veřejnosti, který je tvořen právními normami (zákony) 

a pravidly chování (nejsou právně vyjádřena). Zachování tohoto souhrnu je ve veřejném 

zájmu a je nezbytnou podmínkou klidného a spořádaného společenského soužití. 

Nejčastěji se s pojmem „veřejný pořádek“ setkáváme v souvislosti s jeho ohrožením 

(např. dojde-li k přestupku proti veřejnému pořádku podle §47 zákona č. 200/1990 Sb. 

[13]). Policie je v rámci svých zákonných kompetencí povinna řešit každé zjištěné 

ohrožení a narušení veřejného pořádku, což vykonává při své každodenní činnosti a při 

plnění zákonem stanovených úkolů[7]. Nejčastěji dochází k jeho hromadnému ohrožení 

v rámci konání veřejných sportovních nebo kulturních podniků, případně v rámci 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu[3]. 

4.4. Trestná činnost 

Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny 

v zákoně č. 140/1961Sb. [11] v aktuálním znění.: 

1. Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný není trestným činem,     

i když jinak vykazuje znaky trestného činu. 

2. K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, 

že postačí zavinění z nedbalosti. 
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3. Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména významem 

chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho 

následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán osobou pachatele, mírou jeho 

zavinění a jeho pohnutkou. 

Oběťmi se stávají osoby bez rozdílu věku. Pachatelé si nezřídka svou oběť typují; 

jedná se většinou o osaměle žijící a přestárlé osoby, které napadají v jejich bytech, 

jindy využívají situace tzv. momentálního překvapení a obětí se stává náhodná osoba; 

jedná se o pouliční loupeže na náhodných chodcích, ale i na osobách, které jsou 

v podnapilém stavu. Zastoupení obětí - mužů se nepatrně snížilo a dá se říci, že již 

třetím rokem roste počet žen - obětí. Další početnou skupinou obětí jsou osoby, které 

nevěnují dostatečnou pozornost svým osobním věcem nebo velmi povrchním 

způsobem zabezpečují svůj mnohdy cenný majetek (krádeže v hypermarketech, 

dopravních prostředcích, nedostatečně zajištěné cennosti v domácnostech). 

V posledních letech jsou nejčastějšími poškozenými v rámci zjištěné trestné činnosti 

stejné skupiny obětí, jako v letech předešlých. Byly napadány zejména (ve více jak 

50 % případů) osoby s možností snížené obrany, mezi které patří hlavně osoby 

přestárlé. Zejména v počátečních měsících předešlých let policisté zaznamenali 

zvýšený počet trestných činů, tj. krádeží v bytech pod záminkou prodeje zboží  

a podobných legend, přičemž pachatelé vždy využívali nepozornosti a nemohoucnosti 

obětí. Pachatelům nahrávala nejenom možnost snížené obrany, ale i neschopnost 

poškozených popsat útočníky, což vždy v počátcích vyšetřování ztěžovalo práci 

policie a mnohdy znemožňovalo objasnit určitou trestnou činnost. Typickým 

příkladem byly některé kapesní krádeže, u kterých oběti zjistily své okradení 

s odstupem času a nebýt toho, že součástí odcizených věcí byly i osobní doklady  

a platební karty, tak by ani nedošlo k oznámení trestného činu policii[4].  

4.4.1. Faktory ovlivňující vznik trestné činnosti  

Na vzniku trestné činnosti se podílí více faktorů. Každý člověk je schopen za určitých 

okolností konat protizákonně a protispolečensky. Výrazný vliv na jeho chování  

a jednání má rodina, ze které pochází, blízké okolí, škola, způsob využívání volného 

času. Proto nejdůležitější při procesu resocializace je prevence. Na prevenci trestné 

činnosti se zaměřuje několik projektů, které si kladou za úkol předcházení trestné 

činnosti správnou komunikací mezi problémovými vrstvami, poučením starších, dětí  
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a tím i ohrožených vrstev obyvatelstva, zajištěním bezpečnostních prvků 

v problémových částech města, motivací ke správnému a racionálnímu využití volného 

času mládeže[27]. 

4.5. Proaktivnost 

Obecně vyjádřeno jedná se o celek takových policejních přístupů, které dokáží ukázat 

a označit pravým jménem řadu problémů v oblasti veřejného pořádku a veřejné 

bezpečnosti. V návaznosti na označení jevů pak policie navrhne možnosti a opatření jak 

se proti těmto jevům bránit a předcházet jim ve vzájemné podpoře, na které se bude 

podílet široká veřejnost. Na základě komunikace mezi všemi zmíněnými, tedy policií  

i veřejností. Na otevřené, partnerské komunikaci, sdílení společných problémů v oblasti 

kriminality, hledání a přijímání společných řešení. Vzniká tak řada aktivit, které jsou 

zaměřené především na odstraňování příčin těchto problémů. Policie se tak chová 

proaktivně, předchází kriminalitě tím, že navrhuje na základě svých znalostí  

a zkušeností taková opatření, která jí zamezí už při vzniku události, kterou společnost 

nechce akceptovat a je pro ni nepřijatelná. Všechny tyto postupy jsou zaměřené na 

předcházení škodám a následkům kriminálního a rizikového chování a zamezení 

recidivě. I drobná opatření mají na kriminalitu a pocit bezpečí rozhodující vliv  

a policisté je nesmí podceňovat. Lidé se cítí dobře a bezpečně tam, kde se mohou 

vzájemně spolehnout jeden na druhého[30].  

5. Community policing 

Pojem community policing se v praxi policie během posledních let střídavě objevuje 

a zase mizí, aniž by současně vymizel i jeho obsah[27]. Jedná se o filozofii policejní 

práce. Základem a cílem je zapojení veřejnosti a vytvoření spoluzodpovědností za 

vytvoření vlastního pocitu bezpečí pro sebe i své spoluobčany. Současně vytváří 

komunitní přístup[30] k policejní práci, policie se orientuje na službu veřejnosti  

a společenskou policejní činnost. Zatímco předmětem zájmu tradičních policejních 

strategií je protiprávní chování, předmětem zájmu community policing[27] jsou 

následky, které kriminalita způsobuje, vzniklé škody a potenciální hrozby. Problémy 

kriminality, označované jako „pouliční“. Jedná se o jevy kriminální povahy a takové 

jevy, které kriminalitu usnadňují. Jsou to například krádeže či poškozování cizího 

majetku, nepořádek na ulicích, nedostatečně osvětlená zákoutí, lhostejná nevšímavost 

obyvatel k vlastnímu okolí a nedostatečná komunikace mezi občany, policisty 
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a představiteli místní správy[21]. Lepší vztahy s policií se mohou projevit i v oblasti 

dopravy a řešení krizových situací. [30] 

5.1. Důvěryhodnost a místní znalost 

 Současně je ovšem nutno klást důraz na místní znalost a sounáležitost policisty 

s okolím, ve kterém vykonává službu[26]. Urychleně je ovšem také nutno zapojit 

policisty do veřejného života a to takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila 

i jejich prestiž a důvěryhodnost. Policejní práce je totiž služba veřejnosti a musí být  

takhle prezentována navenek[17]. Tento otevřený a vzájemný vztah je totiž 

srozumitelný, nadčasový a pro každého občana i policistu přijatelný. Zatímco, jak se 

zdá, v západní Evropě pojem zdomácněl a mezi policisty je známý jako zastřešující pro 

řadu různých postupů zohledňujících komunikaci s občany, mezi našimi policisty se 

zatím příliš neujal. Tomu, co představuje, říkají totiž obvykle jinak. V České republice 

projekt navazuje zejména na současný systém prevence kriminality, který tvoří pět 

pilířů: resortní programy prevence kriminality Ministerstva vnitra, programy nevládních            

a charitativních organizací, aktivity Policie České republiky (tzv. Preventivně 

informační skupiny), aktivity podnikatelských subjektů a preventivní programy 

realizované samosprávnými orgány měst a obcí[27]. Na místní úrovni je systém 

postaven na skupině manažerů preventivních aktivit, kteří mají za úkol mimo jiné 

vytvořit a koordinovat[17] Komisi pro prevenci kriminality, analyticko-konzultační 

činnost (kriminologická analýza lokality) a iniciační činnost při vytváření místně 

zaměřených komplexních preventivních programů a jejich rozpracování do jednotlivých 

konkrétních preventivních aktivit. Prostřednictvím Komise pro prevenci kriminality se 

na místní úrovni zajišťuje koordinace a informovanost o lokálních preventivních 

opatřeních. Jejími členy by měli být jak kompetentní zástupci intervenujících státních 

institucí (např. policie, školství apod.), tak dle faktických možností konkrétních regionů  

i místní občanská uskupení, regionální, zájmové, charitativní a církevní sdružení, jakož  

i jednotlivci, kteří mají  o preventivní práci zájem a mají k ní i odpovídající schopnosti. 

K preventivním aktivitám lze přiřadit také činnost Probační a mediační služby, 

odpovídající principu „restorative justice“ (znovunastolená spravedlnost), kterou se 

community policing také zabývá[30]. Fakt, že pachatel je odsouzen k trestu, který 

„zůstává v komunitě“ a je viditelný, vede  i u nezúčastněné veřejnosti k silnějšímu 

vnímání kontinuity kriminálních aktivit a jejich následků. 
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5.2. Ucelenost projektu 

Koncept projektu vychází z faktu, že má-li být community policing v budoucnu v České 

republice využívaným typem policejní práce, musí o jeho přijetí usilovat samotný resort 

ministerstva vnitra a nelze tedy testovat a činit závěry pouze na lokální úrovni bez 

přímé a průběžné návaznosti na celostátní koncepce policejní práce, zejména v oblasti 

prevence kriminality[17]. Hodně času bylo proto věnováno přípravné fázi (po 

zhodnocení zkušeností ze zahraničí, kde projekty community policing, které neuspěly 

nebo se při své realizaci potýkaly se zásadními problémy, shodně zmiňovaly jako jednu 

z příčin těchto neúspěchů nedostatečnou přípravu implementace nových postupů), při 

níž byla pečlivě analyzována a dostatečně zohledněna návaznost na stávající strukturu 

policejní práce      a zjišťování stávajícího stavu a možného vývoje aktivit Policie ČR 

v této oblasti. 

5.3. Pohled občana na community policing 

Principy community policing jsou zaváděny v posledních desetiletích v důsledku 

zjištění, že ačkoli policie pracovala dobře a profesionálně, veřejnost nebyla s její prací 

spokojena a požadovala po své policii větší důraz na témata, která byla důležitá pro 

jejich každodenní život. Z pohledu občana je community policing filosofie, založená na 

potvrzeném předpokladu, že vztah lidí k prostředí, v němž žijí, má rozhodující vliv na 

jejich pocit bezpečí i na  skutečnou úroveň kriminality[26]. Odpovědný vztah obyvatel 

k jejich bezprostřednímu okolí má za následek, že toto prostředí udržují 

v nepoškozeném stavu a v pořádku (např. usilují o rychlé opravení veřejného vybavení,  

laviček, odpadkových košů či osvětlení, odstraňují nápisy a plakáty ze zdí, 

znovuzasklívají rozbitá okna atp.)[22]. Pokud tak nečiní, prostředí přestává být příjemné 

a lidé se v něm neradi zdržují. Vyprázdněný veřejný prostor poskytuje lepší podmínky 

pro drobnou pouliční kriminalitu (neboť není pod přirozeným dohledem) a lidé, kteří jej 

musí aspoň dočasně obývat, se v něm přestávají cítit bezpečně. 

5.4. Pohled policisty na community policing 

Z pohledu policie je „community policing“ využívání takových postupů práce, které 

zohledňují aktivní komunikaci s veřejností[17]. V rámci community policing policie při 

definování a řešení příčin kriminality zapojuje i místní nepolicejní subjekty prevence 

kriminality a snaží se o maximální využití možností, které skýtá každodenní pobyt 

policistů mezi občany. Výsledky této spolupráce se projevují jak v oblasti prevence 
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kriminality, tak ve zvýšení efektivity každodenní práce policie při zajišťování veřejného 

pořádku a bezpečnosti[30]. 

5.5. Přínos městu a jeho obyvatelům 

Město bude po zavedení community policing schopno efektivně využít a zapojit nové 

zdroje v boji s kriminalitou. Vedle snížení její míry získají místní policisté  

a představitelé města lepší a na prevenci zaměřený strukturovaný přehled o kriminalitě. 

Obecně lze říci, že náklady, spojené s posílením prevence kriminality ve městě, se 

v budoucnu bohatě vrátí v podobě odvrácených škod, které by nesnížená kriminalita 

měla za následek. Prevence kriminality podle principů community policing přinese 

městu příjemnější  životní  prostředí  s  nižší  mírou rušivých jevů, jako je nepořádek na  

ulicích a neobyvatelnost veřejného prostoru. Hlavním přínosem pak bude menší 

ohrožení drobnou kriminalitou a větší pocit bezpečí[4]. 

6. Příklad community policing v praxi 

Příklad z České republiky: Od roku 2002 je v jednom moravském městě řešen problém 

sprejerství za spolupráce policie, samosprávy, firem a místního tisku i samotných 

sprejerů. Z jejich iniciativy vzniklo občanské sdružení, jehož cílem bylo kontaktování 

sprejerů, úklid poškozených ploch a respektování podmínek sdružení pro jejich 

využívání. Podmínkami jsou udržování pořádku v okolí pronajatých ploch, dobrovolný 

přehled zúčastněných sprejerů, vytvoření pracovního "desatera" a garance „legálnosti“ 

témat nástřiků. Sdružení rovněž registruje další sprejery, kteří mají zájem na projektu 

participovat[6]. Indikátorem úspěchu opatření je jak snížení množství nelegálně 

posprejovaných ploch, tak i spolupráce sprejerů s místními podnikateli na tvorbě  

a úpravě reklamních ploch. 

6.1. Program Partnerství 

Grantový program Ministerstva vnitra České republiky „Partnerství“ vznikl v roce 2003 

v rámci aktivit Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky 

a navazuje na předchozí „Program prevence kriminality na místní úrovni“. Oba 

programy mají za cíl podporovat proaktivní přístup ke kontrole kriminality na místní 

úrovni[17]. Podstatou programu Partnerství určeného zejména pro menší obce 

a mikroregiony je partnerská spolupráce Policie České republiky s místními orgány 

veřejné správy při přípravě a realizaci cílených opatření (projektů), která budou 
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minimalizovat lokální kriminogenní podmínky, zvyšovat riziko při páchání trestné 

činnosti a snižovat její potenciální zisky. Těžiště metod předcházení trestné činnosti 

bude spočívat zejména v situačních aspektech prevence. Policie České republiky 

(okresní ředitelé a vedoucí obvodních oddělení Policie České republiky) iniciují řešení 

konkrétních negativních jevů a spolupodílí se na výběru adekvátních opatření. 

Realizátorem doporučených preventivních opatření je obec, která je i příjemcem dotace 

a na realizaci projektů finančně participuje[2].  

6.2. Policie ČR a vztah k menšinám  

Jako specifický přístup community policing zaměřený na menšinové komunity je 

v České republice od roku 2003 realizována Národní strategie pro práci policie ve 

vztahu k etnickým a národnostním menšinám v  České republice. Strategie vytváří 

předpoklady, aby příslušníci Policie České republiky v dostatečné míře disponovali 

dovednostmi pro policejní práci v multikulturní společnosti, navrhuje mechanismy  

a opatření pro komunikaci s minoritami a hledá cesty, jak do policejní práce příslušníky 

národnostních menšin zapojit[23]. Dobré vztahy s menšinovou komunitou pomáhají 

policii jak v řešení případů, které jsou s životem minorit spojeny (ať už jde o trestnou 

činnost příslušníků minority či trestnou činnost proti osobě hlásící se k minoritě), tak ve 

zvyšování prestiže policejní práce, kladného hodnocení policie a zvyšování její 

pozitivní image[6] v očích veřejnosti. Dobré vztahy s minoritami jsou pro policii 

potřebné a užitečné a jsou investicí, která se jí v případě, že bude v navazování nových 

kontaktů úspěšná, v budoucnu mnohokrát vrátí. Navrhované mechanismy umožňují 

Policii České republiky pružnější přizpůsobení místním podmínkám a adresnost 

opatření pro ty menšinové skupiny osob, pro které se v dané lokalitě využití policejních 

mechanismů práce s menšinami jeví jako nejefektivnější[3]. 

6.3. Cíle a předpokládané výsledky 

• Zajistit širší povědomí o pojmu community policing a jeho obsahu mezi 

příslušníky Policie České republiky na všech úrovních sboru, v dalších 

institucích, u představitelů samospráv a odborné veřejnosti. 

• Implementací pilotních projektů ověřit fungování community policing ve dvou 

lokalitách. Seznámit policisty s obecnými principy, umožnit jim setkání se 

zahraničními kolegy a získat informace o aktivitách, které jsou v tomto směru 
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vyvíjeny v jiných místech České republiky. Umožnit jejich vyzkoušení  

a společně vyhodnotit efektivitu. 

• Podporovat a posílit součinnost Policie České republiky s obcemi při tvorbě 

a realizaci preventivních programů. Poskytnout informace (školení) o metodách 

zjišťování a řešení problémů, tak aby tento postup mohl být uplatněn 

v programu Partnerství.  

• V pilotních lokalitách přispívat k posílení důvěry občanů v policii a participovat 

na vytváření kvalitního prostředí předcházejícího vzniku kriminality. 

• Na základě získaných informací a zkušeností pravidelně vyhodnocovat možnosti 

community policing v praxi a otevřít diskusi o jejich zohlednění v plánech 

rozvoje Policie České republiky. 

• Začlenit principy a mechanismy community policing do systému policejního 

vzdělávání. Společně s Ministerstvem vnitra České republiky a učiteli 

policejních škol vypracovat plán jejich zařazení do přípravy policistů. 

• Začlenit mechanismy účinně zohledňující potřeby společnosti v policejní práci 

na místní úrovni do praxe Policie České republiky. Vytvořit přehledné návody 

pro tento typ aktivit a posílit jejich využívání[4]. 

6.4. Hodnocení policisty 

Policistova práce je hodnocena podle výslednosti a podle schopnosti pojmenovávat 

problémy, navrhovat jejich řešení a přijímat za ně svůj díl odpovědnosti. Policista 

pomáhá občanům a věci řeší především problémové a nejen případ od případu. Problém 

se nejlépe řeší tam, kde vzniknul, těmi, kteří mu rozumí a chtějí ho řešit a tehdy, když je 

ještě zvládnutelný. Koncept je vždy naplňován v lokálních variantách, které spojují 

(mimo jiné) tato základní východiska[27]: 

• Policejní práce orientovaná na službu veřejnosti nenahrazuje standardní práci 

policie na základních útvarech, ale doplňuje ji a významně usnadňuje 

• Policisté jsou k proaktivní činnosti motivováni částečným přenesením 

zodpovědnosti za bezpečnostní situaci v „jejich“ lokalitě, s čímž souvisí 

i relevantní část rozhodovacích pravomocí. 

• Preventivní aktivity jsou stejnoměrně delegovány na každého policistu 

v rámci jeho běžných služebních povinností. 
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• V lokalitě působí dlouhodobě stejní policisté, aby měli dostatek času získat 

dobrou místní znalost a aby občané mohli dobře poznat „svého policistu. 

Nastavit systém hodnocení vedoucích pracovníků ( teď vyloženě laicky - výsledky 

oddělení, dokladace průběžného vzdělávání, projevy iniciativy, tzn. návrhů na zlepšení 

činnosti apod.) Všem je přece jasné, že po pár letech dochází k syndromu vyhoření, 

zvláště u managerské činnosti kdy není ani možné 20 let vykonávat stejnou řídící 

funkci. Samotná změna zákona nic neřeší, pokud skutečně nedojde k obměně řídícího 

aparátu. Zákon  se nastartoval k 1.1. 2007.  Ovšem se stávajícími funkcionáři. Otázkou 

je, aby policejní prezident nebyl tou první a poslední vlaštovkou.  Podívejme se na 

managerské posty v renomovaných firmách či institucích, kde záleží opravdu na 

výsledcích. Žádná taková firma si nemůže dovolit čekat rok, dva ( až někdo doslouží, až 

si někdo vyslouží atd.). Věci se řeší hned, nikoliv až za rok, zvláště když je firma na dně 

a chce změnu.  

6.5. Policista v komunitě 

Termín komunita nahrazuje obvyklý český výraz společenství – společenství lidí, které 

vzájemně cosi spojuje. Většinou se nám vybaví nejrůznější komunity náboženské, 

národnostní nebo terapeutické. Lidi ovšem může spojovat i něco zcela prozaičtějšího. 

V našem případě je to příslušnost k nějaké lokalitě. Může jít o obec nebo město, ve 

kterém ti lidé prostě bydlí, pracují nebo se tam z nějakých jiných důvodů vyskytují.        

A vyskytuje se tam také policejní oddělení, stanice nebo prostě jen policista, který 

organizaci reprezentuje. Mezi každodenní problémy, radosti a starosti této obce patří 

samozřejmě i otázky veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku. Každý ze společenství 

má nějakou představu o tom, jak by měla být jeho bezpečnost zajišťována, kdo by to 

měl dělat a jak on sám se na ni má a může podílet.  

7. Prevence a spolupráce 

Strategie prevence je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání, tzv. Bílou 

knihou, s Akčním plánem Evropské unie boje proti drogám,  s Usnesením vlády  ČR      

č.1305/2002[20] o Národní strategii protidrogové politiky na období 2005 - 2009,            

s  Usnesením  vlády  ČR  č.  393/2005 [18]   ke  Strategii  prevence  kriminality   na   

léta  

 22



2005 - 2008 a dokumentem WHO Evropské zdraví 21 – Cíl 12 a s Usnesením vlády  

č. 1046/2004[19] k dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 

České republiky  Zdraví pro všechny v 21. století. Primární prevencí rozumíme veškeré 

konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným se 

sociálně patologickými jevy (dále SPJ), případně minimalizovat jejich dopad a zamezit 

jejich rozšíření[5]. 

7.1. Cíle preventivních opatření 

• výchova ke zdravému životnímu stylu,  

• rozvoj a podpora sociálních kompetencí,  

• zkvalitnění koordinace a kontroly specifické primární prevence napříč resorty, 

s cílem dosáhnout vyšší kvality a efektivity prováděných programů,  

• zvyšovat pocit  bezpečí občanů, 

• reagovat na negativní vývoj trestné činnosti a specifické problémy 

v lokalitách, 

• předcházet trestné činnosti a omezovat nové příležitosti k páchaní trestné 

činnosti. 

7.2. Předpoklady realizace 

Základním předpokladem realizace programu Partnerství je analytická, signalizační  

a iniciativní role Policie České republiky, zejména krajských správ, okresních ředitelství 

a obvodních (místních) oddělení Policie České republiky. Myšlenka vychází ze 

skutečnosti, že Policie České republiky má nejúplnější a nejobjektivnější informace 

o trestné činnosti a jejích vývojových trendech v regionu. Proto je institucí, která 

kompetentně iniciuje řešení konkrétních negativních jevů a současně se spolupodílí na 

výběru adekvátních opatření. Celá činnost je založena na úzkém partnerském vztahu 

Policie ČR s obcemi, krajskými úřady a dalšími subjekty při komplexním řešení dílčích 

jevů kriminality v rizikových lokalitách a při přípravě a realizaci opatření (projektů), 

která mají za cíl minimalizovat místní kriminogenní podmínky a pozitivně ovlivňovat 

pocit bezpečí občanů. Nezbytná je úzká spolupráce policie s manažery prevence 

kriminality krajských úřadů a s manažery prevence kriminality měst a obcí. 
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8. Realizace community policing 

Při vytváření dílčích projektů  a stanovování strategie působení na jednotlivé cílové 

skupiny je vhodné specifikovat, jedná-li se o preventivní aktivitu na primární, 

sekundární či terciární úrovni:  

• primární prevence se zaměřuje na všechny občany (osvěta, informace, 

volnočasové aktivity) [27],  

• sekundární prevence na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená 

pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti 

(specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové           

a alkoholové závislosti, záškoláctví, povalečství, vandalismus, rasové konflikty)   

a na příčiny kriminogenních situací (dlouhodobá nezaměstnanost, sociální 

chudoba apod.) [27], 

• terciární prevence se pak soustřeďuje na kriminálně narušené jedince a na 

prokriminální sociální prostředí[27]. 

8.1. Rodina - základ života 

Městský obvod Ostrava-Jih čítá téměř 120 tisíc obyvatel. Dětí a mladých lidí do 18 let 

věku žije v obvodu asi 28 tisíc, dětí do 15 let pak více než 22 tisíc. Městský obvod je 

charakteristický svým sídlištním charakterem, vyznačuje se mimořádnou hustotou 

obyvatelstva, specifickou věkovou a především sociální skladbou obyvatel. Je zde 

vysoká míra nezaměstnanosti. Velký počet rodin je neúplných či nefunkčních. Statistika 

Odboru sociálně – právní ochrany dětí eviduje v Městském obvodu Ostrava – Jih více 

než 2 500 rodin s nezaopatřenými dětmi v evidenci sociálně potřebných. V roce 2002 

bylo evidováno více než 400 případů trestné činnosti dětí a mladistvých řešených 

kurátorem, kdy souběžně dochází ke snižování počtu případů trestné činnosti 

mladistvých, zatímco vzrůstá počet případů trestné činností dětí. Potvrzuje se tak 

celkové snižování věku pachatelů trestných činů. Vzrůstá agresivita a brutalita 

provedení násilné trestné činnosti[1], zvyšuje se počet drogově závislých dětí 

s výchovnými problémy, hlavně záškoláctvím. Děti se stávají nástrojem sporu mezi 

rodiči a vzrůstá současně náročnost soudních sporů o dítě. Praktické zkušenosti  

i průzkumy psychologů upozorňují, že absencí rodinných vztahů jsou nejvíce postiženy 

děti, a to viditelně[2]. 

 24



8.2. Centrum volného času 

V roce 2002 zahájilo v lokalitě Pískové Doly na ul. Nedrnová v Ostravě-Zábřehu 

provoz Centrum volného času KLIKA[2], a to díky finanční podpoře Ministerstva 

vnitra České republiky v rámci Komplexního součinnostního programu prevence 

kriminality města Ostravy. V rámci tohoto zařízení byly vytvořeny kluby dle věkového 

rozdělení, v rámci kterých je pracovníky centra vytvářena kvalitní programová náplň,  

kroužky, společenské hry a činnost, sportovní hry a soutěže tvůrčí činnosti. Byla 

navázána spolupráce se Sdružením rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Stonožka 

Ostrava, s Renarkonem o.p.s, s Junákem – Svazem skautů a skautek České republiky, 

s Asociací TOM a s dalšími neziskovými organizacemi, které zde prezentují své aktivity 

určené především dětem, mládeži a rodičům. 

 

8.2.1. Náplň a cíl projektu 

Projekt zohledňuje věkové kategorie dětí a mládež ve věku 6 až18 let. Současně je také 

nutné nenásilnou formou bezprostředně zapojovat do činnosti také rodiče dětí. V první 

fázi se jedná především o rodiny s dětmi, které jsou evidovány Odborem sociálně právní 

ochrany dětí. Samozřejmě, že nejsou odmítáni ani ostatní zájemci, kteří projeví zájem 

o činnost a náplň svého volného času.  

8.2.2. Formy projektu  

• Příměstské akce, tzn. jednodenní akce centra zaměřené na účast rodičů, 

realizované 1x měsíčně. Programová náplň je spoluvytvářena s účastníky na 

základě zájmu a dělena dle věkových kategorií. 

• Týdenní prázdninové pobyty určené pro rodiče s dítětem (dětmi) v jiném než 

domácím prostředí. 

• Víkendové pobyty určené pro rodiče s dětmi, podle zájmu již pro děti bez 

rodičů. 

 

Součástí všech pořádaných akcí je terapeutický program, který je uzpůsobován 

jednotlivým aktivitám. Jsou zde přednášky členů Městské policie, zdravotníků, Policie 

ČR, hasičů, odborníků poraden a krizových center. Cílem těchto setkání s dětmi a rodiči 
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je preventivně a nenásilnou formou ovlivňovat chování, vytvářet pocit práva a bezpečí, 

rozvíjet schopnosti, vést ke zdravému životnímu stylu a znovunavázání pozitivních 

vztahů mezi dětmi a jejich rodiči na základě dlouhodobé činnosti. Projekt bude 

pokračovat i v dalších letech a stane se nedílnou součástí nabídky Centra volného času. 

Snahou je umožnit rozvoj schopností, vloh, kreativity a fantazie se vzájemným 

provázáním jednotlivých aktivit. Kluby jsou otevřeny každý den od 14:00 do 18:00 

hodin. Pro menší děti je připravován program, pro větší děti jde hlavně o možnost sejít 

se v kulturním prostředí, posedět a pobavit se a tím zamezit různému posedávaní 

v partách někde na schodech. 

8.2.3. Praktické zkušenosti     

Vyhodnocování činnosti upozorňuje na absenci pozitivních rodinných vztahů mezi 

dětmi a jejich rodiči. Je běžné, že v době, kterou děti tráví v klubech centra, jsou rodiče 

v nedaleké restauraci. Rodiče bývají pod vlivem alkoholu, sourozenci jsou zvyklí se 

starat sami o sebe navzájem. Často se vyskytují případy drobných krádeží. Děti jsou 

ochotny přivítat jakoukoliv činnost, je-li vybudována důvěra mezi vedoucími  

a návštěvníky klubu. Spolupráci s Centrem volného času také uzavřelo sdružení Duhoví 

kamarádi a centrum Stonožka. Toto sdružení zajišťuje prostřednictvím své členské 

základny vedení kroužků, klubů a dalších zájmových činností. Tímto se podařilo 

vytvořit nízkoprahové centrum vhodné ke kreativnímu využívání volného času mládeže. 

Současně se určitou část mládeže podařilo zaujmout a vytvořit základ k další praktické 

činnosti v oblasti využívání volného času dětí[4].  

8.2.4. Personální zajištění 

Personální zajištění je zatím nejslabším článkem činnosti centra KLIKA. Lidé, kteří 

by chtěli za málo peněz hodně a docela těžce pracovat je velmi málo. Přesto se daří 

personálně činnost zabezpečovat, i když s velkou fluktuací :  

• 3 lidé na plný úvazek (ředitel, ekonom, pedagog klubů dětí), 

• 2 lidé na částečný úvazek (uklizečky), 

• 3 lidé na stáži (vedoucí klubu pro mládež, pedagog volného času), 

• 5 externistů, kteří jsou placení jen částečně, většinou pracují dobrovolně, 

• 25 dobrovolných pracovníků a vedoucích[3], 
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8.3. Rodinné centrum 

Úkolem je prostřednictvím komunitní práce s rodinou a jejími dětmi a individuální 

práce s rodinou zajistit změnu rodičovských postojů, posílení rodinných vazeb, 

vybudování místa pravidelného setkávání, zlepšení prospěchu u dětí školního věku  

a zajištění programu pro neorganizovanou mládež v problémové lokalitě.  Tento 

projekt nese název KIPR. 

Komunitní a individuální práce s rodinou je dílčím programem celkového projektu 

Bezpečný Jih, realizovaný Rodinným centrem a sociální službou obce pro rodiny 

s dětmi. Zahrnuje celkem 8 zdánlivě nesourodých aktivit, které společně jako celek 

vytvořily fungující preventivní hráz proti sociálnímu vyloučení dětí a rodičů žijících 

na hranici bídy[4].  

8.3.1. Cíl projektu  

Cílem projektu je změna postojů rodičů směrem k rodičovské zodpovědnosti 

a přijatelné trávení volného času dětí. Snahou je individuálně působit na skupinu rodin 

ubytovaných v Chráněném bydlení a to formou sociální asistence, komunitní práce 

s rodinou, programů skupinové terapie, zážitkových programů, výtvarných, naučných 

a relaxačních programů. Centrum patří mezi velmi vyhledávané a využívané dětmi, 

které projevují obrovské nadšení. Nedaří se však změnit nefunkční chování rodičů 

v některých rodinách, a to i přes opakované poskytování sociální asistence. Problém je 

také v kapacitních důvodech, kdy není možno podchytit více dětí z problémové 

lokality. V současnosti do centra dochází zhruba 140 dětí a jen 20 rodičů[4].   

8.4. Bezpečí pro seniory 

V posledních letech se začaly ve větší míře objevovat případy, při kterých se stávají 

oběťmi trestné činnosti dříve narození občané. Společným jmenovatelem těchto činů je 

většinou přílišná důvěřivost a také značná neinformovanost seniorů. Cílem projektu na 

pomoc seniorům je informování seniorů a zdravotně postižených občanů o zásadách 

bezpečného chování, technické zabezpečení vstupu do bytu seniora a zdravotně 

postižené osoby, distribuce informačních samolepek s telefonními čísly k nalepení 

zevnitř na vchodové dveře. Hlavní částí projektu jsou besední programy, při kterých 

jsou zmiňována veškerá rizika, která této věkové skupině obyvatel hrozí. Témata besed 

jsou zaměřena jak na problematiku domácího násilí, tak i na dodržování pravidel osobní 
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bezpečnosti a v neposlední řadě také na možnosti zajištění bytu. Právě u zmíněného 

zabezpečení bytu se oddíly prevence a dohledu městské policie, provádějící besední 

činnost, setkávají s tím, že staří lidé nemají přehled o dostupné zabezpečovací technice, 

která je běžně k dostání na našem trhu. Součástí projektu je rovněž bezplatná montáž 

bezpečnostních dveřních řetízků v bytech seniorů, kterou provádějí strážníci 

technického oddílu městské policie. Osobám,u nichž je montáž prováděna, jsou 

předávány informační letáky, upozorňující na možná rizika, jimž jsou starší lidé 

vystaveni a také rady, jak postupovat, pokud se cítí ohroženi. V případě zájmu o tuto 

bezplatnou službu, mohou občané kontaktovat sociální odbory na úřadech jednotlivých 

městských obvodů. Jako podmínky pro poskytnutí této služby byla ve spolupráci se 

sociálním odborem Magistrátu města Ostravy stanovena tato kritéria :  

– věk nad 65 let (u osob tělesně či jinak zdravotně postižených se věk posuzuje 

individuálně), 

– trvalé bydliště v domě bez pečovatelské služby na území města Ostravy, 

– osoba žijící sama v domácnosti (u dvou a více osob starších 65 let žijících ve 

společné domácnosti budou žádosti posuzovány individuálně). 

8.4.1. Hodnocení projektu ze strany veřejnosti a jeho účastníků 

Projekt byl prezentován v místním a regionálním tisku, v televizi a na internetových 

stránkách Policie ČR. S projektem bylo současně seznámeno zastupitelstvo města 

Ostravy a zastupitelstvo městského obvodu Ostrava – Jih. Informace o možnostech 

bezplatné instalace bezpečnostního řetízku byly uveřejněny v kabelové televizi           

a místním tisku, možnost bezplatného zabezpečení bytů seniorů byla prezentována 

na celoostravské výstavě „Zabezpečení domu a bytu“ pořádané Městským obvodem 

Ostrava – Jih. 

Besedy a přednášky i osobní poradenství klientům spojené s montáží 

bezpečnostních řetízků bylo hodnoceno kladně jak seniory, tak jejich rodinnými 

příslušníky. Na tomto projektu se současně podílí pracovníci Policie ČR, Městské 

policie Ostrava, odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih a 

koordinátor prevence kriminality. Zájem o instalaci bezpečnostního řetízku je i 

nadále ze strany seniorů veliký[2].   
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8.5. Bezpečný dům 

V souvislosti s programem prevence kriminality provedli analytici Policie České 

republiky rozbor kriminality. Tento rozbor byl zaměřen na bezpečné bydlení 

a směřován k lokalitě Ostrava-Jih. V souvislosti se záměrem programu Partnerství 

i žádostmi občanů bylo přihlédnuto i k přestupkovému jednání a stížnostem občanů 

bydlících na sídlišti Dubina jež je vyjádřeno tabulkou 1.  

 

Tabulka 1: Rozbor kriminality Ostrava Jih 

Sledované ukazatele Nápad trestné činnosti Z toho objasněno 

Krádeže kapesní 341 47 

Krádeže věcí z vozidel 322 36 

Rvačky 140 99 

Výtržnictví 117 85 

Loupeže 86 42 

Krádeže dvoustopých vozidel 81 13 

Sprejerství 15 8 

 

Počátkem roku byla již situace kritická. Občané sepsali petici na neúnosnou situaci 

v okolí svého bydliště. Na základě těchto upozornění občanů byl Policii ČR ve 

spolupráci s obecní policií proveden průzkum v dané lokalitě a za nejrizikovější ulici 

byla vytipovaná část ulice v okolí domu Václava Košaře 3/123 v části obvodu. Jedná 

se o výškovou dvanáctipatrovou budovu, která je součástí členité sídlištní výstavby. 

Vnitřní prostory budovy jsou členité a špatně osvětlené z důvodu častých krádeží 

žárovek veřejného osvětlení. Ke schůzkám mládeže a dětí docházelo převážně ve 

vyšších patrech objektu, odkud byl náležitý rozhled na okolní oblast a v případě 

objevení hlídek policie bylo dostatek času na opuštění inkriminované oblasti. 

K tomuto byly hojně využívány chodby volně přístupné z důvodu požární 

bezpečnosti. Tyto prostory zde byly vážně poškozeny vandaly. Jednalo se o vrypy do 

stěn nebo malby na stěnách a dveřích bytů občanů, kteří zde bydleli[3].  
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Dalším kriminogenním faktorem je, že se v domě často střídali nájemníci. Neexistují 

pravidelná společná setkání obyvatel (domovní schůze), při nichž by se domluvili na 

vhodném společném postupu proti devastaci domu. Z rozhovoru s nájemníky domu 

vyplynula neochota většiny obyvatel domu uzamykat vchody do budovy. Důvodem 

nebyla ovšem lhostejnost, ale zkušenost, že uzamčené dveře bývají často z důvodu 

uzamčení poškozené[2].  

 

8.5.1. Návrh řešení 

Nájemníkům domu Václava Košaře bylo z důvodu této neúnosné situace navrhnuto 

řešení, a to vybudování kamerového systému na chodbách domu a ve výtahu. S tímto 

řešením většina nájemníku při rozhovoru vyjádřila souhlas a současně projevila zájem 

o instalování dalších bezpečnostních prvků. Jednalo se o vstupní dveře, aktivní 

osvětlení (reagující na pohyb); tato drobnost již dokáže odradit potencionálního 

pachatele, jež ztrácí v daném momentě svou inkognitu. 

8.5.2. Typování lokality 

Po vyhodnocení dané problematiky byly vytipovány tyto lokality : 

1. Bezpečná lokalita Plzeňská – Helbich. 

2. Bezpečná lokalita Dr. Martínka. 

V rámci těchto lokalit bude věnována pozornost nemovitostem, zastávkám MHD, 

přilehlým parkovištím, podchodům a okolí budov se zaměřením na pouliční 

kriminalitu a pohyb kradených věcí. Policisté vybraní pro danou lokalitu se aktivně 

zapojí do komunikace s občany[1]. Občané musí znát svého policistu, na kterého se 

v případě potřeby obrátí. Činnost policistů bude zaměřena do oblastí jejich místních  

a osobních znalostí, s důrazem na osobní znalost pachatelů trestné činnosti, s trvalým 

bydlištěm v místě vymezené lokality. 

Výkon služby v ostatních částech ÚMOb Ostrava - Jih bude posílen tak, aby nedošlo 

k narůstání kriminality na jiném území, což bude zabezpečeno organizačními kroky 

Policie České republiky ve spolupráci s Městskou policií Ostrava.  
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8.6. Bezpečná doprava 

Oblast bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je řešena v souvislosti 

s problematikou bezpečnosti chodců, dětí a ostatních nemotorizovaných účastníků 

silničního provozu[1]. V oblasti Ostravy – Jih byly instalovány před velkou část 

budov a míst, kde dochází k vyšší koncentraci dětí a mladistvých, zpomalovací 

retardéry. Současně byly vybudovány na území obvodu v místech nebezpečného 

křížení silnic kruhové objezdy.   

 

8.6.1. Cíl projektu  

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ochrana 

nemotorizovaných účastníků silničního provozu, a tím snížení počtu dopravních 

nehod v důsledku nepřiměřené rychlosti na přechodech pro chodce. V současné době 

žije v obvodě Ostrava – Jih zhruba 120 000 obyvatel. Z tohoto počtu je 17 682 dětí  

a 3 482 cizinců.   

Základní myšlenkou při řešení této problematiky bylo zřízení statických radarových 

měřičů rychlosti jako výchovného prvku, které je však zaměřeno i represivně proti 

přestupcům, kteří nerespektují nejvyšší povolenou rychlost. Komunikace 

(Dr. Martínka a ulice Horní), na kterých jsou radary nainstalovány, jsou čtyřproudové 

silnice a jsou vedeny přes sídliště. Tyto dvě ulice byly vybrány na základě statistik 

dopravní nehodovosti, které byly poskytnuty Policii České republiky. Na každé z nich 

jsou instalované čtyři radarové krabice, do kterých bude radar typu (RAMER) vkládán 

dle potřeby Policie České republiky. Na úseky měřené radarem jsou řidiči v předstihu 

upozorňováni informačními tabulemi umístěnými podél komunikace.  

8.6.2. Dosažené výsledky  

Při prvním použití radarového měřiče, kdy tento byl umístěn na ulici Dr. Martínka 

v odpoledních hodinách mezi 14:00 až 16:00, bylo naměřeno za toto krátké období 

288 přestupků. Po instalování statických měřičů a následné propagaci ve sdělovacích 

prostředcích došlo k výraznému poklesu přestupců, jež překročili povolenou rychlost. 
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Za jediný den bylo vyhodnocením uvedeného zařízení zjištěno 210 přestupců 

povolené rychlosti, což činí značný pokles oproti stávajícímu stavu. 

8.6.3. Zabezpečení proti zneužití systému 

Zařízení je schváleno  následujícími dokumenty podle typu Typová schválení: TCS 

162/91-1120 ( RAMER 7F, 7F-V, 7CCD), TCM 162/95-2074[24] ( 7M-M, 7M-S,   

7M-V), TCM 162/98-2944[25]  ( 7M-MB, 7M-VB, 7M-VF). Znamená to, že státní 

orgány na základě zkoušek potvrzují, že zařízení odpovídá normám, zákonům a jiným 

požadovaným předpisům. Jeden z požadavků je i nemožnost manipulace se snímkem. 

Článek 16 normy PNÚ 1620.1, která předepisuje technické požadavky na silniční 

radarové rychloměry, nařizuje: Rychloměr musí umožňovat jednoznačné měření 

rychlosti vozidla, a to i v případech současného výskytu více vozidel v místě měření, 

jako např. při míjení a předjíždění nebo při jízdě ve více pruzích.  

8.6.4. Technické podmínky  

Zařízení pro fotodokumentaci musí na snímku zřetelně a jednoznačně zobrazovat: 

a) totožnost měřeného vozidla v souladu se zákonem 361/200 Sb., 

b) údaj o naměřené rychlosti, 

c) místo, datum a dobu měření. 

Protože uvedená zařízení typu RAMER byla po zkouškách ČMI uznána odpovídající 

platným předpisům, byla schválena pro provoz a bylo jim přiděleno typové osvědčení. 

Z těchto osvědčení vyplývá, že pokud bylo měřidlo ověřeno a obsluha se řídí 

návodem k obsluze, je vyloučena možnost jiného vozidla na snímku než změřeného. 

Toto platí    i o možnosti manipulace se snímkem. Pokud by byla provedena jakákoliv 

manipulace se snímkem, není tento snímek již použitelný, protože není umožněna 

další práce s ním, a tedy ani jeho vytištění. V radaru je navíc manipulace vyloučena 

úplně, protože přístup je pod plombou z AMS. ARCHIV je speciální program, který 

má znemožněnu jakoukoliv změnu v údajích přenášených z radaru. Snadnou 

kontrolou je souhlas mezi údaji na a pod snímkem. Technické provedení zařízení je 

takové, aby v co největší míře omezilo chyby obsluhy. Rovněž dosah zařízení je 

omezen tak, aby při nesprávném ustavení měřiče bylo znemožněno měření. V případě 
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nesprávného nastavení ZOOMu kamery, tj. zobrazení více vozidel v jednom směru na 

snímku, nesmí být takový sporný snímek využit. V případě, že na snímku jsou dvě 

vozidla každé v jiném směru, je vepsán údaj, které vozidlo bylo změřeno a snímek je 

platný[24], [25]. 

8.6.5. Hodnocení 

Pokud by obsluha hrubě porušila způsob používání měřiče, např. vyjmutím kamery 

z aretovaného držáku proto, aby umožnila foto jiného vozidla než změřeného, mohlo 

by se jednat pouze o náhodný snímek, který by bylo možné snadno odhalit. Nedovedu 

si představit účelné využití takového postupu. Spolupráce vlastního radaru se 

záznamovým zařízením je řízena počítačem a nedá se ovlivnit. Když to zjednoduším, 

tak zásah bez porušení plomby je vyloučen a zásah v programu ARCHIV není možný 

na údaje z radaru. Tyto jsou do fotografie přímo zapsány měřící hlavou a následně je 

celá fotografie  kryptována. V dalších letech bude projekt dále rozvíjen; město 

Ostrava zakoupilo tablet WI-FI systém pro 8 krabic. Hodnoty naměřené jednotlivými 

radary budou poté radiovým přenosem přeneseny a porovnány s evidencí řidičů  

a majitelů vozidel a to tak, aby byly následně vytvořeny sankční podmínky dle zákonu 

ČR. Zpracování přestupku bude probíhat na odboru dopravy – úseku správního řízení  

a přestupku v silničním provozu.  

9. Zahraniční zkušenosti Community policing 

Zahraniční policejní složky ve svém přístupu do značné míry budují svůj pozitivní vztah 

k občanům na komunikaci a otevřenosti, ovšem zejména na řešení konkrétních místních 

problémů. Policejní práce je zde vnímána jako služba veřejnosti v tom smyslu, že musí 

být občanům co nejlépe dostupná a v takové formě, která je pro ně nejpřijatelnější. 

Policejní služebny jsou proto budovány tak, aby se návštěvníci služebny cítili v těchto 

prostorách spokojeně. Jsou zpravidla vybaveny otevřenou recepcí, v níž pracují civilní 

zaměstnanci, výjimkou není ani možnost posadit se do křesla a vypít si při čekání kávu.  

Současně konstatovat, že bezpečnostní, sociální a právní systém v zahraničí poskytuje 

policistům jistoty a společenskou ochranu. Policie preferuje bezpečnost v ulicích, 

veřejný pořádek a  kontroluje systematicky jeho dodržování, mohli bychom říci jako  

i v České republice. Nutno však poukázat na detaily, které diferencují. 
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9.1. Nizozemsko 

Nizozemsko, často také nesprávně označováno jako Nizozemí či Holandsko, je jednou 

ze zemí Beneluxu. Je situováno v severozápadní Evropě. V Nizozemsku působí jediný 

policejní sbor a tím je Policie (Politie). Vedle Policie zde však působí i vojenská 

organizace, která by se dala volným překladem nazvat jako královské četnictvo, resp. 

Královská vojenská policie (Koninklijke Marechaussee, KMar), která v mírových 

časech napomáhá plnit vybrané policejní úkoly v zemi. Tradičně je policie 

v Nizozemsku pod dvojím vedením (jak na celostátní, tak na místní úrovni), čímž je 

preventivně předcházeno případnému zneužití policejní síly[26]. 

9.1.1. Komunitní projekty 

Součástí policie jsou také dva typy podpůrných dobrovolnických skupin občanů, 

podílejících se na veřejném pořádku a bezpečnosti. 

Městské hlídky (hlídače, strážce)  
Městské hlídky čítají v Nizozemsku cca 4.000 strážců, kteří jsou nápomocni policii při 

hlídkové činnosti na veřejných prostranstvích. Jde v podstatě o zvyšování viditelnosti 

policejních (resp. bezpečnostních) pracovníků „na ulici“, zlepšení informačního servisu 

pro občany apod. V podstatě jde o odlehčení vytíženosti policie od těchto činností. 

Strážci jsou uniformovaní. Svou činnost provádějí na základě lokálních bezpečnostních 

priorit a většinou v rámci některého z bezpečnostních programů.  

Strážci jsou pod kontrolou operačního střediska, popř. přímým dozorem policistů. 

Nemají žádné zvláštní pravomoci, v případě nutnosti jsou oprávněni volat přes 

vysílačku o policejní podporu[26].  

Policejní dobrovolníci  
Zhruba 2 000 policejních dobrovolníků zastává v Nizozemsku poměrně významnou 

úlohu. Dostává se jim stejného výcviku jako standardním policistům a mohou zastávat 

v podstatě většinu činností, které zastává policista (pochůzkář – tedy na nižších 

hodnostech). V případě, že dobrovolník splňuje daná kriteria a je mu uděleno povolení 

od příslušného policejního funkcionáře, smí zastávat i penzum úkolů, které náleží 

policistovi v hodnosti konstábla. Možnosti využití jsou však do určité míry závislé na 

regionu (v některých případech jsou dobrovolníci oprávněni činit i vyšetřovací úkony). 

Dobrovolníkům za jejich činnost náleží plat (symbolický); jejich postavení je řešeno 
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odděleně od statusu policisty. Kvůli opadání zájmu o dobrovolnou činnost v posledních 

letech se chystají určité změny, které by měly dobrovolnictví zatraktivnit[26] 

Prevence 
Na preventivní činnosti se v rámci své působnosti podílí i ministerstvo spravedlnosti, 

které vyhlásilo čtyři základní pilíře prevence kriminality: vyrovnaná výchova, kontrola 

sociálního prostředí, situační prevence a odstrašení prostředky trestního práva.Mezi 

další preventivní aktivity patří informační kampaně, např. jak zajistit svůj majetek proti 

vloupání či odcizení, či jak učinit svou čtvrť bezpečnější. Se zajímavým projektem 

přišlo také Policejní muzeum v Apeldoornu, které zahájilo informační výukové 

programy pro děti na středních školách, kde se mohou seznámit s činností policie, její 

organizací či       s úlohou policejního sboru v demokratické společnosti. V rámci tohoto 

programu bylo také natočeno několik tématických filmů a publikováno množství 

informačních tiskovin[26]. 

9.2. Slovensko 

Svou činnost na úseku prevence policie dovozuje ze svého podílu na zabezpečování  

a realizaci úkolů vyplývajících z koncepce prevence kriminality a jiné protispolečenské 

činnosti. Tuto činnost přitom rozděluje na[34]:  

• činnost směrem dovnitř Policajného zboru, což je reprezentováno zejména 

aktivitami inspekční služby, která odhaluje a dokumentuje trestné činy páchané 

policisty 

• činnost směrem k občanům.  

Preventivní činnost vůči občanům je realizována mnoha způsoby, z nichž některé si zde 

přiblížíme[34].  

Na krajských ředitelstvích Policajného zboru byla např. zřízena poradensko-informační 

centra, která se orientují především na pomoc v rámci agendy správních činností, dále 

jsou těmito centry pořádány přednášky, besedy, tiskové konference, atd. Další 

informační centra byla vytvořena v turisticky či jinak exponovaných místech, jako např. 

ve Vysokých Tatrách ve Starém Smokovci, Senici, Košicích, Bratislavě I.  

Podobně jako u nás je na Slovensku, ve spolupráci s holandskými partnery, realizován 

program vedoucí ke zlepšení vztahů mezi policií a veřejností, který nese název MATRA 

II. Jde o zaměření činnosti na určité problematiky: minority, monitoring důvěryhodnosti 

Policajného zboru, kvalita managementu, kriminalita mladistvých.  
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Další preventivní projekt, pod názvem „Správaj sa normálne“, je realizován ve 

spolupráci se školami.  

• Přátelé policisti – přibližuje činnost policie,  

• Kdo krade, je zloděj – o krádežích a možnostech jejich předcházení,  

• A půjdeš v tom s námi – o násilí na osobách a věcech a o lince důvěry,  

• Chovej se normálně – o bezpečné jízdě na kole a chování v dopravních 

prostředcích,  

• To musíš vědět – o chování chodce v dopravě,  

• Zákeřné droga – drogová problematika; podobné projekty existují i k 

problematice gamblerství, alkoholu a pyrotechniky,  

• Každý je jiný! – o předsudcích, diskriminaci, rasismu a ponižování,  

• Jablko – citrón  - na úseku prevence patologických jevů v dopravě, 

• Policia občanom – vztah občan policista,  

• Stop 24 – projekt sloužící k větší ochraně vozidel, 

• Podzim života –  prevence vyhrazena přednostně seniorům. 

Současně je také nutné uvést, že zákon o Policejním sboru (§ 77d a §77e) vymezuje 

institut Dobrovolného strážce pořádku. Taková osoba plní zejména pomocné úkoly 

zákonem taxativně stanovených služeb (pořádkové, dopravní a pohraniční policie) 

Policejního sboru. 

Strážcem může být osoba, která:  

•  dosáhla věk 21 let,  

•  je způsobilá k právním úkonům,  

• a požívá mezi občany důvěru a vážnost.   

Návrh na přijetí za strážce pořádku podává obec (dle místa trvalého bydliště dané 

osoby) a tento návrh potom schvaluje příslušný ředitel útvaru Policejního sboru. 

Dobrovolný strážce pořádku plní úkoly pouze v přítomnosti policisty a musí být při této 

činnosti viditelně označen průkazem strážce pořádku a rukávovou páskou. Při plnění 

úkolů je strážce oprávněn:  

• pokud jde o porušení obecně závazného právního předpisu na úseku 

ochrany veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu a ochrany státní hranice, používat na odstranění takového 

porušení domluvu a výzvu;  
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• usměrňovat účastníky dopravy zejména při dopravní nehodě, poškození 

komunikace a za tímto účelem dávat pokyn k zastavení vozidla.  

9.3. Francie 

Soužití francouzských obyvatel a přistěhovalců můžeme sledovat daleko do historie. 

V této části práce bych se chtěl více věnovat dějinám po druhé světové válce. V tomto 

období začínají přicházet do Francie a speciálně do francouzských velkoměst muži 

z původních francouzských kolonií. V sedmdesátých letech minulého století  je začínají 

následovat ženy a jejich rodiny. Tito lidé zde postupně nacházejí svůj nový domov na 

nově vystavěných předměstích. Nepříznivou situaci se pro tyto rodiny stává 

ekonomický pokles v zemi. Mezi prvními propuštěnými ze zaměstnáni v období 

stagnace se stávají právě málo vzdělaní přistěhovalci. Důsledky této vlny propouštění 

pociťují dodnes. Chudoba a nízká sociální úroveň vytváří živnou půdu pro kriminalitu. 

Mládež vyrůstající v těchto chudých rodinách se brzy začala zapojovat  do nelegálních 

činností ať se již jedná (obchodování s drogami, zbraněmi atd.), dopady těchto aktivit 

většinová společnost nepociťovala. Kriminalita se projevovala uvnitř těchto lokalit, lidé 

žijící v této oblasti si brzy zvykli na okolní prostředí, kde dodržování a vymáhaní práva 

je velice problematické. Většinová společnost si poprvé začala uvědomovat vznikající 

nebezpečí v devadesátých letech minulého století. V této době začaly propukat první 

vlny násilí. Násilí bylo zaměřeno proti policii a jejím zásahům v nejproblémovějších 

oblastech. V této době poprvé společnost registruje závažnost problému, pozornost 

politiků  a veřejné správy se začíná soustředit na sociální situaci na předměstích. Cílem 

francouzského ministerstva vnitra byla orientace na prevenci trestné činnosti a prevenci 

celku. Za cíl celé kampaně byla označena prioritně mládež, obyvatelé předměstí a tím 

dosažení uklidnění situace mezi obyvateli a policií[26]. 

9.3.1. Policejní práce ve vztahu k menšinám v rámci francouzského 

policejního sboru (La Police Nationale) 

V nedávné době byla celosvětová veřejnost svědky násilnosti v okrajových částech 

francouzských velkoměst jejichž příčinou byla dopravní nehoda zcizeného vozidla. Dva 

mladíci údajně pronásledováni policií se schovali do budovy s transformátorem, kde po 

elektrickém výboji a následném zásahu elektrickým proudem uhořeli.  V současné době 

bylo policií a místními orgány monitorováno zvyšující se napětí ve čtvrtích převážně 
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obývaných přistěhovalci. Jádrem sporu se stal zásah policie. Mladíci pocházející 

s problémových čtvrti byli obyvatelstvem této oblasti označeni za oběti policejních 

represí proti přistěhovalcům a vznikl otevřený konflikt. Dle mínění nespokojených 

občanů bylo příčinou smrti chlapců pronásledování policisty. Řešení celé této situace 

záviselo na taktice policejního přístupu, spolupráci bezpečnostních složek určené oblasti 

a médií. Policie si uvědomovala, že pevný a nekompromisní přístup vůči pouličním 

násilnostem nepovede k vytyčenému cíli a bude nutno kombinovat represi s dialogem 

s menšinovými komunitami a jejich představiteli. Na základě těchto zkušeností byl 

vypracován mechanismus pro práci s menšinami a byl spuštěn úplně nový projekt 

Policie de Proximite volně přeloženo  Policie blíž k lidem. Východiskem tohoto 

projektu je dialog  a pozorné naslouchaní potřebám veřejnosti bez ohledu na zemi jejich 

původu. V souladu s tímto projektem začala policie využívat řadu preventivních 

nástrojů, které jsou založeny na spolupráci se školami, samosprávou, nevládními 

organizacemi  i samotnými obyvateli v lokalitách. Navzdory všem těmto opatřením 

zůstávají tyto čtvrti zdrojem závažné kriminality, která se projevuje v každodenních 

bojůvkách proti kterým je nutno postupovat nekompromisně a zamezit přerůstaní 

v závažnější konflikty. Udržení veřejného pořádku je o to obtížnější, že se jedná  

o rozlehlé oblasti s několika milióny obyvatel.  

 9.3.2. Vztahy mezi policií a mládeží v rizikových předměstích 

V současné době je projekt Policie de Proximite rozpracováván mnohem detailněji než 

v dřívějších dobách. Jedná se převážně o zapojení nadačních společnosti a asociací. 

Činnost těchto společností je částečně financována ze státního rozpočtu  a současně se 

zde podílejí na financování soukromé nadace, sponzoři a veřejné sbírky. Za příklad 

může posloužit RAID AVENTURE. Táto asociace se primárně věnuje zlepšováni 

vztahu mezi policií, státními orgány a mládeží z rizikových oblastí. Činnost je 

směřována k omezení  a potlačení trestné činnosti páchané mladistvými. Nástrojem 

k dosažení tohoto cíle jsou výhradně preventivní aktivity realizované ve spolupráci se 

školami a sportovními centry v dané lokalitě. Hlavním cílem je kladení důrazu na 

postupné začlenění mládeže z menšinových komunit do většinové společnosti. Mládež 

se učí znát státní instituce ve svém okolí, poznávat jejich pravomoce, působnost  

a současně se učí znát svá práva a povinnosti. Na této činnosti se významnou měrou 

podílejí policisté, kteří jsou dlouhodobě vyčleněni pro tuto práci. Tito policisté jsou  

 38



i během práce v asociaci placeni policejním sborem, současně také určitá část policistů 

pracuje v asociaci dobrovolně. Na práci asociace se podílejí i asistenti policie (adjoint 

de sécurité) [27].  

 

9.3.3. Styční důstojníci v problémových lokalitách  

Toto opatření fungovalo (vzhledem k pozdější změně politického kurzu) pouze v letech 

1981 – 1990. Francouzská policie tehdy vyčlenila policisty ze základních útvarů, kteří 

byli pověřeni funkcemi styčných důstojníků pro obyvatele problémových lokalit. Jejich 

hlavním úkolem bylo zmapovat danou lokalitu a posléze udržovat permanentní 

komunikaci mezi policií a komunitami žijícími na daném území. Každému styčnému 

důstojníkovi bylo vyčleněno území čítající cca 2 – 3 tis. obyvatel. Tito policisté byli 

hodnoceni za snížení nápadu trestné činnosti v dané lokalitě, za prokazatelné zlepšení 

vztahů mezi policií a komunitami a za úspěšnost preventivních akcí, které sami 

uskutečnili.  

  

9.3.4. Asistent policie  - „adjoint de sécurité“  

„Adjoint de sécurité“ (asistent policie) je jedním z  mechanismů projektu Police de 

Proximité. Asistent policie vykonává práci v tzv. „citlivých čtvrtích“ (quartiers 

sensibles), tedy v lokalitách, kde je soustředěno větší množství příslušníků etnických 

menšin. Asistenti v rámci projektu navazují kontakty v komunitě a tím pomáhají policii 

se lépe orientovat uvnitř komunity a navazovat spolupráci. Asistent policie je 

zaměstnáván francouzskou policií maximálně na dobu pěti let. Nábor těchto zájemců 

o práci je směřován do konkrétních departmentů a je decentralizovaný na rozdíl od 

náboru policistů. Záměrem vychází z potřeb zaměstnat mladé lidi do 26 let věku z řad 

špatně zaměstnatelných skupin obyvatel a umožnit mládeži z menšinových komunit 

dosáhnout snáze standardů potřebných pro přijetí do policejní služby. Podmínkami pro 

přijetí jsou francouzské občanství, trestní bezúhonnost, věk 18 až 26 let, alespoň 

středoškolské vzdělání, fyzické předpoklady a složení psychotestů. Po přijetí procházejí 

AdS (adjoint de sécurité) intenzivním výcvikem (základy policejní práce, základy 

právních věd atd.) a podléhají vedení a dohledu určeného policisty[27].  
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9.3.5. Zaměření „adjoint de sécurité“ 

Činnost je zaměřena na práci v menšinách, kde vytvářejí pozitivní obraz policie. 

Převážně se zaměřují na práci s oběťmi trestné činnosti, asistují zadrženým osobám 

pobývajícím nelegálně na území, služba na letištích v přístavech, udržování veřejného 

pořádku při demonstracích v problémových lokalitách. 

9.3.6. Problematika „adjoint de sécurité“ 

Vážným úskalím fungování a nízký zájem o tuto práci v nejrizikovějších lokalitách, 

který je způsobený velkou nedůvěrou menšinových komunit v práci asistentů  

a nepřátelstvím vůči policii. V těchto nejproblémovějších lokalitách došlo v minulosti 

k fyzickým útokům na mladé lidi vykonávající tuto funkci, proto je zavádění tohoto 

mechanismu ve zmíněných lokalitách značně problematické a ne vždy úspěšné. Od roku 

1997 nastoupilo k francouzské policii 36 tis. adjoint de sécurité, 26 tis. však službu 

dříve či později opustilo aniž byli přijati jako řádní policisté[27].. 

9.3.7. Policejní práce na rizikových předměstích 

Departementálního ředitelství veřejné bezpečnosti (DDSP) v St. Denis. St. Denis je 

severním předměstím Paříže a zároveň oblastí, která je významně zasažena 

kriminalitou. Z převážné části je obývána menšinovými komunitami z oblasti severní 

Afriky, Asie a východní Evropy, které jsou postiženy vysokou nezaměstnaností a 

nízkou mírou vzdělání. Počet obyvatel, který spadá do působnosti tohoto DDSP, je cca 

1.5 milionu. Preventivní aktivity DDSP v St. Denis se soustřeďují zejména na práci 

s dětmi a mládeží v dané oblasti. Policie usiluje především o intenzivní spolupráci se 

školami. Jednak se zapojuje do akcí a projektů těchto škol zaměřených na snížení 

kriminality a sociálně patologických jevů mezi mládeží, jednak nabízí školám 

monotematické přednášky zaměřené na prevenci jednotlivých typů kriminality. Policie 

klade důraz také na řešení latentních jevů, zejména šikany a násilí na školách. Pro tyto 

aktivity využívá vyškolených AdS[27].. 

9.4. Praxe policejních složek v USA 

Policie v USA, vzhledem k vysoké zločinnosti a častému ohrožení policistů, používá 

všeobecně tvrdších metod. Oproti evropským zvyklostem používá policie k zastavení 
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vozidla světelnou signalizaci či amplion. Po zastavení zůstává policejní vůz za 

zadrženým vozidlem. Je nutné, bez jakýchkoliv známek odporu, přesně provést to, co 

policista vyžaduje. Zůstat sedět a ponechat obě ruce na volantu tak, aby je policista 

dobře viděl, jsou důležitým předpokladem klidného průběhu kontroly. Hledání dokladů 

v náprsní kapse či příruční schránce vozu může policista pokládat za hledání zbraně. 

Jakýkoliv odpor i verbální, může být považován za maření úředního úkonu a výsledkem 

může být pokuta nebo i zajištění podezřelé osoby. Všeobecně používaná zásada je, 

podrobit se bez odporu zákroku policisty a až poté si případně stěžovat. Při kladení 

odporu není výjimkou použití slzného plynu, nasazení pout a uvěznění. Obecně se 

uplatňuje postup, že osoba podezřelá z nezákonné činnosti je zadržena a o vině či 

nevině rozhoduje soudce následně. Po teroristických útocích na USA v září 2001 se                     

z pochopitelných důvodů značně zvýšila opatrnost bezpečnostních složek na 

letištích[31]. 

9.4.1. Community policing v USA 

Policie je jen jedna z četných místních vládních agentur zodpovědných za odpovídající 

řešení problému společenství. V místní policii jsou občané viděni policií jako partneři 

a policie je ten, kdo sdílí zodpovědnost za identifikaci priorit a rozvíjení činností. Přesné 

mapování zákaznických potřeb a priority je požadovaný úkol po policii a na jejich 

základu policejní důstojnici řídi policejní služby. Pod policii spadají další vládní 

agentury. Tyto agentury se spolupodílejí na rozpoznávání zločinu a sociálního 

nepořádku. Výsledky analyzují a přenášejí do prevence. Podpora volených úředníku 

policie, mající vysoké pravomoce, jež využívají ke koordinaci činnosti ve všech 

úrovních řízení. Členové policie oslovují občany a občané žijící na území USA se 

aktivně podílejí na zabezpečení veřejného pořádku a svých svobod tvorbou 

dobrovolných hlídek. Zodpovědnost vychází z předpokladu, že pořádek a ochrana 

majetku není pouze úkolem policie. Policista jako profesionál má znát "přidělenou" 

část, její obyvatele i jejich problémy tak, aby některým z nich mohl předcházet. Občan 

naopak má možnost poznat konkrétního policistu a definovat zakázku na opatření 

policie za účelem zlepšení bezpečnostní situace v daném teritoriu. Policie analyzuje 

problémy, které jsou občany předloženy a na základě výsledku těchto analýz předchází 

neakceptovatelným činnostem. Zatímco nátlak je nedílnou součástí policejní kontroly, 

řešení problému spoléhá  na tradiční prvky soustav trestního soudnictví a metodika 
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nátlaku na předcházení zločinu a odrazení provinilce od páchaní trestné činnosti. O 

činnost a práci v dobrovolných hlídkách je značný zájem, umožňuje totiž mj. lidem 

v postproduktivním věku strávit volný čas s vědomím, že vykonávají službu užitečnou  

pro veřejnost[32].  

9.4.2. Dobrovolné hlídky seniorů (Senior Volunteer Patrol Program), 

USA 

„Dobrovolné hlídky seniorů“ je program propagovaný mnoha policejními útvary ve 

Spojených státech amerických. Smyslem tohoto programu je zapojit veřejnost do 

policejní práce a umožnit jí aktivně se podílet na zajišťování vlastní bezpečnosti 

a zároveň zajistit asistenci policii při plnění jejích úkolů. Program je svěřen do 

působnosti policie, dobrovolníky - seniory pro službu připravují a následně řídí 

policisté. Jedná se o dobrovolnickou službu (dobrovolníci pracují zdarma), do které jsou 

přijímáni lidé obývající příslušné město, obec nebo městskou čtvrť, jsou starší 50 let, 

vlastní řidičský průkaz, jsou dobré v zdravotní kondici a mají kvalitní komunikační 

schopnosti i písemný projev. To jsou základní, obecně platné podmínky pro přijetí do 

programu, přičemž některé policejní útvary si mohou stanovit i další podmínky, např. 

čistý trestní rejstřík, nutnost odpracovat určitý počet hodin v určitém časovém intervalu 

apod. Náplň práce dobrovolníků – seniorů je velmi pestrá: asistují policii při dopravních 

kontrolách, v administrativě, sami vykonávají např. dohled nad správným parkováním, 

hlídky v obchodních centrech, u škol apod. Pracují ve dvoučlenných hlídkách a jsou 

vybaveni vysílačkami, aby mohli kdykoliv kontaktovat policii[33]. 

9.4.3. Program Children at Risk  

Jedná se o přímou práci s dětmi a zcela odlišný přístup k funkci policejního aparátu. 

Změna se dotýká přechodu s represivního v preventivně působící mezi dětmi s dobrými 

kontakty na školy a rodiče v oblasti ochraňování komunity ze strany policie. Policie 

vstupuje do intenzivního kontaktu, provádí různé druhy poradenství, aktivuje a zajišťuje 

mimoškolní činnost a využívání volného času. Jde tedy o jakousi kombinaci funkce  

represivních zásahů a sociální práce[31]. 
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9.4.4. Preventivní kontroly domů a bytů během dovolených  

Lidé, kteří odjedou na dovolenou či prázdniny, mají možnost objednat si pravidelné 

kontroly svého obydlí. Hlídky zkontrolují objekt a zjistí-li cokoliv podezřelého, 

okamžitě přivolají policii. V případě, že je všechno v pořádku, kontaktují majitele 

objektu a o této skutečnosti ho informují. Tato služba umožňuje všem, kteří si ji 

objednali, strávit dovolenou bez obav o svůj majetek[31]. 

9.4.5. Program „Nejsi sám“ („You are not alone“ – YANA) 

Cílem tohoto programu je zajistit větší bezpečnost osaměle žijících seniorů a osob se 

zdravotním handicapem. Dobrovolníci kontaktují pravidelně tyto osoby (osobní 

návštěvy min. 1x týdně, telefonické kontakty denně) a zjišťují, zda je vše v pořádku 

případně zda nenastal jakýkoliv problém, který by vyžadoval pomoc policie či zásah 

zdravotníků[31].  

 

9.4.6. Evidence osob trpících Alzeheimerovou chorobou 

Tuto službu si mohou objednat rodiny, které se starají o osoby trpící Alzheimerovou 

chorobou. Dobrovolníci – senioři pořizují a vedou evidenci popisů a fotografií těchto 

osob, takže v případě, kdy se takto handicapovaný člověk ztratí (lidé s Alzheimerovou 

nemocí často nečekaně opouštějí své domovy a nejsou schopni najít cestu zpátky), je 

pro policii mnohem jednodušší ho rychleji najít. Evidence těchto dat je přísně chráněna  

a zajištěna proti zneužití[31]. 

10. Právní a praktický dopad ,,Community policing‘‘ na 

ochranu osob a majetku. 

Táto část práce se zabývá možnostmi kontaktu mezi Policií České republiky a dalšími 

institucemi, které mají možnosti pozitivně ovlivňovat bezpečnost osob a majetku 

občanů. Jedná se o obce, právnické osoby a fyzické osoby, které spolupracují na tzv. 

projektu community policing. Za cíl si zde kladu přiblížení základních prvních předpisu 

nikoliv jejich analýzu. Základním problémem, se kterým se v současné době 

zainteresované strany zabývají je roztříštěnost právní úpravy. Pravomoci zúčastněných 

orgánu, které nejsou jasně formulované a existuje mnoho různých variant výkladu. 
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Roztříštěnosti právní úpravy je myšleno, že pravomoci jednoho orgánu případně 

instituce jsou upraveny v několika právních normách (příkladem, kdy právní předpis 

obsahuje pouze části právní normy je § 103 odst. 4 písm. d) zákona o obcích[8]). 

Ujednocení a zpřehlednění situace by určitě bylo pozitivní řešení. Na straně jedné by 

byly práva občana, která jsou jednoznačně formulována a na straně druhé práva  

a povinnosti policie. Současně by došlo k řešení nesrovnalosti v zákoně např. mezi § 

103 odst. 4 písm. d) zákona o obcích  a § 2 odst. 3 zákona o Policii České republiky[7].  

10.1. Souhrn dosavadních právních norem 

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky[14], 

zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod[15], 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) [8],  

zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky[7],  

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii[10],  

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze[9],  

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) [16],  

zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,  

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích[13],  

zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon[11],  

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  

zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních[12],  

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,  

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),  

zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,  

zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,  

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,  

 Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., o stanovení podrobnější úpravy vztahů Policie České 

republiky k orgánům obcí. 

10.1.2. Práva občana 

Každý má právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. Policista 

a policejní útvary jsou povinni v rozsahu své působnosti tuto pomoc poskytnout. 

Základní normou ve vztahu Policie České republiky k občanům upravuje zákon 
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č. 283/1991 o Policii České republiky. V tomto zákoně je upraveno jednání policisty, 

jeho povinnosti a současně i pravomoci, které zabezpečují plnění povinnosti jež policie 

vykonává. Povinnosti občana nalezneme v tomto zákoně také. Jsou zde upraveny 

povinnosti občanů, které mají vůči policistům. 

10.1.3. Oprávnění policisty 

Policista je oprávněn v případě nebezpečí bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo 

majetku požádat každého o pomoc. Kdo byl o tuto pomoc požádán, je povinen ji 

poskytnout; nemusí tak učinit, jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo 

osoby uvedené v § 12 odst. 3 anebo brání-li tomu jiné závažné okolnosti. 

10.1.4. Neposkytnutí pomoci 

Neposkytnutí pomoci bez současné existence uvedených omluvných důvodů by 

zakládalo skutkovou podstatu neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho 

pravomoci podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích[13].  

10.1.5. Odpovědnost státu 

Stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc policii nebo policistovi na jeho 

žádost nebo s jeho vědomím (dále jen “poškozený”). Stát se této odpovědnosti může 

zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu poškozený úmyslně.  

10.1.6. Shrnutí vztahu občan policista 

Policie ČR jako bezpečnostní ozbrojená složka s celostátní působností vystupuje vůči 

občanovi dvěma základními způsoby:    
 

• jako subjekt chránící bezpečnost všech osob a jejich majetku. Ochrana spočívá 

zejména ve výkonu dozoru (pořádkového dozoru) a zásahové činnosti (realizace 

bezprostředních zásahů).   

• příslušné složky na základě delegace pravomocí mohou vydávat formální 

správní akty (např. zamítnutí žádosti o vydání zbrojního průkazu podle § 18 

odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních[12])  
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Pro vztah mezi občany a policisty či obecně pro vztah mezi občany a Policií ČR na 

úrovni community policing existují sice nikoli rozsáhlé právní normy, ale přesto 

významné a umožňující fungování této oblasti. Z pohledu Policie České republiky lze 

namítat, že její oprávnění jsou v tomto sektoru užší než oprávnění občanů a nejsou 

dostatečná. Tak tomu ovšem není. Policie disponuje i dalšími oprávněními, která jsou, 

stejně jako ta zmíněná, vynutitelná použitím sankce. Jako příkladu lze použít oprávnění 

policisty požadovat prokázání totožnosti (§ 13 zákona o Policii České republiky[7]). 

Nesplní-li občan takový požadavek, hrozí mu jednak následky blížící se sankci  

předvedení na policejní stanici, případně povinnost strpět provedení úkonů, jako je 

snímání otisků prstů, měření tělesných proporcí apod. (zákon používá slova strpět,  jde 

tedy o úkon vůči občanovi, který má některé znaky sankce, byť o sankci v pravém slova 

smyslu nejde). Pokud občan přímo odmítne prokázat totožnost, hrozí mu přestupek na 

úseku veřejného pořádku (§ 47 přestupkového zákona). Občané i policisté tak mají, 

s ohledem na své postavení a své úkoly v demokratické právní společnosti, vyvážená 

práva a povinnosti, která mohou zabezpečit fungování Community policing v České 

republice.  

10.2. Obecní policie 

Základním právním předpisem je zákon č. 553/1991 Sb. [10], o obecní policii. Tento 

definuje postavení tohoto subjektu, svěřuje obecní policii oprávnění a ukládá jí 

povinnosti.  Současně je nutno připomenout, že obecní (městská policie[10]) je 

především orgánem obce. Obecní  policii zřizuje obec a obecní policisté jsou 

zaměstnanci obce v pracovním, nikoliv služebním poměru. Z těchto důvodu se nejedná 

o ozbrojenou bezpečnostní složku nebo ozbrojený zbor např. Policie ČR. Na obecní 

policii se díváme jako na službu veřejnosti, která má zajišťovat klid a pořádek na 

katastru obce a vystupuje jen vůči občanům, kteří se na území obce nacházejí. Mimo 

území obce se musí chovat strážníci obecní policie jako běžní občané. 

10.3. Veřejný pořádek 

Pro práci policie je významný pojem „veřejný pořádek”. Tento pojem není v zákoně 

o policii specifikován a jeho definici nenalezneme ani v jiných právních předpisech. 

Přesto došlo k ustálení významu tohoto pojmu. Veřejný pořádek můžeme chápat jako 

souhrn pravidel chování na veřejnosti. Pravidla nacházíme v právních normách, ale 

existují také pravidla mimoprávní, jejichž zachovávání je v souladu s obecným názorem 
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a zájmem pokojného soužití osob a je ve veřejném zájmu jejich dodržování.  Tuto 

skutečnost je nutno respektovat a nalézat zde návody pro vzájemné soužití policie 

a občanů. Vzhledem k tomu, že zákon nestanovuje přesně hranice veřejného pořádku,  

a jde tedy o neurčitý pojem správního práva, dává širší oprávnění obcím, které nejsou 

vázány centrálně stanovenými hranicemi pojmu. Proto mohou veřejný pořádek 

definovat v souladu se zvyklostmi uznávanými na svém území a využít činnost Obecní 

policie a Policie České republiky zcela v souladu s principy Community policing. 

Starosta obce může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku.  

10.4. Obec jako orgán státní správy a Policie České republiky   

Obce i Policie České republiky jsou v některých případech vykonavateli veřejné správy. 

Na oba dva subjekty (Policie České republiky není právnickou osobou) byla zákonem 

delegována – v některých případech – příslušnost k výkonu státní správy. Orgány 

(útvary) Policie České republiky i obcí na  základě zákonného zmocnění vystupují          

v postavení státních orgánů disponujících svěřenou působností a pravomocí. Z toho 

vyplývá i dělení jejich vztahů do dvou základních skupin:  

• samostatná působnost obce vztah Policie České republiky a obce jako jednotky 

územní samosprávy  

• přenesena působnost obce vztah Policie České republiky a obce jako 

vykonavatele veřejné správy   

V přenesené působnosti pak může požadovat pomoc – ve formě ochrany – Policie 

České republiky pracovník pověřený obecním úřadem k výkonu rozhodnutí vydanému 

tímto úřadem, pokud je obec k výkonu takového rozhodnutí příslušná. Podle § 44 

zákona o Policii České republiky[7] na požádání orgánu obce poskytne Policie České 

republiky ochranu osobě pověřené obecním úřadem, zpravidla jejímu pracovníkovi, při 

výkonu rozhodnutí obecního úřadu, požádá-li o poskytnutí takovéto ochrany a nemůželi 

z důvodu ohrožení života či zdraví výkon rozhodnutí provést.  Například by mohlo jít 

o vyklizení stavby podle zákona o územním plánování a stavebním řádu, kdy pověřený 

pracovník může požádat nejbližší místně příslušný policejní útvar o pomoc. Zde ovšem 

nastává problém nejasnosti právní úpravy a rozporům v zákonech. Narozdíl od vztahu 

občanů k Policii České republiky podle zákona o obcích není oprávnění starosty 

následováno povinností Policie České republiky žádosti vyhovět.  Podle zákona 

o obcích je posouzení záležitosti jen na rozhodnutí na Policii České republiky, zda úkon 
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provede či nikoliv. Jelikož není vázána nařízením obce nebo starosty, ale zákonem  

o Policii. Je zde také sporné omezení uložení povinnosti zákroku policie pouze 

 v případech zajištění veřejného pořádku. Současně má ale možnost se každý obrátit na 

policii o pomoc. Policie je povinna požadovanou spolupráci poskytnout, pokud jí v tom 

nebrání jiné zákony. Zákon ukládá policii povinnost plnit stanovené úkoly, i když zákon 

o obcích a o povinnosti vyhovět[8] požadavkům starosty nehovoří. Přesto dle zákona 

o obcích i zákona o Policii České republiky vyplývá povinnost Policie České republiky 

plnit v mezích zákonů požadavky starostů obcí.  

 

10.4.1. Obecní vyhlášky 

Obecně závazné vyhlášky jsou určitou formou normotvorby subjektů územní 

samosprávy (obcí, krajů) a jsou zároveň jedním z projevů práva na samosprávu[8]. Jde 

o prameny práva ve formálním smyslu, a to o prameny původní (originální), neboť jsou 

vydány orgánem nadaným primárně touto pravomocí a navíc orgánem zastupitelským 

a jsou sekundární (podzákonné) [23], tedy nedosahují právní síly zákona. Obec je 

samostatně spravována svým zastupitelstvem, kterému Ústava svěřuje jako atribut 

veřejné moci právo upravovat právními normami věci, které patří pod jejich správu.  

Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. 

Obecně závazné vyhlášky podle ustanovení článku 104 odstavce 3 Ústavy mohou být 

vydávány v mezích (věcné, místní, popř. osobní)  působnosti obce, přesněji řečeno  

v hranicích té jejich působnosti, kterou zákon č.128/2000 Sb., popř. zákon o hl. městě 

Praze (zákon č. 131/2000, Sb. [9]) nazývá samostatnou působností. Ústava i zákony 

totiž odlišují úkoly, které plní subjekty územní samosprávy samostatně od výkonu státní 

správy (působnosti přenesené). Při výkonu státní správy se vydávání správních předpisů 

orgány územní samosprávy řídí režimem shodným jako u právních předpisů správních 

úřadů. V rámci hierarchie právních předpisů podle jejich právní síly musí být obecně 

závazné vyhlášky  v souladu se zákony a právními předpisy vydanými k jejich 

provedení. Zákonné úpravy (a k nim vydané prováděcí předpisy) mají proto také vždy 

přednost. Pokud zákon přijme pro vymezenou oblast určitá pravidla, nemůže subjekt 

územní samosprávy postupovat při normotvorbě ve svém územním obvodu v rozporu 

s tímto zákonem.  
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10.4.2. Povinnosti vyžadované obcemi 

Ukládat povinnosti ve vyhláškách[23],  může být v zákonech řešeno více způsoby  od 

skutečně přesného a výslovného zmocnění, nelišícího se od těch, které se používají při 

výkonu státní správy, po formulaci plných a výlučných kompetencí, které předpokládají 

možnou normotvorbu v souladu s jejich posláním (cílem). Konkrétní zmocnění můžeme 

najít v zákoně o ochraně veřejného zdraví např. stanovení možnosti zastupitelstva obce 

stanovit zavírací hodinu pohostinských a jiných provozoven z důvodů ochrany nočního 

klidu.  Fyzickým a právnickým osobám lze povinnosti v obecně závazných vyhláškách 

ukládat pouze v případě výslovného zákonného zmocnění je v současnosti názor 

Ústavního soudu. Dle zákona o obcích  a obecních zřízeních existuje několik výkladů 

zákona. 

 

10.4.3. Chyby obecních vyhlášek 

Při koordinaci činností v obci formou obecně závazných vyhlášek se často setkáváme 

s problémem nedostatečné propracovanosti právního předpisu. Obce, ve snaze co 

nejlépe omezovat některé činnosti, vydává právní předpisy, tyto neobsahují žádné 

právní normy. Na základě těchto částí se stávají nenormativní, nebo poskytují 

nedostatečné a neúplné definice základních pojmů a v závěru  mohou být nástrojem 

proti nepohodlnému jedinci či jedincům. Jako příklad je možno uvést pití alkoholu na 

veřejnosti, žebrání a podobně.  

10.5. Pořizování záznamu 

V případě nahrávání záznamů a instalaci stálých automatických nahrávacích systémů 

a zařízení může obecní policie spolupracovat s Policií České republiky vzhledem 

k ustanovení § 1 odst. 4 zákona o obecní policii[10]. Součinnost je vhodná zejména na 

úseku předávání vzájemných  informací, aby nedocházelo ke zbytečnému duplicitnímu 

snímání míst či předávání zkušeností při jejich výtěžnosti.  

Spolupráce je však možná také při pořizování záznamů potřebných pro plnění úkolů jak 

Obecní policie, tak Policie České republiky. Je zde však povinnost obecní policie vždy 

informovat Policii České republiky o spáchaných trestných činech a předat jí potřebné 

důkazy, jak vyplývá z § 10 zákona o obecní policii[10]. Na vyžádání nebo i bez něj 
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může informace předávat i Policie České republiky policii obecní. Děje se tak podle  

§ 42  zákona o Policii ČR[7]. Současně je oprávněna předat např. obci nebo obecní 

policii osobní údaje, kde může být i obrazový záznam, a pokud je bezprostředně 

ohrožena bezpečnost osob nebo veřejného pořádku. Předat tyto údaje může i bez 

žádosti, což odpovídá stavu bezprostřednosti, který sám o sobě ve faktické rovině 

písemnou žádost vylučuje.  

10.6. Pořizování záznamů soukromými subjekty  

  
Pořizovat obrazové záznamy subjektů mohou i soukromé osoby, ovšem pouze při 

respektování zákonné úpravy. Na tyto subjekty se nevztahuje tzv. úřední licence. 

Obrazové snímky a záznamy mohou být pořízeny jen se souhlasem té fyzické osoby, 

které se týkají. Toto svolení nemusí mít zvláštní formu (tedy de facto mlčky, faktickým 

jednáním). Tak například jestli se fyzická osoba rozhodne vstoupit do určitých 

obchodních prostor (banky, obchody, atp. pozor kasina jsou povinna obrazové záznamy 

pořizovat na základě zákona viz § 37 zákona č. 202/1990 Sb., O loteriích a jiných 

podobných hrách), které jsou střeženy kamerami, na což je zákazník předem na dveřích 

nebo jiným způsobem nebo veřejně přístupnými pravidly atp. upozorněn. Vstupem je 

tedy souhlas k pořízení záznamu.  Problematické je ovšem pořizování záznamů ve 

veřejných prostorách, které nejsou v soukromém vlastnictví, např. veřejná prostranství  

(§ 34 zákona o obcích) [8]. Zde je pořizování záznamů soukromými subjekty omezeno. 

Vzhledem k tomu, že o takovém snímání není průkazné upozornění fyzické osoby, 

nelze tedy dovodit ani její souhlas.  

11. Průzkum veřejného mínění 

Hlavním cílem průzkumu bylo vytvoření představivosti o spokojenosti občanů 

s bezpečím v lokalitě, ve které žijí a současně zmapovat spokojenost s policií jako 

celkem. V období měsíců leden únor 2008 byl proveden dotazníkový průzkum 

v několika lokalitách krajského města Ostrava, byl vybrán a současně vyhodnocován 

názorný vzorek obyvatelstva. Vzhledem k nápadu trestné činnosti a různorodému 

spektru obyvatelstva je možno toto město srovnávat pouze s velkými městy Brno, Plzeň 

nebo v případě Prahy jejich částmi. Vytvořil jsem dotazník, který náhodně vybraní 

chodci dobrovolně vyplnili. Respondentům[6] bylo vysvětleno, že dotazník se týká 

diplomové práce a slouží pro statistické vyhodnocení pocitů a názorů osob na situaci 
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v místě bydliště. Z důvodu přísné anonymity tohoto dotazníku nebyly použity žádné 

identifikační údaje tázaných osob. Byl zjišťován pouze věk a pohlaví respondentů. 

Otázky se převážně týkaly míry pociťovaného bezpečí, informovanosti a důvěry 

v bezpečnostní složky. Následné vyhodnocení je provedeno graficky v reálných 

hodnotách. Současně je vyhodnocování provedeno i v procentech. Přepočet výsledku je 

realizován dle vzorce:. Počet odpovědí vydělen počtem odpovídajících osob a násoben 

stem. Výsledkem je hodnota v procentech. Cílovou skupinou osob byli lidé starší 20 let. 

Průzkum byl prováděn náhodně na území města Ostravy. Šetření se zúčastnilo 

104 osob, z toho bylo větší procento žen. Mezi muži jednoznačně převládala neochota 

vyjadřovat se k této problematice. Tyto hodnoty vyjadřuje graf č.1 (a) a 1(b). Odpovědi 

na otázky byly pro větší přehlednost zpracovány do grafické podoby. Graf označen za 

číslem písmenem (a) je vypracován v reálných číslech a druhý graf označen za číslem 

písmenem (b) vyjadřuje stejné údaje v procentech. 
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11.1. Otázka č.1 Jste muž nebo žena 

V grafu č. 2(a) je porovnán počet mužů a žen, kteří byli ochotni zúčastnit se 

dotazníkových odpovědí. I když byl průzkum anonymní, byla ochota žen odpovídat na 

dotazník větší. V grafu 2(b) je upřesněno srovnání počtu žen a mužů dle věku. Mezi 

ženami byla největší ochota se k dotazníku vyjádřit ve věku 40-49 let. U mužů mezi 

věkem 20-29 let, což bylo zapříčiněno věkem dívek, které osobní průzkum prováděly.    

U mužů je ochota větší odpovídat ve věku mezi 50-59 lety. 

             

Jste muž žena

18

86

0

20

40

60

80

100

Pohlaví

Po
če

t o
dp

ov
ěd

í

Muž Žena

 
                                      Graf č. 2(a) Počet respondentů dle pohlaví 
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                       Graf č. 2(b)  Počet respondentů dle věku a pohlaví v procentech 
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11.2. Otázka č.2 Cítíte se bezpečně ve svém okolí 

Tato otázka se vztahovala k pocitu bezpečí osob v okolí svého bydliště. Odpověď 

ukazuje graf č.3 Šetření bylo prováděno dle věkových skupin v ulicích města Ostravy. 

Členění je v závislosti na věku osob a výsledek byl zpracován graficky pro větší 

přehlednost.  Občané ve věku 20 - 49 let se v okolí svého bydliště cítí relativně 

bezpečně. Jak napovídá graf č. 3, u osob starších 50 let převažuje pocit nebezpečí 

o sebe a svůj majetek. Tento výsledek je v souladu s průzkumem, který prováděla 

policie. Občané větších měst mají strach o sebe a majetek větší než občané z menších 

měst a obcí.  
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                                       Graf č. 3(a) Cítíte se bezpečně ve svém okolí 
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                Graf č. 3(b) Cítíte se bezpečně ve svém okolí vyjádřeno v procentech a věku 
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11.3. Otázka č.3  Pohybuje se ve Vašem okolí dostatek policistů 

V odpovědích dotazovaných nezávisle na rozdílu věku jasně převládal názor, že ano. 

Opačný názor převláda pouze u nejstarší generace, kde se příznivý stav obrací 

v neprospěch policie. Tento názor souvisí s větší obavou starší generace o svou 

bezpečnost. A současně vyjadřuje sliby MV o zvýšení počtu uniformovaných hlídek 

v ulicích měst a obcí. Tyto hlídky samozřejmě působí preventivním a uklidňujícím 

dojmem na občany. Jedná se o jednu z cest, jak zvýšit pocit bezpečí občanů. 

Hodnocení znázorňuje graf č.4(a) a 4(b). 
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                            Graf č. 4(a) Pohybuje ve Vašem okolí dostatek policistů 
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          Graf č. 4(b) Pohybuje ve Vašem okolí dostatek policistů vyjádření v procentech 
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11.4. Otázka č. 4 Jste spokojen s ochotou policistů pomoci 

Tato otázka odpovídá na vztah občanů a policistů. Z tohoto grafu je zřejmý vtah 

občanů k policistům. Spokojenost s prací policistů roste s přibývajícím věkem. 

Znázorněni grafem č. 5(a)a 5(b).    
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                        Graf č. 5(a) Jste spokojen s ochotou policistů pomoci 
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            Graf č. 5(b) Jste spokojen s ochotou policistů pomoci vyjádřeno v procentech 

 55



11.5. Otázka č. 5 Máte pocit, že stát zajišťuje Vaši bezpečnost 

dostatečně 

V převážné většině případů byla odpověď, že částečně  nebo se občané z důvodu 

nedostatku informací neuměli k této otázce vyjádřit. Přesto převažovala u střední 

generace kladná odpověď. Faktorem, který výrazně negativně ovlivňuje rozsah a četnost 

obecné bezpečnostní služby, je řada činností, při nichž policie poskytuje poměrně 

rozsáhlý servis soukromým či veřejným subjektům na úkor běžného výkonu služby 

v území. Odpovědi znázorňuje graf č.6(a) a současně v % 6(b). 
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                    Graf č.6(a) Máte pocit, že stát zajišťuje Vaši bezpečnost dostatečně 
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11.6. Otázka č. 6  Myslíte, že komunikace s policií je nutná 

Převážná část kladných odpovědí převažovala u lidí vyššího věku. Současně to 

potvrzuje i předchozí graf č. 6. Čím je člověk mladší, tím si je jistější svými 

schopnostmi a je přesvědčen, že vše zvládne sám a nejlíp. Všeobecně převládá názor, že 

s policií je nutno spolupracovat. Vyjádřeno grafem č. 7(a).  
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                              Graf č.7(a)  Myslíte, že komunikace s policií je nutná 
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                  Graf č.7(b)  Myslíte, že komunikace s policií je nutná vyjádření v procentech 
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11.7. Otázka č. 7  Využil byste dne otevřených dveří  PČR 

Mezi všemi věkovými skupinami převláda kladný názor na seznámení se s prácí policie. 

Ochota bližšího vztahu občanů k policii, by mohla přinášet preventivní předcházení 

neakceptovatelných jevů. Policie má zpětnou vazbu k prováděným opatřením 

a současně působí preventivně. Odpověď přináší graf č. 8(a) a 8(b). 
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                           Graf č. (8a) Využili byste dne otevřených dveří u PČR 
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               Graf č. 8(b) Využili byste dne otevřených dveří u PČR vyjádřeno v procentech 
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11.8. Otázka č. 8  Poskytuje management dostatek informací a jsou 

dostupné 

Výsledná odpověď, která je vyjádřená grafem č.9(a). mne překvapila, jelikož 

k bezpečnosti obyvatelstva je ochoten se vyjadřovat kdokoliv. Při položení výše 

uvedené otázky odpovídali dotázání lidé, že nemají potřebné informace od 

managamentu policie. Managment, který neumí dostatečně prezentovat svou potřebnost, 

nepohybuje se přímo v terénu, nekomunikuje s občanem, nereaguje na nálady ve 

společnosti jeho role je spíše konzultační a poradenská se stane neduvěryhodným. 

A současně z toho vyplývá  i nevraživost obyvatelstva, pokud je jim při záchranných 

činnostech omezována svoboda pohybu nebo použitá restrikce zákona. Procentuální 

hodnocení je vyjádřeno grafem. č.9(b). 
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11.9. Otázka č.9 Máte osobní zkušenost s korupcí policistů 

Osobní zkušenost s korupcí mají především mladí lidé. S přibývajícím věkem se tato 

zkušenost vytrácí. Občané věkové kategorie 50-59 let se již s tímto jevem nesetkali. 

V ostatních věkových kategoriích je tato zkušenost minimální. Zhodnocení ukazuje graf 

č.10(a) a 10(b). 
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                        Graf č. 10(a)  Máte osobní zkušenost s korupcí policistů. 

           

Máte osobní zkušenost s korupcí policistů

25

8 5,6 0

75

92 94,4 100

0

20

40

60

80

100

120

Vy
já

dř
en

o 
v 

pr
oc

en
te

ch

ano %
ne %

 
             Graf č. 10(b)  Máte osobní zkušenost s korupcí policistů vyjádření v procentech. 
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11.10. Otázka č. 10 Důvěřujete policii 

Výsledek mne osobně překvapil. Policii důvěřuje převážná část občanů. V tomto 

hodnocení se samozřejmě také projevuje věk. Čím je občan starší, tím je důvěra vyšší. 

Mladí lidé naopak policii důvěřují minimálně. Graf č. 11(a) a 11(b). 
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                                       Graf č.11(a) Důvěřujete policii. 
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                   Graf č.11(b) Důvěřujete policii vyjádřeno v procentech. 
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11.11. Otázka č.11 Ovlivňují Váš názor média 

Výsledek názoru na ovlivnitelnost médií je v tomto případě částečně zkreslen. Hlavní 

faktor zkreslení vidím v psychologii člověka. Mladý člověk nedovede přiznat tak dalece 

svou ovlivnitelnost. Naopak starší člověk, ze kterého již promlouvá určitá zkušenost  

a rozvaha dovede zhodnotit vliv okolí na svou osobu. Z toho vyplývá i názor na média  

a vlastní ovlivnitelnost . Názor občanů prezentuje graf č. 12(a) a 12(b). 
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                                   Graf č. 12(a) Ovlivňují Váš osobní názor média. 

            

Ovlivňují Váš názor media

10 8

44,4

70,7

30

16 16,7
12,2

60

76

38,9

17,1

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Vy
já

dř
en

o 
v 

pr
oc

en
te

ch

ano %
ne %
ano částečně %

 
                Graf č. 12(b) Ovlivňují Váš osobní názor média vyjádřeno v procentech 
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12. Závěr 

Cílem práce bylo přiblížit občanům problémy, které se týkají bezpečnosti osob a jejich 

majetku. Práce se zabývá aspekty, jež se dotýkají všech zúčastněných osob a možnosti 

spolupráce v současném světě. Spolupráce a filozofie Community policing je  v různých 

zemích realizována různě. O nutnosti posílení spolupráce policie s veřejností při výkonu 

policejní práce nemůže být sporu. Je to cesta, která se před policií ukazuje jako otevřená 

a schůdná a je tedy nutné po ní kráčet. Nabízí se samozřejmě otázka, kteří policisté 

budou těmi kráčejícími. Kdo konkrétně má s veřejností spolupracovat. Odpověď 

„každý, kdo s ní přijde do kontaktu“ se přímo sama nabízí, ale je tak široká, že je 

zřejmé, že tento stav hned tak nenastane. Jde o to, aby lidé znali policistu, který má na 

starosti jejich okolí, aby v něj měli důvěru a mohli se na něj obracet. Úzká vazba mezi 

policií a místními občany byla samozřejmostí po dlouhá léta fungování všech 

policejních sborů na celém světě. Ve dvacátém století se ovšem policie začala 

obyčejným lidem v komunitách čím dál více vzdalovat. Stejně jako zločinci se 

specializovala. Na její fungování bylo třeba více peněz, více lidí, nové zákony. Úspěch 

policejní práce byl měřen počtem chycených a potrestaných zločinců. Policie se 

pomalu, ale nezadržitelně stávala servisní organizací pro darebáky a účastníkem 

uzavřené a málokomu přístupné hry na „policajty a zloděje“. Současně se však začal 

vytrácet přístup k občanům. Slušný občan, který plnil své povinnosti řádně byl pro 

policií zajímavý, jen pokud bylo potřeba usvědčit pachatele. Policista byl naučen jednat 

se zločinci, k tomuto byl veden a školen. Poškozený občan měl smůlu. V současnosti ji 

ovšem ještě občas má, jelikož právní systém v ČR je příznivěji nakloněn pachateli 

nikoliv poškozenému. Občané proto ztrácejí přehled o práci bezpečnostních složek,  

a současně vznikají otázky pochybnosti  komu policie slouží. Program Community 

policing  narovnává a zprůhledňuje vztahy policie versus státní úřad a občan. Celá 

široká veřejnost musí vzít v potaz důležitý fakt, že policie není zodpovědná, ale pouze 

spoluodpovědná v otázkách bezpečnosti a to stejnou měrou jako každý občan, či 

instituce jakéhokoliv charakteru. Je třeba se naučit společně sdílet  a  delegovat  část 

odpovědnosti za oblast veřejného pořádku, kriminality a aktivně využívat znalostí, 

schopností a možností, které v této oblasti mají právě jiné instituce  a veřejnost samotná. 

V textu je samozřejmě zmíněna i prevence. Prevence  představuje ofenzivní strategii 

kontroly, jež spoléhá především na nerepresivní prostředky. Zabývá se eliminací 

sociálně patologických jevů a snižováním motivů a příležitostí k páchání trestných činů. 
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Okruh subjektů preventivní politiky zahrnuje mimo orgány činné v trestním řízení 

systém justice, policie, státní zastupitelství, soudy a vězeňství (které ovšem nehraje 

hlavní roli), i další instituce - např. nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová 

sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty a jednotlivé občany. Podstatou 

prevence na místní úrovní je optimální rozložení působností v oblastech sociální 

a situační s ohledem na místní potřeby i možnosti. Závěrem práce bych použil slova 

Tomáše Bati (1876-1932) charakterizující cíl a snahu člověka v mnoha oborech  

a myslím, že stojí za zamyšlení.  „Při své práci neměl jsem na mysli vybudování závodu, 

ale lidí. Vybudoval jsem člověka, aby byl výkonnější a lépe sloužil zákazníkům a on 

potom vybudoval závod. Hlavní úlohou organizátora je, aby vytvořil morální  

a psychologickou základnu, na níž by se jeho spolupracovníci mohli zdárně rozvíjet. 

Úspěšný podnik je založen na (správných) vztazích stanoviscích, k práci, ke 

spolupracovníkům a k zákazníkům. Příkazová hierarchie, administrativní přístupy  

a byrokracie řídí papíry a ne lidi. Systémy řízení papíru lidské vztahy nebuduje, ale ničí. 

Námezdní zaměstnanec podniku nevybuduje nic, pouze je laciný. Musí se stát 

spolupracovníkem, spoluúčastníkem, spoluvlastníkem a spolupodnikatelem - čtyři typy 

vztahů ve velkém podniku jakékoliv velikosti.“  Na základě výše uvedeného je nutné 

vést s lidmi soustavnou diskusi a začít spolupráci k dosažení jednoho jediného cíle, a to 

je bezpečí pro nás pro všechny. 
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