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Úvod 

Na základě dlouhých úvah jaké téma si pro bakalářskou práci zvolit jsem došel k závěru, 

že má volba bude jednoznačná a bude se týkat mé profese tedy práce v ozbrojeném sboru 

Policie České republiky a tudíž jsem si zvolil jako téma mé bakalářské práce právě spolupráci 

mezi Policií České republiky a obcemi, přičemž toto téma se jeví v současnosti jako velmi 

aktuální, přičemž užší spolupráce mezi Policií České republiky s obcemi a jejich samosprávou 

je v České republice dá se říci na počátku a je velmi důležité tuto spolupráci dále a hlouběji 

rozvíjet, neboť tato spolupráce má a nadále bude mít velký význam pro zajištění jak veřejného 

pořádku tak rovněž bezpečnosti občanů a ochrany majetku, přičemž bez kooperace obcí 

s PČR by tato snaha nebyla toliko účinná, kdy se dá očekávat vzestupná tendence snahy a 

požadavků obcí na zajištění maximální bezpečnosti pro své občany jakož i zajištění veřejného 

pořádku tak, aby byly eliminovány různé typy a druhy vandalismu, ze kterého následně 

plynou obcím nemalé náklady na uvedení věcí do původního stavu a rovněž tak 

nespokojenost občanů v daném teritoriu, kde se takovéto věci dějí, přičemž touto kooperací  a 

rovněž tak aktivním přístupem jak obcí tak Policie České republiky lze tento aspekt co nejvíce 

potlačit a docílit toho, aby byl zajištěn zejména pocit bezpečí a veřejného pořádku což je 

hlavní prioritou této spolupráce. 

Základem výběru tohoto tématu pro mou práci byl zejména fakt, že se s touto 

problematikou osobně zabývám a toto je velmi úzce spjato s výkonem mého zaměstnání, 

protože jako zástupce vedoucího obvodního oddělení Sokolov – město se velmi často 

setkávám s představiteli města Sokolov a v době nepřítomnosti vedoucího obvodního 

oddělení se zúčastňuji pravidelných  porad s vedením města a zástupců jednotlivých odborů 

Městského úřadu, které jsou organizovány vedením města, které se těchto porad rovněž 

účastní a dále se těchto porad účastní velitel či zástupce Městské policie Sokolov jakož i 

zástupce z vedení dopravního inspektorátu Policie České republiky v případě řešení otázek 

týkajících se bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve městě,  tyto porady jsou 

organizovány jednou za čtrnáct dní a na těchto se řeší zejména aspekty bezpečnosti ve městě 

jakož i připomínky a náměty z řad občanů samotných, kdy následně se hledá optimální 

výstup, který by byl schopen zajistit bezpečí občanů a pocit neohroženosti v jejich běžném 

životě  a tedy hlavním cílem této spolupráce je zajištění pocitu bezpečí u občana tak, aby se 

cítil ničím neohrožen a nebyl nijak a to zejména jinou osobou krácen na svých právech a to 

jakýmkoliv způsobem. 
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Co se týče samotného města Sokolov tak v tomto se jeví tato spolupráce na velmi dobré 

úrovni, kdy se jedná o osu spolupráce mezi Policií České republiky - Městským úřadem - 

vedením městského úřadu a dále rovněž spolupráce s městskou policií, kdy všechny tyto 

zmíněné součásti se snaží aktivně přistupovat k jednotlivým problematikám zejména na poli 

veřejného pořádku a bezpečnosti na území města jakož i hledání společného konsensu tak, 

aby bylo nalezeno optimální řešení na každou připomínku či podnět občanů města Sokolov, 

které by mohly zvýšit kvalitu jejich života zejména v oblastech veřejného pořádku a jejich 

bezpečnosti.  Na základě těchto podnětů a připomínek občanů jsou již řadu let probíhající 

pravidelné, ale i mimořádné koordinační porady města, které vede starosta města Sokolov a 

zde se projednávají aktuálně vyvstalé problémy, které je třeba řešit, kdy součástí těchto porad 

je nalézání konkrétního řešení vzniklých situací a rovněž nalézání průniku mezi jednotlivými 

složkami, které se těchto porad účastní tak, aby bylo dosaženo nejoptimálnějšího řešení ve 

směru ke spokojenosti občanů města a to zejména vzhledem ke zvyšování jejich pocitu 

bezpečí. Z tohoto důvodu jsou zde projednávány interdisciplinárně bezpečnostní otázky 

týkající se města a v rámci tohoto jsou ve spolupráci výše uvedených institucí přijímána 

taková bezpečnostní opatření, která řeší zejména takové problémy, které občan města cítí jako 

závažné a tedy je nutné tyto řešit tak, aby byly takové problémy buď zcela či, alespoň 

částečně eliminovány a občan se tak cítil bezpečněji, kdy vždy je lepší ve vzájemné 

spolupráci s městem a také městskou policií takovým problémům předcházet a to různými 

preventivními akcemi popřípadě i represivním způsobem pokud preventivní opatření, které by 

mělo vzniklým problémům předcházet není tak efektivní jak se předpokládalo. 

Co se týče samotné spolupráce mezi Policií České republiky, obvodního oddělení Sokolov-

město a městským úřadem Sokolov byli v rámci této vytvořeny pracovní skupiny, kdy každá 

tato skupina se zabývá a vlastně je zaměřena na určité území města Sokolov, přičemž tyto 

pracovní skupiny jsou složeny ze dvou policistů, kteří mají za dané území tzv. územní 

odpovědnost a dále je zde k této pracovní skupině přiřazen jeden strážník městské policie, 

který je rovněž určen pro výkon služby v tom daném jím přiděleném území a dále je k těmto 

uniformovaným složkám přidělen v rámci tohoto území jeden přesně jmenovaný zastupitel 

města, kdy tito se následně zaměřují na problémy území, které je jim přidělené, přičemž 

v rámci této jejich spolupráce dochází k pravidelným pěším obchůzkám v daném území a dále 

pak v jednotlivých okrscích. Hlavním úkolem obvodního oddělení Sokolov je koncepční 

práce na ulici, tak, aby se policisté přidělení do stanovených okrsků průběžně seznamovali se 

situací ve svém okrsku a zde řešili problémy, o kterých se budˇ dozví v rámci svého výkonu 
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služby od občanů popřípadě na základě shromažďování vlastních poznatků o okrsku a tímto 

získáním vlastního komplexního přehledu o přiděleném okrsku, kdy tento byl měl být 

odrazem nabytým v rámci aktivního přístupu ke službě a shromažďování získaných poznatků 

do uceleného obrazu o okrsku. Rovněž i občané v okrsku mají možnost poznat tzv. svého 

policistu, který slouží právě v okrsku kde občan žije či bydlí a obrací se na něj se svými 

připomínkami a problémy, kdy s těmito se rovněž obrací na zastupitele přiděleného k danému 

okrsku a také na přiděleného strážníka městské policie, přičemž tyto poznatky o možných 

problémech si poté následně mezi sebou jednotlivé instituce rovněž předávají tak, aby 

monitoring či řešení nastalého problému bylo co nejkomplexnější a problém byl ke 

spokojenosti občana pokud možno dlouhodobě či absolutně vyřešen.  

Ve věci je rovněž žádoucí prevence, kdy na základě získaných poznatků policista může a 

měl by navrhovat opatření k řešení vyvstalých problémů a to buď formou různých variant 

bezpečnostních opatření či po poradě s institucemi odpovědných za přidělený okrsek 

například zintenzivněním frekvence hlídek do míst, která toto vyžadují a tímto předcházet 

nejrůznějším formám protiprávního jednání a to jak ve formě přestupkového jednání nebo 

páchání trestné činnosti. 

V této mé práci úvodem nejdříve popíši a vysvětlím použité základní pojmy, které se 

budou prolínat téměř celou prací a které jsou pro tuto práci stěžejní, neboť bez těchto pojmů 

by práce ani nemohla vzniknout. Následně se v práci budu zaobírat v první řadě spoluprací 

uvedených institucí a smyslem jejich spolupráce. Jakož i uplatnění koordinačních dohod 

v praxi a důvody z jakých jsou uplatňovány.  

Následně v práci uvedu způsob spolupráce mezi Policií České republiky a městem Sokolov 

v praxi a to zejména popisem činnosti Obvodního oddělení Sokolov a městské policie 

Sokolov a dále zde představím jednotlivé projekty, které mají ve své podstatě zvýšit celkovou 

bezpečnost ve městě Sokolově a rovněž zde popíši portál „Bezpečné město“, jež byl spuštěn 

na webových stránkách města Sokolova, přičemž ke vzniku těchto projektů došlo právě ve 

spolupráci města Sokolova s Policií České republiky. 

Po popisu jednotlivých projektů, které jsou takřka nejobsáhlejším tématem této práce a 

vlastně mají hlavní význam pro tuto práci samostatně pojednáno o koordinačních dohodách a 

následně vysvětlím pojem a význam termínu „Community policing“.   

Při vzniku této práce bylo čerpáno z různých dostupných písemných materiálů a to buď 

v podobě listinné či elektronické a dále bylo rovněž použito srovnávací metody, kdy tato byla 
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použita ke srovnání spolupráce výše specifikovaných institucí za účinnosti původního a 

současného zákona o Policii České republiky. 
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1.     Vysvětlení použitých pojmů 

V úvodu této mé práce z hlediska pochopení podstaty věci vysvětlím základní pojmy, které 

se týkají spolupráce Policie České republiky s obcemi a obecními institucemi, které budou 

celou prací procházet a tyto jsou pro celou práci velice důležitými jak pro obsah, tak pro 

pochopení. 

Policie ČR 

     Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který vznikl dne 15. 

července 1991 na základě vzniku zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. 

Policie jako taková je službou veřejnosti a jejími hlavními úkoly je chránit bezpečnost osob a 

majetku, spolupůsobit při zajišťování veřejného pořádku a v případě jeho porušení činit 

taková opatření, aby byl obnoven, odhalovat trestné činy a zjišťovat jejich pachatele a  

předcházet trestné činnosti, konat vyšetřování o trestných činech, spolupracovat s obcemi na 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnit povinnosti vyplývající 

z trestního řádu a ostatní úkoly po linii vnitřního pořádku a bezpečnosti svěření jí zákony a 

rovněž předpisy Evropských společenství či mezinárodními smlouvami, které jsou součástí 

právního řádu.1
 

Co se týče pojmu „POLICIE“ tak tento vychází z latinského slova „politeiá“, což znamená 

veřejná správa, přičemž toto slovo latinského původu je odvozeno ze slova řeckého původu 

„polis“ což významově znamená město či městský stát.
2
 Policie je podle tohoto vysvětlení 

represivní složkou státu, která je určena k udržování pořádku uvnitř státu a jeho vnitřní 

bezpečnosti. 

 Policie České republiky je jak  již výše uvedeno zřízena zákonem ČNR č. 283/1991 Sb., o 

Policii České republiky ze dne 21. června 1991, kdy tento zákon nabyl účinnosti k datu 15. 

července 1991 a následně byl nahrazen současným zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky s účinností od 1. ledna 2009. 

Na základě vzniku nového zákona o Policii České republiky tedy zákona číslo 273/2008 

Sb., byl tehdejším ministrem vnitra MUDr. Mgr. Ivanem Langerem spuštěn start reformy 

policie, která je koncipována na deseti základních pilířích, které nyní krátce uvedu: 

                                                 
1
 ŠKODA, J., VAVERA, F., ŠMERDA, R. Zákon o policii s komentářem. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o.,  2009. s. 33, 

34. 
2
 ŠKODA, J., VAVERA, F., ŠMERDA, R. Zákon o policii s komentářem. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o.,  2009. s. 19. 
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I. Působnost a pravomoc Policie České republiky – zde jde především o sdílení 

odpovědnosti za bezpečnost, rovněž tak odpuštění od provádění činností nesouvisejících 

přímo s prací policie (např. doručování písemností různým institucím, součinnostní asistence 

exekutorům a jiným státním orgánům) a v neposlední řadě efektivnější využívání občanských 

zaměstnanců policie pro činnosti, které nejsou typicky policejní (např. administrativní 

činnosti atp.) 

II. Územní členění a organizační struktura – zde je poukázáno na to, že policie by měla být 

partnerem veřejnosti, která spolupracuje s obcemi a dalšími orgány a to zejména v oblasti 

prevence kriminality, péči o oběti kriminality a rovněž prací s pachateli trestných činů. 

     Dále v tomto druhém pilíři reformy proběhla v roce 2010 územní reorganizace Policie 

České republiky, kdy touto bylo zřízeno celkem 14 krajských ředitelství, které odpovídají 

krajům, ve kterých jsou zřízeny, přičemž tato vznikla místo bývalých krajských policejních 

správ a okresních ředitelství. Zřízení těchto krajských ředitelství je výhodou zejména ve 

směru větší volnosti při správě daného území, ale rovněž tak daleko vyšší zodpovědnosti za 

práci odvedenou v daném území a rovněž i požadavky, kterou jsou na tuto práci v daném 

území kladeny. Velkým plusem tohoto je lepší spolupráce Policie České republiky a ostatními 

institucemi, což jsou v tomto případě města a obce, kde na základě tohoto dochází ke vzniku 

koordinačních dohod a na základě těchto poté k jasně definované spolupráci mezi Policií 

české republiky a obcemi.  Do tohoto druhé pilíře reformy rovněž spadá Community policing 

což je filosofie, která má za cíl zlepšovat způsob a formu komunikace mezi Policií, občany a 

rovněž mezi institucemi měst a obcí. 

III. Ekonomická postavení – tento pilíř by měl garantovat, že odpovědný služební 

funkcionář musí mít dostatek ekonomických nástrojů, kdy rovněž zajišťuje, že krajská 

ředitelství jsou nejen organizačními složkami státu, ale rovněž samostatnými účetními 

jednotkami a dále by měl zajistit změny systému programového financování, jakož i vyšší 

flexibilitu. 

IV. Vnější a vnitřní kontrola – tento pilíř reformy se zabývá kvalitou kontroly jak inspekce 

policie (nyní GIBS – Generální inspekce bezpečnostních sborů), kdy její ředitel je jmenován 

vládou a kontrolován poslaneckou sněmovnou tak rovněž i zodpovědností služebních 

funkcionářů v oblasti vnitřní kontrolní činnosti tedy uvnitř policie. 
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V. Vzdělávání policistů – tento pilíř má hledat klíč k profesionalitě a motivaci k rozvoji 

komplexních znalostí a tímto následně zvyšování kvalifikace, přičemž je zde rovněž 

požadavek na flexibilní reakci na požadavky z vlastního výkonu služby. 

VI. Služební zákon –  tento pilíř má za úkol řešit personální situaci u policie, jejíž součástí je 

náborová kampaň pro veřejnost, redukce velitelských míst a v neposlední řadě změna systému 

hodnocení policistů 

VII. Projekt P 1000 – pilíř, který má za jednoznačný cíl ukázat vstřícnou tvář policie jako 

služby veřejnosti a rovněž zlepšení prostředí a zázemí jak pro policisty tak i veřejnost a také 

pro oběti různých kriminálních deliktů. Dále je zde taktéž cílem připojení policejních 

služeben k internetu, kdy v tomto pilíři je využíváno financí ze strukturálních fondů EU 

VIII. Nová struktura neuniformované policie – tento pilíř má zjednodušit organizační 

strukturu po linii SKPV ( Služba kriminální policie a vyšetřování), dále má za cíl sjednotit 

informační systémy a zintenzivnit sdílení informací a posílit systém kriminálních analýz  

IX. Dost bylo papírů – zde je poukázáno na potřebu zelektronizovat práci policie a zavést 

elektronický trestní i přestupkový spis, kdy při tomto je nutné připojení systému na další 

partnery, které s policí spolupracují. 

X. Debyrokratizace – cílem tohoto pilíře zredukování předpisů pro policisty jakož i 

odstranění nadbytečných formalit a administrativy, přičemž je nutné klást důraz na kreativitu 

a iniciativu jednotlivých policistů .3                

Nelze z těchto pilířů nějaký vyzdvihovat, avšak co se týče této práce tak pro tuto jsou 

nejdůležitější z hlediska obsahu zejména první dva pilíře tedy první, který se týká působnosti 

a pravomoci Policie České republiky a dále pilíř druhý týkající se územního členění a 

organizační struktury Policie ČR, kdy cílem této reformy jako celku je především přiblížit 

Polici České republiky veřejnosti a takto v ní posílit důvěru v tuto instituci a následně u 

veřejnosti získat právě prací s veřejností vyšší renomé a naplňovat tak předpoklady, které jsou 

veřejností směrem k policii očekávané či spíše požadované, kdy tohoto lze dosáhnout 

zejména osobním kontaktem s veřejností, ale rovněž i používáním nejmodernějších 

technologií jakou jsou média, internet apod., a tímto způsobem veřejnost informovat o 

aktuálních problémech popř. se touto formou obracet na veřejnost o pomoc, neboť pomoc 

veřejnosti je velmi důležitým faktorem pro efektivitu práce policie státní i obecní.     

                                                 
3
 10 pilířů reformy Policie ČR, Ministerstvo vnitra České republiky, 2008. 

   Dostupné z: www.mvcr.cz.  
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Obecní policie (Městská policie) 

Obecní policie jako taková je zřízena jako orgán obce a tato se zřizuje popřípadě zrušuje 

zastupitelstvem obcí a měst vydáním obecně závazné vyhlášky na základě oprávnění podle § 

35a odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, kdy v tomto paragrafu se hovoří o právu či 

lépe oprávnění obce zřizovat obecní policii v případě měst policii městskou. Pro účely této 

práce se jedná o obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003.
4
 Tuto přijalo zastupitelstvo města 

Sokolov dne 20.3.2003 s účinností od 1.4.2003, kdy touto byla ve městě Sokolov zřízena 

Městská policie. 

Obecní pro účely této práce (městskou) policii můžeme jako orgán obce popsat jako 

ozbrojený bezpečnostní sbor, jež je zřízen zastupitelstvem určitých měst a obcí, který 

zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v působnosti obce a plní taktéž další úkoly 

podle zákona. Obecní (městská) policie má jasně vymezenou působnost na teritoriálním 

území příslušné obce, která je jejím zřizovatelem, avšak může působit i na území jiné obce a 

to na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy či vyhlášeného krizového stavu na území té 

dané obce.  Obecní (městská) policie, však plní i povinnosti podle jiných zákonných 

ustanovení, kde jde o záležitosti, které náleží do oblasti státní správy, jako např. provádí 

opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem popřípadě 

jinými návykovými látkami, správního řádu, zákona o rybářství, zákona o myslivosti, zákona 

o  provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., zákona o přestupcích č. 200/1990 

Sb., a rovněž některých dalších zákonů. Hlavním úkolem obecní (městské) policie je tedy 

zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti v lokalitě pro, kterou je tato zřízena a tímto 

zajišťuje občanům daní obce či města podmínky pro nerušený život a  bezproblémový chod 

obce či města pro, které byla tato obecní či městská policie zřízena. Obecní (městská) policie 

se při plnění úkolů řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii a dalšími právními 

normami, které přesně vymezují kompetence a povinnosti obecní (městské) policie.5 Těmito 

svými předpisy se musí obecní policie řídit a postupovat vždy jen v rámci svých kompetencí, 

které jsou jí dané zákonem tak, aby neoprávněně nezasahovala například do výkonu služby a 

pravomocí Policie České republiky, což by mohlo být kontraproduktivní a pro další 

spolupráci nepřijatelné a proto je vždy důležité si vždy při každém dílčím i dlouhodobém 

úkolu tuto spolupráci řádně rozvrhli tak, aby zejména policie obecní plnila takové úkoly, které 

jsou v její kompetenci a nesnažila se zasahovat do práce a pravomocí policie státní. 

                                                 
4
 § 1 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 

5
 FILÁK, A. Teoretické a právní aspekty pořádkové činnosti policie. Praha: PA ČR.,  2001. s. 65. 
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Samospráva 

     Není účelem této bakalářské práce zde uvádět historii vzniku samosprávy, avšak je více jak 

žádoucí si zde pojmenovat jedny z hlavních činností a úkolů samosprávy, neboť tyto se 

vzájemně prolínají a ovlivňují právě při spolupráci na zadané téma, neboť je nutné mezi 

jednotlivými činnostmi samosprávy i policie hledat průnik tak, aby byla zajištěna co možná 

nejvyšší spokojenost ze strany občanů.  

     Samospráva se tedy dá definovat jako forma veřejné správy, která spočívá v tom, že 

organizované společenství osob (organizační jednotka) spravuje záležitosti své a veřejného 

zájmu samostatně a následně o těchto činí rozhodnutí a to tím způsobem, že tato rozhodnutí 

činí všichni členové tohoto společenství nebo tato činí prostřednictvím volených orgánů.
 6

  

V České republice mají orgány samosprávy právo vydávat své vlastní právní normy.
7
 Tyto 

však musí být v souladu se zákony a právními předpisy vydávanými ústředními správními 

úřady, přičemž zastupitelstva vyšších územních samosprávných celků mají rovněž právo 

zákonodárné iniciativy. V samosprávě se vyskytuje i moc výkonná, která zde tvoří činnosti 

samosprávných institucí a její výkonné orgány. Dále mohou proti nezákonnému postupu či 

spíše zásahu státu podat orgány územní samosprávy k Ústavnímu soudu stížnost. 

Územní samospráva 

     Územní samospráva je prostorově vymezené území, jehož právem je rozhodovat o svých 

záležitostech. V České republice  jsou to obce, jež jsou základními územně samosprávnými 

celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky.
8
 Jejich právo na samosprávu je zakotveno 

v Ústavě. 

Obec 

Obec je veřejnoprávní korporací, tedy právnickou osobou, která je základní jednotkou 

veřejné správy, přičemž vznik každé obce je upraven zákonem.
9 Má právo vlastnit majetek. 

Obce jako takové jsou tvořeny z celku území, který je vymezen hranicí teritoria obce. Článek 

99 Ústavy České republiky hovoří o tom, že Česká republika se člení na obce, jež jsou 

základními územními samosprávnými celky.
 10 

 

                                                 
6
 KÁŇA, P. Základy veřejné správy. Ostrava: Montanex,  2004. s. 42. 

7
 Např. obecně závazné vyhlášky. 

8
 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: Aleš Čeněk,  2008. s. 13. 

9
 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s 99. 

10
 Čl. 99 Ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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Typy obcí (pro potřebu této práce):  

1. Obec - základní typ jednotky územní samosprávy, 

    2. Město - je vyšším typem obce. Pokud se má obec stát městem, musí splnit podmínku a 

tou je, alespoň 3 000 obyvatel. V tomto počtu jsou zahrnuti všichni obyvatelé obce, a tudíž se 

nejedná jen o její občany, přičemž ani při splnění této podmínky nemá obec právní nárok na 

to, aby se stala městem. O tomto následně rozhoduje předseda Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky, a to po zaujetí stanoviska vlády. 

     Při tomto však v době, kdy je rozhodováno o faktu, že obec má být povýšena na město 

jsou brána na zřetel i další pomocná fakta jako je například vybavení obce, osídlení 

hospodářský a kulturní význam obce atd.  

     Město a rovněž tak i obec může samozřejmě jak již výše zmíněno vydávat obecně závazné 

vyhlášky, jež upravuje cokoliv v hranicích působnosti zastupitelstva, ale musí být vždy 

naprosto v souladu se zákony. Tyto obecně závazné vyhlášky mohou být vydávány i pro 

uložení určitých povinností a to jak pro fyzické tak i právnické osoby na základě § 10 

obecního zřízení,
11

 a to i v případě potřeby zabezpečení veřejného pořádku ostatních místních 

záležitostí. Na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích lze, však radou obce vydávat i  

právní předpisy ve věcech patřících do přenesené působnosti. Tyto právní předpisy se 

nazývají nařízení obce a tato možnost je zakotvena v § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

ve znění pozdějších předpisů.
 12

 

Veřejný pořádek 

Tento pojem nemá jasně dané vymezení, avšak pro potřeby této práce je pojem veřejný 

pořádek ve vztahu k společenským vztahům a projevům, které se dějí, gradují a následně i 

ustupují či zcela zanikají ve společnosti a to zejména na veřejných místech a také na místech,  

které jsou veřejnosti běžně přístupné a tyto vtahy jsou upravovány právními i neprávními 

normativními systémy, které mají stěžejní význam pro zachování bezproblémové funkce ve 

společnosti. Veřejný pořádek je tedy de facto pojem, který by měl zajistit regulaci chování a 

vztahů lidí za užití právních i neprávních norem, přičemž v nynější době je pojem veřejný 

pořádek využíván především pro věci týkající se zajištění místních záležitostí.
13

 Místními 

záležitostmi veřejného pořádku jsou míněny takové oblasti dění , které nepřesahují hranice 

určitého teritoria pro náš stanovený účel obce či města.     

                                                 
11

 Zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
12

 Zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
13

 FILÁK, A., a kol. Teoretické a právní aspekty pořádkové činnosti policie. Praha: PA ČR, 2001, s. 12. 
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2.     Spolupráce Policie ČR s obcemi 

Pro správné a efektivní fungování spolupráce mezi Policií České republiky a obcemi je 

maximální důvěra v tomto partnerství, kdy právě z tohoto důvodu jsou prioritní a 

nezastupitelnými partnery pro tuto spolupráci obce či města lépe řečeno jejich vedení a 

samospráva. Tato spolupráce mezi výše jmenovanými institucemi je základním kamenem 

k zavedení, prosazování a zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti na úrovni obcí a měst 

tedy na tzv. místní úrovni a takto by měl k tomuto přistupovat i stát a jeho orgány lépe řečeno 

jím řízené instituce, na kterých lze požadovat úkoly v oblasti plnění zásad bezpečnosti a 

zajišťování veřejného pořádku, přičemž toto záleží i na prostředcích, které by měl v rámci 

rozpočtů, které jsou přidělovány obcím a městům zajišťovat zejména stát. Co se týče Policie 

ČR tak tato spolupracuje s obcemi a městy na všech úrovních svých služeb, avšak nejvíce se 

dostane k jednání o dané problematice zejména služba pořádkové policie, která je podle mého 

názoru základním kamenem pro fungování této spolupráce, neboť tato má za úkol hlavní 

úkoly týkající se veřejného pořádku, které obce a města tíží nejvíce a je pravdou, že ostatní 

služby policie se s tímto faktorem služby potýkají jen v zanedbatelné části případů. 

Spolupráce obcí, měst a Policie České republiky je významná především pro zajištění věcí 

týkajících se místních záležitostí ve veřejném pořádku, kdy bez této spolupráce a zejména 

komunikace se samosprávou obcí a měst by byly výsledky různých snah neodpovídající 

nasazení. Dále bych chtěl v této části práce nastínit spolupráci Policie České republiky 

s obcemi v době již neplatné legislativní úpravy a následně bych popsal způsob spolupráce za 

současné a platné legislativní úpravy.  

2.1 Spolupráce Policie ČR s obcemi v době účinnosti původního zákona č. 283/1991 

Sb. o Policii České republiky 

Podle předešlé právní úpravy byla spolupráce obcí, obecní či městské policie a Policie 

České republiky upravena nařízením vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanovila podrobnější 

úprava vztahu Policie ČR orgánů obcí a obecní policie, přičemž toto nařízení bylo s nástupem 

platnosti nového zákona o Policii České republiky zrušeno, neboť zcela nekorespondovalo se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a tedy by zcela jednoznačně v jistých bodech docházelo 

ke kolizi.   
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Spolupráce Policie České republiky s obcemi se dala rozčlenit do dvou oblastí: 

1. Spolupráce při zabezpečení veřejného pořádku na místní úrovni, přičemž z tohoto výše 

uvedeným orgánů vyplývaly následující úkoly: 

 plnit úkoly při ochraně veřejného pořádku ve spolupráci s orgány obcí a obecní 

policií, 

 napomáhat při preventivní a výchovné činnosti obcí k ochraně veřejného pořádku, 

zejména účastí svých zástupců na těchto akcích preventivního charakteru, 

 předávání si informací o hlídkách působících v rámci teritoria měst a obcí, 

 směřovat výkon služby na ta místa tak, aby jejich výskyt byl především tam, kde 

dochází k narušení veřejného pořádku popř. jinému protiprávnímu jednání, 

 jasně určit konkrétní stanoviště hlídek Policie České republiky a obecní policie  v 

rámci případně vyhlášeného pátrání tak, aby nedocházelo ke kolizím hlídek na 

jednotlivých stanovištích a takto nedocházelo k neproduktivnímu zdvojování těchto 

hlídek, 

 vzájemná výpomoc na poli technické vybavenosti a dopravního značení, 

 v nastalé situaci řešit při vyhlášení pátrání možnost tzv. uzávěr s ohledem zejména 

na oprávnění strážníků a rovněž tak přihlédnout k jejich početním stavům a dalším 

možnostem jejich případného využití v tomto směru, 

 zajistit a zřetelně popsat způsoby školení strážníků ve spojitosti s vydáním nové 

právní úpravy dotýkající se zejména jejich oprávnění,    

 

2. Policie České republiky a obecní policie se rovněž zabývají zabezpečením veřejného 

pořádku při konání nejrůznějších kulturních, sportovních a dalších společenských akcií 

v rámci daného území a rovněž tak zajištění veřejného pořádku v době konání mítinků 

politických stran a při tomto provádí následující činnosti: 

 provádí analýzu stavu tak, aby byl zajištěn potřebný počet prostředků a sil a tímto 

byla zajištěna maximální bezpečnost a nedocházelo k narušení veřejného pořádku 

akcích, 

 vyjednávají požadavky související s pořádanou akcí a následnému zabezpečení 

veřejného pořádku směrem k pořadateli a tento následně předává své požadavky 

zpět na místně příslušný útvar Policie České republiky, kdy následně jsou na 
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základě těchto vzájemně domluvených a vyjednaných požadavků přenášeny úkoly i 

na strážníky obecní (městské) policie, 

 zpracovávají opatření na základě zjištěných skutečností tím způsobem, aby pro 

pořádané akce bylo zajištěno maximální technické a personální vybavení vedoucí 

k bezproblémovému zajištění a průběhu akce.
14

 

V nařízení vlády č. 397/1992 Sb., bylo rovněž zakotveno oprávnění, které  policejní útvary 

opravňovalo k tomu, aby se vyjadřovaly k návrhům obecně závazných vyhlášek a jiných 

opatření obcí k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, kdy na požádání 

obecní rady se určený zástupce policejního útvaru zúčastňoval na jejich přípravě 

Postavení nařízení vlády se speciální povahou 

Toto postavení vlády se speciální povahou k ustanovení zákona o obcích plyne z § 5 

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

republiky k orgánům obcí: 

Ředitelé okresních (městských, obvodních) ředitelství policie jsou povinni předběžně 

projednat s obecními radami zřízení nebo zrušení policejních útvarů určených k plnění úkolů 

služby pořádkové policie v obcích. 

Výše uvedené je nutné zejména pro informovanost obcí o tom, kde a od kdy bude v jejich 

teritoriu policejní útvar, což je velice důležité pro bezpečnostní strategii obce s tím, že 

v případě nepředání těchto informací by mohlo dojít k situaci, že obec nebude o zřízení 

popřípadě o zrušení policejního útvaru vyrozuměna a tímto dojde k tomu, že tato bude 

následně spoléhat na přítomnost takového útvaru policie a následně při zjištění, jeho 

neexistence by se jen stěží vypořádala s okamžitým zajištěním veřejného pořádku a 

bezpečnosti občanů, ačkoliv ve větších městech či obcích by se takto nastalý problém dal řešit 

právě zřízením obecní policie, ačkoliv schvalovací proces by také nějakou dobu trval a takto 

by skutečně při neinformovanosti mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti.  

     S výše uvedenou problematikou, která souvisí s informovaností koresponduje povinnost  

policejních útvarů předkládat obecním radám nejméně jednou ročně písemnou zprávu o stavu 

veřejného pořádku v jejich územních obvodech, kdy tato povinnost byla stanovena v § 3 odst. 

1 uvedeného nařízení vlády, přičemž tato měla obsahovat přehled o celkovém stavu veřejného 

pořádku a také vyhodnocení spolupráce s obecní policií pokud je v obci zřízena. 

                                                 
14

 Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., o stanovení podrobnější úpravy vztahů Policie ČR k orgánům obcí. 
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     V uvedeném nařízení vlády a to v § 6 byla rovněž možnost, aby si  policejní útvary, orgány 

obcí a obecní policie mohli dohodnout podrobnosti o spolupráci při zabezpečování veřejného 

pořádku s ohledem na místní podmínky nad rámec stanovený zákony. 

     Toto výše uvedené nařízení vlády pouze okrajově a spíše formálním způsobem definovalo 

formy spolupráce mezi obcemi, obecní policií a Policií České republiky v rámci 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, přičemž se jednalo o právní předpis, 

který byl vydán na základě zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, kdy již v § 2 

odst. 3 tohoto zákona bylo stanoveno, že  policie plní rovněž úkoly při zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku, které jí ukládají příslušné orgány obcí za podmínek 

stanovených zvláštními předpisy.
15

 

     Výše uvedená problematika spolupráce byla již v původním zákoně O Policii České 

republiky tedy z.č. 283/1991 Sb., stanovena § 45 odst. 1), kde bylo stanoveno, že policejní 

útvary a orgány obce si navzájem poskytují informace nezbytné pro plnění úkolů pro 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a dále v § 45 odst.2), že Vláda České 

republiky stanoví nařízením podrobnější úpravu vztahů policie k orgánům obcí a obecní 

policii.16
 

     Další formy spolupráce Policie České republiky s obcemi a obecní policií byla rovněž 

zakotvena ve stejném zákoně tedy zákoně č. 283/1991 Sb., o Policii ČR a to konkrétně v § 47 

kde se v odst. 1) hovoří, že policejní útvary jsou oprávněny při plnění úkolů požadovat od 

státních orgánů, orgánů obcí, právnických a fyzických osob pomoc při plnění svých úkolů, 

zejména potřebné podklady a informace. Ustanovení § 12 odst. 3 až 5 platí přiměřeně. Dále v 

§ 47 odst. 2), že orgány a osoby uvedené v odstavci 1 jsou povinny požadovanou pomoc 

poskytnout, pokud jim v tom nebrání plnění nebo dodržování povinností podle jiných obecně 

závazných právních předpisů. V § 47 odst. 3) pak o tom, že policejní útvary upozorňují 

orgány a osoby uvedené v odstavci 1 na skutečnosti, které se dotýkají jejich činnosti a mohou 

vést k ohrožení nebo porušení veřejného pořádku anebo ohrožení bezpečnosti osob nebo 

majetku.  

Zajišťování veřejného pořádku v rámci obce je v plné působnosti obce a jeho zajištění je 

hlavním úkolem obecní policie, pakli-že je zřízena. V případě, že není v silách obce zajistit 

                                                 
15

 Např. zákon o právu shromažďovacím. 
16

 Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., o stanovení podrobnější úpravy vztahů Policie ČR k orgánům obcí. 
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místní záležitosti ve věcech veřejného pořádku je v plné kompetenci a rovněž je to i jeho 

oprávněním starosty popř. primátora požádat o spolupráci Policii České republiky.
17

 

2.2 Spolupráce Policie ČR s obcemi v době účinnosti současného zákona č. 273/2008 

Sb. o Policii České republiky 

V současné době je spolupráce s obcemi a městy upravená v podobě  zák. č. 273/2008 Sb., 

o Policii České republiky, přičemž v tomto zákoně se o této hovoří hlavně v § 16. Současná 

právní úprava, která mimo jiné rovněž jak již výše zmíněno i spolupráci mezi Policií České 

republiky a obcemi v uvedeném § 16 a plně tak nahradila předešlé nařízení vlády č. 397/1992 

Sb., které tuto problematiku spolupráce upravovalo dříve, avšak toto nařízení tuto spolupráci 

neřešilo do takové míry jako současná právní úprava, která je právě zakotvena ve stávajícím 

zákoně o Policii České republiky, kdy je zde rovněž dána možnost vzniku či spíše uzavírání 

koordinačních dohod, kdy o této možnosti bude pojednávat samostatná kapitola v další části 

této práce. 

 § 16  zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky stanovuje: 

1. Útvar policie určený policejním prezidentem může uzavřít písemnou koordinační 

dohodu s obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy za účelem stanovení 

společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 

2. Místně příslušné krajské ředitelství může uzavřít písemnou koordinační dohodu 

s hlavním městem Prahou za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku. 

3. Koordinační dohoda obsahuje zejména: 

a) formy a nástroje nepřetržité koordinace obce a útvaru při zabezpečování místních 

záležitostí veřejného pořádku v obci, 

b) úkoly obce a útvaru policie v oblasti předcházení protiprávním jednáním porušujícím 

veřejný pořádek v obci, 

c) úkoly obce a útvaru policie při porušení veřejného pořádku v obci, 

d) podíl obce a útvaru policie na zajištění plnění úkolů podle písmen b) a c), 

e) formy a nástroje hodnocení plnění úkolů podle písmen b) a c) a odstraňování 

případných zjištěných nedostatků, 

                                                 
17

 § 103 odst. 4 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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f) dobu, na kterou je uzavírána, 

g) poskytování finančních prostředků.
18

  

 

Místní záležitosti veřejného pořádku spadají na straně obcí do samostatné působnosti a na 

straně Policie ČR spadají pod výkon státní správy jakožto součást ochrany veřejného pořádku, 

která patří mezi úkoly Policie ČR.
19

 Působnost Policie ČR v oblasti předcházení narušování 

veřejného pořádku na místní úrovni je subsidiární, primární působnost má obec či obecní 

policie pokud je obcí zřízena a v případech, kdy obec potažmo obecní policie není schopna 

svými silami a prostředky zajistit veřejný pořádek, nastupuje působnost Policie ČR.
20

 

Podle § 15 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky upozorňuje Policie České 

republiky orgány a osoby taxativně uvedené v § 14 zákona č. 273/2008 citovaného zákona 

tedy i obce na skutečnosti, které mohou zapříčinit ohrožení nebo porušení bezpečnosti či 

vnitřního pořádku, kdy však tomuto upozornění nesmí bránit právní překážka. Dá se tedy říci, 

že hlavním cílem tohoto výše citovaného ustanovení je prevence ve směru Policie ČR 

k vyjmenovaným organům a tímto předcházení vzniku rizikového faktoru. Pro praktické 

účely lze tedy říci, že ze strany Policie ČR jsou upozorňovány orgány obce na problémy či 

rizikové faktory, v jejichž příčinném působení by mohlo dojít k narušování veřejného pořádku 

a rovněž také k ohrožení bezpečnosti osob a majetku. V praktickém pojetí se jedná o 

oznamování osob, které narušují veřejný pořádek v souvislosti s pořádáním různých 

společenských, kulturních a sportovních akcí a to například tím, že v určitém podniku 

podávají mladistvým alkohol či nezřídka i jiné omamné a psychotropní látky.  

Spolupráce Policie ČR s obcemi, však nespočívá v pouhé represivní činnosti popř. 

organizaci různých bezpečnostních opatření, které reagují až na vzniklé negativní jevy, ale 

rovněž na úseku preventivní činnosti, která má takovým jevům předcházet, přičemž v tomto 

ohledu spolupracuje i s dalšími orgány a institucemi včetně orgánů obcí a ostatními 

právnickými a fyzickými osobami, přičemž o tomto se pojednává v ustanovení § 17 zákona č. 

273/2008 Sb.  

V rámci citovaného zákona § 18 má dále policista Policie ČR oprávnění požadovat 

informace a údaje od orgánů i osob, jež jak výše zmíněno jsou uvedeny v § 14 uvedeného 

zákona, které jsou nezbytné pro splnění jeho určitého úkolu a tyto údaje musí poskytnout 

                                                 
18

 § 16 odst. 1, 2, 3 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.  
19

 VANGELI, B. Zákon o Policii České republiky s komentářem, Praha: C.H. Beck, 2009, s.107. 
20

 Blíže tamtéž s. 108. 
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v potřebném rozsahu, kdy tyto orgány a osoby jsou povinny poskytnout i osobní a věcnou 

pomoc, avšak v souladu se zákonem tak, aby nebyla ohrožena či dotčena práva těchto osob. 

Neméně důležitým faktorem ve spolupráci je také vzájemná výměna informací, kdy tuto 

problematiku upravuje zákon č.128/2000Sb, o obcích v § 13 citovaného zákona. Podle tohoto 

zákona může rovněž starosta obce požadovat od Policie ČR součinnost při zabezpečení 

veřejného pořádků v oblasti místních záležitostí, kdy tuto možnost mu dává ustanovení § 103 

odst. 4 písm. d) tohoto zákona. Jedná se zejména o případy, ve kterých již není na určitém 

celku samosprávy vzniklou situaci schopna zajistit obecní (městská) policie, jestliže je zde 

zřízena. Kooperace Policie České republiky a obecní (městské) policie je rovněž deklarována 

v ustanovení § 1 odst. 4 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 

2.3 ZPPP - Závazný pokyn policejního prezidenta č. 110/2008 

Co se dále spolupráce mezi Policií České republiky a obcemi týče tak o této se 

nepojednává pouze zákonných normách, které tuto problematiku upravují zejména, kdy tímto 

je myšlen zejména zákon č. 273/2008 Sb. o Polici ČR a dále rovněž i zákon. č.128/2000 Sb., 

o obcích, avšak tuto problematiku ze strany Policie České republiky rovněž upravují ve 

vnitřní struktuře Policie ČR interní akty řízení, přičemž z hlediska tématu této práce se jako 

nejdůležitější interní akt řízení (dále jen IAŘ) jeví výše uvedený Závazný pokyn policejního 

prezidenta č. 110/2008 ze dne 20. 6. 2008, který se zabývá plněním úkolů služby pořádkové 

policie, kdy v části první tohoto ZPPP čl. 1 je upravena činnost: 

 obvodních (místních) oddělení a oddělení železniční policie Policie České 

republiky 

 oddělení doprovodů vlaků odborů pořádkové a železniční policie Policie ČR 

 organizačních článků Policie ČR při zabezpečení ochrany transportů s jadernými 

materiály v železniční a silniční přepravě na území České republiky. 
21

 

Dále je ve shora uvedeném ZPPP 110/2008 čl. 2 stanoveno několik pojmů, kdy budu 

jmenovat a vysvětlím pouze několik z nich, které jsou stěžejní ve vztahu k této práci a rovněž 

tak ve vztahu spolupráce mezi Policií ČR a obcemi: 

 bezpečnostní situace – aktuální stav vnitřního pořádku a bezpečnosti v teritoriu, 

 bezpečnostní opatření – opatření prováděné policií a jinými subjekty k zajištění 

vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

                                                 
21

 Čl. 1 písm. a),b),c) a ZPPP č. 110/2008 o plnění úkolů služby pořádkové policie a služby železniční policie. 
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 policejní akce – jednorázová nebo časově omezená akce vyhlášená k provedení 

policejních opatření, kterou nelze zajistit běžným výkonem služby, na určeném 

teritoriu, s nasazením zpravidla většího počtu sil a prostředků policie, 

 dozorčí služba – zpravidla nepřetržité zabezpečování příjmu oznámení a 

akceschopnosti oddělení k plnění úkolů policie s návazností na činnost příslušného 

operačního střediska policie, 

 oddělení policie s osobami, přijetí a poskytnutí prvotních informací  

 hlídková služba – základní a systematická činnost příslušníků policie v úsecích 

nebo stanovištích, vykonávaná zejména k zajištění ochrany veřejného pořádku, 

předcházení, zabraňování a odhalování trestné a jiné protiprávní činnosti a pátrání 

po hledaných osobách a věcech, 

 obchůzková služba - systematická, kvalifikovaná a zpravidla samostatná činnost 

policistů v okrscích založená na dokonalé místní a osobní znalosti a úzké 

součinnosti a spolupráci se státními orgány a orgány místní samosprávy, obecní 

policií a právnickými osobami, 

 okrsek - část územního obvodu oddělení přidělovaná policistům k osobní 

odpovědnosti 

 úsek - přesně stanovená část územního obvodu oddělení (městská čtvrť, ulice, 

náměstí apod.), ve které je policisty vykonávána hlídková služba.
 22 

Co se týče uvedeného ZPPP tak tento neřeší pouze výše uvedenou problematiku, ale 

rovněž počítá s možnostmi zřizování stálých či dočasných policejních stanic nebo služebních 

místností, kdy tyto jsou zřizovány v příslušných lokalitách na základě analýzy, která bere 

v potaz zejména stav bezpečnosti na území, na kterém mají být zřízeny a rovněž tak vychází 

z požadavků a připomínek příslušných obecních či městských úřadů a ostatních institucí, 

které tyto požadavky získávají sběrem od obyvatel žijících v daném teritoriu, pro které mají 

být zřízeny. Rozhodné slovo zda takováto stanice bude zřízena má služební funkcionář, 

kterému takový návrh předkládá vedoucí oddělení, do jehož místní působnosti dané teritorium 

spadá.
23

 Z tohoto tedy jasně plyne, že jednou z primárních činností Policie České republiky 

podle tohoto ZPPP je kooperace činností s místní samosprávou ve vztahu k zabezpečování 

                                                 
22

 Čl. 2 písm.  a),b),c), d),e),f),g), h), i) ZPPP č. 110/2008 o plnění úkolů služby pořádkové policie a služby 

železniční policie. 
23

 Zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
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veřejného pořádku na místní úrovni
24

 a taktéž koordinace a řízení povinností obchůzkové 

služby a vedení příslušných oddělení Policie ČR ve vztahu k orgánům místní samosprávy.  
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 Čl. 4 odst. 1 písm. d) ZPPP č. 110/2008 o plnění úkolů služby pořádkové policie a služby železniční policie.  
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3.     Skladba a činnost OOP ČR Sokolov-město 

     Co se týče obvodního oddělení Policie České republiky tak toto je jedním z devíti 

obvodních oddělení, které teritoriálně leží v bývalém okrese Sokolov a nyní je součástí 

vyššího územně správního celku a to Karlovarského kraje. Obvodní oddělení Sokolov – 

město je logicky jedním z největších obvodních oddělení v rámci Karlovarského kraje 

přesněji řečeno Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a je tedy v rámci typového 

označení jednotlivých odděleních v rámci Policie ČR zařazeno do tzv. prvního typu oddělení, 

přičemž jednotlivé typy obvodních oddělení jsou odvozeny od počtu sloužících policistů na 

daném obvodním oddělení. Co se tedy týče obvodního oddělení Sokolov-město tak pod toto 

územně spadá celé město Sokolov a dále rovněž dvě menší obce, které leží na okrajích města 

Sokolova, kdy se jedná o obce Dolní Rychnov a Těšovice, které mají rovněž tak zřízenu svou 

vlastní samosprávu a touto tedy nespadají pod samotné město Sokolov. Tyto uvedené obce 

spolu tvoří celek, který tedy místní působností patří k OOP ČR Sokolov-město, kdy všechny 

tyto tři obce mají celkem mezi 25-26 tisíci obyvatel.  OOP ČR Sokolov-město má jako 

oddělení prvního typu systematizovaný stav 67 policistů, avšak v současné době je tento stav 

na počtu 58 policistů a  tedy v současné době vykazuje podstav, který je zapříčiněn zejména 

nástupy na mateřskou dovolenou a jednak také přirozenými odchody a zastaveným náborem 

k Policii ČR, kdy v tomto důsledku tedy není možné početní stav doplňovat.  

     Samotné OOP ČR Sokolov-město je funkčně koncipováno tím způsobem, že toto je 

vedeno vedoucím oddělení, který má dva zástupce, přičemž tito ho zastupují v době jeho 

nepřítomnosti a dále je první z nich určen pro plnění úkolů v oblasti trestního řízení tj. 

kontrolou a koordinací činnosti po linii trestních spisů a druhý z nich je určen pro koordinaci 

činností v rámci přímého výkonu služby. Dále jsou dva policisté určeni jako velitelé směn, 

jejichž úkolem je řízení hlídkové služby. V této hierarchii obvodního oddělení Sokolov – 

město dále následují policisté, kteří jsou zařazeni ve skupině dokumentace, kterých je v této 

zařazeno celkem devět a jejichž hlavní činností je dokumentování zejména trestných činů a to 

jak na místě, kde se takovýto čin stal tak následně při práci s poškozenými a pachateli na 

obvodním oddělení. Následně jsou na OOP ČR Sokolov-město zařazeni policisté pro 

obchůzkovou službu tzv. okrskáři tedy policisté s územní odpovědností, kterých je zde 

zařazeno 18, policisté hlídkové služby, jichž je celkem 20, 4 policisté určení pro výkon 

dozorčí služby a poté jsou vyčleněny dvě policistky působící zejména na poli prevence a 

preventivních opatření, přičemž toto je jejich hlavní náplní práce.              



21 

 

Není cílem se zde obsáhle zaobírat problematikou pracovní náplně jednotlivých policistů, 

avšak je zde třeba a to zejména pro účely této práce popsat jakým způsobem je strukturována 

spolupráce mezi Policií ČR resp. Obvodním oddělením Sokolov – město, městem Sokolov a 

rovněž i Městskou policií Sokolov a jakým způsobem je tato spolupráce postavena a potažmo 

uplatňována.  

Nejdůležitějším aspektem této spolupráce bylo rozdělení města Sokolova a rovněž tak 

přilehlých obcí, jimiž jsou jak výše uvedeno Dolní Rychnov a Těšovice do jednotlivých jasně 

vymezených územních částí, které jsou pro účely dalšího dělení nazývány okrsky, a takto je 

tedy teritorium výše zmíněných obcí rozděleno celkem do devíti okrsků, které jsou označeny 

písmeny A,B,C a tyto se následně dělí na okrsky A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3.
25

 

V každém z těchto devíti okrsků jsou přiřazeni dva policisté (okrskáři) s tzv. územní 

odpovědností, přičemž jejich hlavním úkolem je maximální možný pěší výkon služby 

v přiděleném okrsku s cílem co nejvíce oslovovat obyvatele zejména žijící v dané lokalitě, 

zjišťovat jejich problémy a následně tyto poznatky konzultovat s místní samosprávou a 

následně ve vzájemné shodě přijímat taková opatření ku prospěchu obyvatel. Kromě těchto 

dvou policistů je ke každému okrsku rovněž přidělen i strážník Městské policie a zastupitel 

města Sokolova, který má daný okrsek na starost a to zejména za účelem bližšího poznávání 

se mezi sebou a předávání si tak i potřebných poznatků ze samotného výkonu služby, přičemž 

k tomuto účelu jsou organizovány v pravidelných intervalech tzv. společné hlídky ve 

stanoveném okrsku ve složení policista, strážník a nezřídka kdy i zastupitel města, kdy však 

zastupitelé se vzhledem ke své vytíženosti neúčastí těchto hlídek pravidelně, avšak policisty a 

strážníky jsou tyto pravidelně vykonávány, přičemž tyto lze rovněž s ohledem na 

bezpečnostní situaci v dané územní části rovněž dále upravovat tak, aby tyto byly 

soustřeďovány do konkrétních míst daného teritoria a popř. tyto zintenzivňovat tak, aby tyto 

plnily svůj smysl a takto míra jejich efektivity byla pokud možno maximální a toto splňovalo 

zejména účel pro, který byly tyto společné hlídky zřízeny.  

V současné době lze tedy říci, že tato spolupráce v oblasti společných hlídek funguje na 

dobré úrovni, přičemž je velmi důležité tuto spolupráci i nadále rozvíjet, kdy z výše 

popsaného je evidentní, že na této spolupráci se podílí jak Policie ČR s městskou policií tak 

rovněž i orgány obce lépe tedy řečeno zastupitelé města Sokolov, kteří k této myšlence rovněž 

přistupují odpovědně a snaží se v tomto ohledu společné činnosti co nejproduktivněji 

spolupracovat.                
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 Okrsky ve městě Sokolov A 1, A 2, A 3, B 1, B 2, B 3, C 1, C 2, C 3 viz. příloha č. 1. 
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4.    Skladba a činnost Městské policie Sokolov 

Co se týká Městské policie Sokolov tak k této uvádím, že tato byla zřízena na základě 

obecně závazné vyhlášky č.2/2003,
26

 která byla přijata zastupitelstvem města Sokolova dne 

20. června 2003 a v účinnost vešla dne 1. dubna 2003.  

Městská policie se v rámci plnění svých služebních povinností řídí zákonem č. 553/1991 

Sb., o obecní policie, ve znění pozdějších předpisů a rovněž tak i dalšími právními normami, 

které kompetence obecní policie stanovují.  

Pokud se týče personálního obsazení městské policie Sokolov je zde třeba uvést, že tuto 

řídí starosta města v našem případě Sokolova, kterým je pan Ing. Zdeněk Berka. Dále se 

personální obsazení Městské policie v Sokolově skládá z velitele městské policie, zástupce 

velitele městské policie, vedoucí oddělení prevence kriminality městské policie a dále 14 

strážníků, z nichž dva jsou učeni pro výkon dozorčí služby a ostatní jsou určeni pro přímý 

výkon služby v jednotlivých jim přidělených okrscích. Dále je nutno podotknout, že městská 

policie rovněž spravuje kamerový systém města, která ještě do roku 2010 obsluhovala Policie 

České republiky, avšak od tohoto roku je výhradním správcem tohoto kamerového systému 

policie městská, kdy v počátcích toto provázelo určitě problémy v personální oblasti a 

zejména problém s tím, aby tento kamerový systém byl co nejefektivněji využíván, přičemž 

toto bylo vyřešeno přijetím civilního zaměstnance, který v době od 23:00 hodin do 07:00 

hodin sleduje tento kamerový systém a při zjištění jakéhokoliv narušení veřejného pořádku 

popř. zjištění trestné činnosti či jiného protiprávního jednání míst, která jsou tímto systémem 

sledovány o tomto vyrozumívá dozorčí službu OOP ČR Sokolov-město popř. linku 158, které 

následně na místo vysílá své hlídky k obnovení pořádku, kdy následně v době od 07:00 hodin 

tuto činnost následně přejímá strážník určený pro výkon dozorčí služby. 

Hlavními úkoly, které plní v rámci svých povinností a kompetencí obecní (městská) policie 

jsou tyto:          

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,  

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,  

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,  

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a 

plynulost provozu na pozemních komunikacích,  

                                                 
26
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e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých 

povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho 

obnovení,  

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,  

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,  

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce. 
27
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 § 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.     Okruhy a formy spolupráce mezi PČR, obcemi a Městskou policií  

     Cílem výše uvedené kapitoly této práce je co nejvýstižněji vymezit zejména okruhy a 

formy spolupráce mezi Policií České republiky, obcemi a Městskou policií a takto jasně 

definovat v čem konkrétně tyto instituce mezi sebou spolupracují a v jakých tématech se tedy 

jejich činnosti vzájemně prolínají, přičemž cíl této spolupráce je pro všechny tyto instituce 

shodný a tímto je dosažení pokud možno ideálního stavu a tímto stavem je pocit maximálního 

bezpečí ve vztahu přijatých opatření ze strany výše zmíněných institucí a pocitu bezpečí u 

občanů daného území, kde je třeba tento pocit zvyšovat popřípadě tento udržovat na stejné 

úrovni, ale v každém případě zabránit propadu tohoto pro tuto spolupráci důležitého 

hodnotícího ukazatele. 

5.1     Okruhy spolupráce   

     Mezi hlavní a tedy rovněž i nejdůležitější okruhy kooperace mezi Policií České republiky a 

obcemi jakožto samosprávou a tedy i obecní či městskou policií náleží zejména tyto: 

 ochrana bezpečnosti osob a majetku – zde je zejména nutné dbát na to, aby byl vidět 

maximální počet policistů a strážníků v přímém výkonu služby, kdy tímto přímým 

výkonem máme na mysli pohyb policistů a strážníků venku na ulicích a to zejména 

bez použití služebních motorových vozidel tedy pěšky tak, aby zde byl zajištěn 

maximální střet s veřejností tedy s občany a tímto docházelo k určení toho jaké 

problémy je tíží a to se na základě těchto získaných podnětů snažit řešit a přijímat 

taková opatření na základě, kterých budou tyto zcela eliminovány či alespoň 

minimalizovány, 

  ochrana veřejného pořádku – tento okruh činnosti souvisí s bodem předchozím a jdou 

společně dá se říci ruku v ruce, neboť v případě udržení veřejného pořádku se budou i 

osoby cítit bezpečněji a rovněž tak budou mít pocit a to oprávněný, že náležitě je 

ochráněn i jejich majetek, 

 pátrání po osobách (pohřešovaných, hledaných pro protiprávní jednání) či věcech 

(odcizených či ztracených) – tento okruh spolupráce se děje hlavně na základě 

vyhlášeného pátrání, které vyhlašuje PČR a na základě spolupráce následně oslovuje 

jak samosprávu (obec) tak obecní (městskou) policii, kterým poskytne základní údaje 

podle kterých se poté po dané osobě či věci pátrá,  
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 šetření ve věcech trestných činů (zločiny, přečiny) a přestupků a ustanovování 

pachatelů tohoto protiprávního jednání ve všech formách – v tomto je potřeba 

maximální možná kooperace a hledání optimálního způsobu spolupráce tak, aby byla 

tato co nejefektivnější a výsledkem bylo vypátrání pachatele a získání takových 

důkazů, které budou nezvratitelné a na základě, kterých bude potrestán,     

 bezpečnost a plynulost v silničním provozu a dohled nad ním – u tohoto je 

nejdůležitějším faktorem opětovně v co nejvyšší míře být v ulicích a řádně nad 

bezpečností a plynulostí silničního provozu dozírat tak, aby byla i tímto způsobem 

zajištěna bezpečnost veřejnosti a jejich majetku, kdy k tomuto účelu jsou rovněž 

organizovány různé dopravně bezpečnostní akce, které jsou zejména směřovány do 

rizikových lokalit a tyto se následně poté rovněž zaměřují na vyvstalý aktuální 

problém (jízda pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek, 

parkování, užití bezpečnostních prvků vozidel atd.) 

 prevence kriminality ve vztahu k veřejnosti – v tomto směru je důležité oslovovat 

veřejnost nejrůznějšími preventivními aktivitami jako realizace preventivních 

projektů, které upozorňují na rizika v jednotlivých oblastech života (např. 

„(NE)Bezpečné stáří“, „Bezpečný podnik“), 

 vzájemné zlepšování komunikace mezi jednotlivými účastníky dohody a veřejností – 

různá setkání s veřejností a řešení problémů, setkávání s představiteli samosprávy 

(koordinační porady), tvorba nejrůznějších tiskovin pro celkovou osvětu ve 

společnosti a informovanosti veřejnosti, 

 kvalitativní zlepšování práce Policie České republiky směrem k veřejnosti  - k tomuto 

účelu byl nastartován projekt „Community policing“, jehož účel a předmět bude v této 

práci popsán níže.  

 

5.2     Formy spolupráce 

     Činnost Policie České republiky přesněji řečeno služba pořádkové policie je ve vztahu 

spolupráce k obcím a jejím orgánům realizována v níže uvedených formách:  

 předávání si poznatků a informací, které jsou získávány na základě uskutečňování 

nejrůznějších opatření preventivního, ale i bezpečnostního charakteru, které jsou 

následně využívány pro nastavení a způsob provedení opatření dalších, které by vedly 
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k maximálnímu omezení negativních vlivů, kvůli kterým jsou vlastně tyto opatření 

realizována, 

 společný rozbor a určování příčin a důvodů vzniku trestné činnosti a rovněž hodnocení 

za jakých podmínek zde tato trestná činnost vzniká, průzkum mezi kriminálně 

závadovými osobami a zejména jejich osobnostního charakteru a rovněž tak i osob 

ostatních, u nichž je důvodný předpoklad, že se budou zabývat nejrůznějšími formami 

protiprávního jednání a z tohoto faktu vyplývající odůvodněná obava,  

 stanovení vzájemného postupu při resocializaci osob v bodu předešlém tak, aby došlo 

k jejich nápravě a pokud možno k opětovnému začlenění do běžného život ve 

společnosti (získání zaměstnání, eliminace styku s kriminálně závadovými osobami 

atd.)   

 kooperace a koordinace při sestavování plánů nejrůznějších forem opatření a to jak 

preventivních tak bezpečnostních, 

 následné provádění opatření s využitím společných sil a prostředků.
28

 

Do forem této spolupráce by se dalo vřadit i společné využívání nainstalovaných 

kamerových systémů ve městě popř. vzájemné podílení se  na vyhledávání lokalit, kde by 

bylo umístění takového systému žádoucí a to jak z hlediska zabezpečení veřejného pořádku a 

bezpečnosti osob tak i rovněž v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na 

pozemních komunikacích, kdy v tomto případě lze tyto kamerové systémy užívat při 

problémech v dopravě a při zjišťování tohoto problému v jednotlivých lokalitách a následně 

ihned ve spolupráci s obcí a obecní (městskou) policií přijmout taková opatření, která mohou 

následně eliminovat majetkové, ale i např. psychické následky, které mohou v souvislosti 

s takovou situací nastat. Neméně důležitým faktorem je rovněž spolupráce mezi PČR a 

obcemi při plánování a pořádání nejrůznějších kulturních, sportovních a dalších 

společenských akcí, kde je třeba před akcí samotnou vyhodnotit možná rizika a to s ohledem 

k lokalitě konání jakož i ke skladbě obyvatel dané lokalit a rovněž k faktu o jakou akci se má 

jednat a pro koho či k čemu je tato určena. Na základě tohoto základního zjištění je poté třeba 

jasně stanovit jaké prostředky je nutno do takové akce nasadit a rovněž je nutno stanovit i 

počet sil se stanovením jednotlivých dílčích úkolů pro jednotlivé složky podílející se na akci 

např. pro PČR, obec, městskou policii, pořadatele při pořádané akci tak, aby nedošlo 
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 DALECKÝ, J., FILÁK, A., CHMELA, Z., ZÁMEK, D. Vybrané problémy služby pořádkové policie,  Praha: 

PA ČR, 2009. s. 106. 
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k překrývání úkolů jednotlivých složek akce a nedocházelo tak ke zbytečnému mrhání 

prostředky a silami, kdy účelem takového opatření je vždy zajištění veřejného pořádku a 

bezpečnosti osob a ochraně majetku, kdy toto je vždy hlavním cílem pro všechny zúčastněné 

instituce, přičemž při větších akcích je zde žádoucí i zapojení složky dopravní policie pro 

dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích.     
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6.     Preventivní projekty s účastí Policie České republiky  

     V této části mé práce nyní uvedu a popíši nejprve hlavní projekt, který byl realizován na 

základě dobré spolupráce mezi městem Sokolov, městskou policií a Policií České republiky a 

následně zde uvedu a popíši několik dílčích projektů, které jsou zaštítěny tímto hlavním 

projektem a mají zajistit jeho význam, přičemž tyto jsou preventivního charakteru a jedná se o 

projekty dlouhodobé mající za účel vždy určitou oblast v životě obyvatel města a tyto mají 

přispívat k větší bezpečnosti jich samotných a rovněž tak předcházet nejrůznějším formám 

kriminality, kdy jak bude z níže popsaných projektů patrné tak tyto jsou vždy zaměřeny na 

konkrétní skupinu obyvatel, kdy tímto způsobem je zde snaha vždy co nejefektivněji šířit 

osvětu v rámci prevence kriminality v určité vybrané skupině obyvatel, která je vyhodnocena 

jako riziková a to jak pro případ, že může být obětí tak i pro případ, že by se z této skupiny 

mohly stávat potencionální pachatelé trestné činnosti a takto působit, aby ani k jedné 

možnosti pokud možno nedocházelo. 

6.1 Projekt „BEZPEČNÉ MĚSTO“  

Pokud se tohoto projektu týče, dá se tento nazvat jako pilotní a kmenový projekt, který měl 

a nadále má zlepšovat spolupráci města Sokolov, Policie České republiky a městské policie 

Sokolov, přičemž počátky myšlenek tohoto projektu sahají již do roku 2007, kdy se o tomto 

projektu začalo vážně uvažovat a zde se již datuje i počátek vyjednávání o jeho podobě mezi 

jednotlivými institucemi, které jsou do tohoto projektu zapojeny včetně jednotlivých úkolů a 

kompetencí. Stěžejním a nejdůležitějším úkolem a vlastně posláním tohoto projektu je 

zejména řešení bezpečnostních problémů na území města Sokolov tak, aby se občané města 

v tomto cítili co nejbezpečněji.29
 Tento projekt prošel již od počáteční myšlenky jeho vzniku 

značným vývojem, kdy nyní se již dá o tomto říci, že v současné se stal komplexním, jenž 

v určitém časovém horizontu přispěje ke zlepšení  bezpečnosti ve městě a tím současně i ke 

spokojenosti obyvatel města Sokolov, ale rovněž návštěvníků města. Jedním z důležitých 

aspektů tohoto projektu je jasné a jmenovité určení konkrétních pracovníků jednotlivých 

odpovědných institucí, kteří zodpovídají za bezpečnost občanů v dané jasně předefinované 

lokalitě, přičemž toto nemá význam jen pro občana samotného, ale jde rovněž o zlepšení a 

zefektivnění vzájemné komunikace jak mezi institucemi samotnými tak i směrem k občanovi, 

kdy tato komunikace s občany tak zajišťuje rovněž zpětnou vazbu tedy směrem od občana, 
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 Dostupné z: www.bezpecne.sokolov.cz. . a dále Informační brožura města Sokolov, Sokolov: Fornica Graphics, 

2011, str.9.  
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neboť každý občan má možnost obrátit se s jakýmkoliv problémem na určeného pracovníka 

odpovídajícího za danou lokalitu a takto se mu svěřit se svými připomínkami, náměty, ale 

rovněž i s poznatky (informacemi), které jsou hlavním pracovním nástrojem a to nejen pro 

policii, ale rovněž pro představitele města, kdy však následně je očekáváno, že na tyto jejich 

připomínky bude příslušnými institucemi ihned reagováno a problém či připomínka bude 

řešena k jejich spokojenosti a to zejména v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku což je jak 

uvedeno hlavním úkolem a rovněž cílem tohoto projektu. V rámci tohoto projektu byly po 

městě Sokolov rozmístěny tzv. „Schránky důvěry“ či „Infoschránky“, do kterých mohou 

občané vhazovat písemně své dotazy a připomínky, ale také do těchto vhazovat případné 

nalezené věci menšího objemu a to zejména doklady apod. Tyto jsou umístěny v každém 

okrsku, které jsou již popsané výše v této práci. Zde toto má význam hlavně v tom směru, že 

občan není nucen navštívit odpovědnou instituci. Projekt samotný se však rovněž zabývá 

prevencí kriminality, přičemž tato je velmi důležitá i proto, aby jak Policii ČR, tak městskou 

policii představila i jinak než jako pouze represivní složky, ale rovněž jako instituce působící 

ve výchovné oblasti. Zde z výše popsaného lze tedy jasně vyčíst, že nejdůležitější součástí 

tohoto projektu je tedy bezpečnost občanů. 

     Projekt se však nezabývá jen a pouze bezpečností ve směru k Policii ČR a městské policii, 

ale rovněž „Požární ochrannou a prevencí“, která se zabývá požární ochrannou z pohledu 

běžného občana a rovněž tak i zde prevence v předcházení požárům a jiným rizikům 

spojených se vznikem nebezpečných situací.  

     Dále je zde rovněž obsaženo „Krizové řízení“, které se zabývá mimořádnými událostmi a 

nejrůznějšími krizovými situacemi týkající se živelných pohrom atp. Jedná se zejména o 

vyhodnocování bezpečnostních rizik při vzniku či předpokladu vzniku takových událostí a 

plánování a kontrolu činností pokud již nastaly. Také je zde snaha takovýmto situacím 

předcházet tak, aby k jejich vzniku pokud možno nedošlo.  

     Do projektu „Bezpečné město“ je rovněž zahrnuta sociální prevence, kdy tato má zabránit 

sociálnímu vyloučení osob, které jsou vlivem své životní či sociální situace tímto vyloučením 

ohroženy a takto zamezit vzniku nežádoucím projevům tohoto vyloučení jakým je 

bezpochyby zejména kriminalita např. „ Osoba ztratí práci – tím pádem nemá patřičné 

finanční prostředky – začne krást“. 

     Starosta města Sokolov pan Ing. Zdeněk Berka k projektu řekl: „ Co je tedy smyslem 

projektu? Mimo zmiňované úzké spolupráce těch, kteří na bezpečnost občanů dohlížejí, je to 
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zejména navázání komunikace s vámi, občany. V Sokolově bylo vytvořeno 9 policejních 

okrsků, do kterých byli zařazeni policisté, strážníci a členové Zastupitelstva města Sokolov. 

Chtěli jsme tak vytvořit pracovní skupiny, jež budou v neustálém kontaktu s občany, kteří 

v příslušném okrsku žijí a pracují. Pracovní skupina by měla reagovat na jejich připomínky a 

žádosti v oblasti bezpečnosti. Chceme tím odstranit anonymitu odpovědných pracovníků a 

nahradit institucionální odpovědnost odpovědností osobní. Rádi bychom se také inspirovali 

dobou policejního rady Vacátka, kdy každý znal svého policistu a mohl se na něj s důvěrou 

obrátit. Zejména strážníci Městské policie by měli mít velmi dobrou znalost o přiděleném 

okrsku, neboť nejsou administrativně tolik zatíženi jako policisté Policie ČR“. 

     Nezbytnou součástí tohoto projektu a jedním z velmi důležitých milníků tohoto projektu je 

spuštění webového portálu, který nese název projektu tedy „Bezpečné město“, přičemž jeho 

spuštění se datuje k roku 2010. Uvedený portál tedy poskytuje občanům následující 

informace:  

 předně podává informace k projektu samotnému tak, aby občan pochopil, oč 

v projektu vůbec jde a co je jeho cílem, 

 informuje občany o projektech a akcích, které se týkají prevence kriminality, přičemž 

toto je zde doplněno fotografiemi a videem z různých těchto preventivních akcí, 

 poskytuje aktuální informace o činnosti jednotlivých institucí zapojených do projektu, 

 poskytuje kontakty na instituce, které jsou pro občana při řešení problémové situace 

nejdůležitější a rovněž jsou zde uvedeny odkazy na webové stránky těchto institucí, 

 informuje o rozdělení města na okrsky, 

 informuje o možnosti živé diskuze na portálu v otázce zejména bezpečnosti, ale i 

v jiných problematikách, 

 definuje nejrizikovější místa ve městě, přičemž se jedná zejména o místa se zvýšenou 

možností páchání trestné činnosti a dále o dopravní situaci, 

 informuje o místech, kde lze např. bez rizika postihu volným způsobem venčit psy 

nebo kde jsou umístěny nádoby na komunální odpad, 

 podává informace o prevenci na úseku kriminality 

 radí občanům v oblasti jejich bezpečnosti 

 zpřístupňuje vyhlášky, které jsou vydávány městem Sokolov 

 umožňuje živě sledovat dění ve městě pomocí vybudovaného kamerového systému 

města, kdy toto je živě přenášeno na webové stránky 
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     V rámci tohoto portálu je zde zřízena rovněž tzv. „ Interaktivní poradna “, kdy do této 

mohou občané zasílat písemnou formou své dotazy či připomínky, kdy tyto jsou následně 

vytříděny podle toho, jaké instituci jsou tyto určeny a následně jsou příslušné instituci 

odeslány, kdy tato následně na tyto odpovídá, přičemž systém je nastaven tak, aby například 

v otázkách bezpečnosti v daném okrsku na určitý dotaz vždy odpovídal policista či městský 

strážník, který je územně odpovědný za okrsek, ke kterému se dotaz váže, neboť tento by měl 

na daný dotaz odpovědět erudovaně. V případě dotazu např. na činnost samosprávy města 

k tomuto odpovídá příslušný zastupitel, který je odpovědný za danou oblast, do které takový 

dotaz směřuje. Všechny dotazy i s vyjádřením příslušné instituce jsou následně zveřejňovány 

na tomto portálu. V této části je nutné, aby na tyto dotazy občanů bylo reagováno a to pokud 

ihned a rovněž, aby bylo zodpovězeno na danou konkrétní otázku občana tak, aby měl občan 

pocit, že se jeho dotazem či problémem zabývala kompetentní osoba, která mu podá 

vyčerpávající odpověď popř. mu dokáže poradit s řešením jeho problému, kdy následně jde o 

rozvíjení větší důvěry občanů k jednotlivým institucím, které jsou do projektu zapojeny. 

     V portálu je rovněž obsažena i „ Interaktivní mapa“, kde má občan možnost podle zadání 

konkrétní ulice do vyhledavače, sledovat tuto mapu buď místa, které si zde zadal nebo i 

celého města, kdy tato lze následně převádět do režimu fotomapy či plánu města. Výhodou 

této interaktivní mapy je rovněž fakt, že v případě, kdy občan navolí ve vyhledávání konkrétní 

adresu systém si sám vyhledá okrsek do, kterého tato adresa spadá a následně zde nalezne 

jméno policisty, strážníka městské policie a zastupitele, který je k danému okrsku přidělen a 

následně v případě jakékoliv připomínky může tohoto prostřednictvím tohoto portálu písemně 

kontaktovat, přičemž tímto odpadá nepopulární chození na úřady apod., kdy takto je občanům 

dána možnost tyto dotazy či připomínky konzultovat či se o svých problémech radit přímo 

z domova.           

6.1.1 Projekt „SENIOŘI I. – (NE) BEZPEČNÉ STÁŘÍ“ 

     Jak sám název tohoto projektu napovídá tento je zaměřen na starší obyvatele města 

Sokolova, kdy podmínkou tohoto projektu je oslovit obyvatele či spíše občany města 

Sokolova, kdy podmínkou je zde věk 60 let, přičemž tento musel dosáhnout do 31. 12. 2009  

a  také trvalý pobyt ve městě Sokolov, kdy tento doloží dokladem totožnosti. Tento projekt 

byl odstartován v březnu roku 2010 a na tomto se nemalou finanční částkou kromě výše 

zmíněných institucí podílela i Sokolovská uhelná právní nástupce. Cílem tohoto projektu je 

zejména řešení problematiky páchání nejrůznější trestné činnosti právě na seniorech a to 

zejména krádeže na osobách, krádeže v bytech pod nejrůznějšími záminkami, různým 
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podvodným jednáním, kdy se pokouší na seniorech vylákat finanční hotovost a tomuto 

využívají zejména stáří těchto osob a jejich důvěřivost. Takto poté dochází k tomu, že tato 

ohrožená skupina osob přichází mnohdy o své celoživotní úspory. Vzhledem k těmto 

rizikovým faktorům byl spuštěn tento projekt, který má seniorům zajistit pocit bezpečí a 

rovněž tak v maximální možné míře eliminovat všechny s tímto spojená rizika. Z tohoto 

důvodu byl tento projekt rozdělen do dvou částí, přičemž v první částí je po řádné registraci 

seniorovi nabídnut bezpečnostní balíček, kdy po projevení zájmu je seniorovi distribuován do 

místa jeho bydliště a to městským strážníkem, policistou PČR a ve většině případů je zde 

přítomna i policistka zabývající se prevencí. Tento balíček, který je bezplatně za výše 

uvedených podmínek poskytnut řádně zaregistrovanému seniorovi obsahuje samolepku s 

nafocenými logy, odznaky a služebními průkazy městské policie, Policie ČR, služby 

kriminální policie a vyšetřování, energetiků, DVD, kartičku s důležitými telefonními čísly, 

slzotvorný sprej, osobní alarm a brožuru, ve které jsou mimo jiné i návody k použití a 

v neposlední řadě rovněž možnost zabudování panoramatického zrcátka do vstupních dveří 

bytu či domu nebo montáž bezpečnostního řetízku opět na vstupní dveře. Od data 2. srpna 

2010 se již senioři mohou registrovat z pohodlí svého domova a to pouhým vytočením 

bezplatné telefonní linky 800156800 a zde požádat o bezpečnostní balíček. Balíček jim 

následně bude výše popsaným způsobem dodán podle časového harmonogramu registrací.   

     Druhá část tohoto projektu je zaměřena na různé přednášky pro seniory, ve kterých jsou 

upozorňováni na možná rizika a také jakým způsobem se mají zachovat, když již nastane 

situace, ve které by mohli být ohroženi. Tento projekt je v současné době velice potřebný, 

neboť případy, ve kterých se stávají oběťmi nejrůznějších kriminálních deliktů právě senioři 

jsou velmi časté, neboť pachatelé využívají jak již výše uvedeno jejich důvěřivosti a rovněž 

tak k tomuto nahrává mnohdy jejich horší či přímo špatný zdravotní stav a to jak po stránce 

fyzické tak i psychické. Z hlediska tohoto projektu je nutné udržet i nadále jeho fungování, 

neboť při současném stárnutí populace bude nutné tuto osvětu mezi seniory i nadále a to i 

s větší intenzitou šířit tak, aby docházelo co možná k nejméně případům, kde se obětí trestné 

činnosti stává senior. 

6.1.2 Projekt „BEZPEČNÁ VYCHÁZKA“   

     K tomuto projektu lze zpočátku říci, že pokud uvedený předchozí projekt je zaměřen na 

bezpečnost seniorů tak tento projekt je jakýmsi protipólem a tento je zaměřen na děti 

předškolního věku, kdy tyto jsou stejně jako lidé starší velmi zranitelné a je třeba mezi ně šířit 

osvětu v rámci toho, jak by se měly chovat v určitých možných rizikových situacích. Mezi 
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tyto rizikové situace lze zařadit třeba jen prostý pohyb po ulici a s tím spojený pohyb 

v silničním provozu. V souvislosti s tímto byly všechny děti ze všech sedmi mateřských škol 

v Sokolově vybaveny reflexními vestičkami, na kterých je uvedeno přesné sídlo mateřské 

školy, do které dítě dochází a rovněž je zde logo Bezpečného města. Mezi děti byly rovněž 

distribuovány omalovánky, kde jsou nastíněna základní témata prevence bezpečnosti a tyto 

jsou koncipovány jejich věku. Důležitým faktorem tohoto projektu jsou rovněž časté návštěvy 

mateřských škol ze strany příslušníků Policie ČR s městskými strážníky, kde jsou děti 

poučovány o možnostech rizik jako je například otevírání cizím lidem či, aby si od 

takovýchto osob, které neznají nic nebraly. Stejně jako projekt předchozí má i tento své velmi 

důležité opodstatnění, neboť je velmi nutné od útlého mládí dětem vštěpovat způsob jejich 

chování tak je rovněž i poučovat o vzniku možných rizik v případě neopatrného chování a 

upozorňovat je na možnost velmi fatálních následků, které však musí být dětem vysvětlovány 

a podávány v jim srozumitelné formě vhledem k jejich nízkému věku, přičemž tento způsob 

prevence musí být veden spíše formou hry tak, aby sdělení bylo co možná nejstručnější se 

zachycením všeho podstatného co potřebujeme a chceme dítěti sdělit a to zejména tak, aby si 

z tohoto odnášelo dítě maximum a umělo tohoto použít následně i při vzniklé rizikové situaci. 

6.1.3  Projekt  „BEZPEČNÝ PODNIK“       

     Pokud jsme v předešlých dvou případech řešili bezpečnost seniorů a dětí tak tento projekt 

je zaměřen zejména na osoby mladistvé a rovněž tak i na podniky, do kterých tyto osoby 

docházejí, kdy jde zejména o osvětu a prevenci, která upozorňuje na rizika spojená s užíváním 

alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek, kdy bohužel v současné 

době je tento problém mezi zejména mládeží velice nebezpečným fenoménem. Na počátku 

tohoto projektu, který byl oficiálně spuštěn v měsíci březnu 2011 bylo provedeno natypování 

několika podniků ve městě Sokolov, kdy se jednalo zejména o podniky, ve kterých se schází 

mládež a kde by tedy mohlo docházet k problému na úseku alkoholismu a toxikomanie a s tím 

následně spojenými projevy vandalismu. Po několika jednáních s majiteli těchto podniků, kdy 

zde nechyběly herny, bary, restaurace a jiné noční podniky bylo těmto nabídnuto, že osoby, 

které by do těchto jejich podniků docházely, byly označeny podle věku náramky, kdy tyto by 

však obdržel pouze host, který dovršil 18 let věku tak, aby obsluha příslušného podniku 

věděla, že host, který tento náramek nemá tohoto věku nedovršil a tudíž mu zde nebude podán 

alkoholický nápoj. Zde však nedošlo ze strany provozovatelů k pochopení, kdy více než 

bezpečnost v podniku zde šlo těmto spíše o zisk a nechtěli takto selektovat své návštěvníky, 

ačkoliv zde byl příslib jistého certifikátu s názvem “ Bezpečný podnik“, který by byl umístěn 
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na vstupních dveřích do podniku s tím, že návštěvníci by se následně v tomto podniku měli 

cítit bezpečněji. Na základě tohoto tedy proběhlo několik dalších jednání s provozovateli 

podniků, a následně bylo dosaženo shody na tom, že pokud chce město Sokolov ve spolupráci 

s Policií ČR a městskou policií nějakým způsobem zvýšit bezpečnost a působit preventivně 

bylo by vhodnější se souhlasem provozovatelů tyto podniky na náklady města vybavit 

kamerovým systémem a dalšími bezpečnostními prvky. 

     Na tuto variantu následně město přistoupilo a několik podniků, kdy se jednalo o 

nejvážnější zájemce skutečně vybavilo kamerovými systémy a dále rovněž mobilními 

telefony s předvolenými jak na Policii ČR tak městskou policii, kdy tyto jsou rovněž 

vybaveny tísňovými tlačítky pro případ nouze, kdy při vymáčknutí tohoto tlačítka vyjíždí 

policisté či strážníci ihned na místo a problém řeší. Podmínkou pro získání tohoto vybavení 

však bylo, že zde v určitých časových smyčkách na obrazovkách, jimiž jsou provozovny 

vybaveny poběží krátké šoty, které budou upozorňovat na nebezpečí spojené s užíváním 

alkoholu, drog a jiných návykových látek a dalších rizikových faktorů a takto preventivně 

působit zejména na mládež. Vybrané podniky byly následně vybaveny i detektory kovu pro 

případ pronášení nejrůznějších typů zbraní do provozoven.  Z hlediska bezpečnosti je tento 

projekt rovněž velkým přínosem, neboť od doby jeho oficiálního spuštění se zejména díky a 

pomocí zde nainstalovaných kamerových systémů podařilo ustanovit pachatele jak násilné, 

tak majetkové trestné činnosti, kdy šlo ve většině případů o přečiny krádeží jak prostých tak 

na osobách a rovněž tak přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví.    

6.1.4 Preventivní opatření v obchodních domech 

     Toto preventivní opatření, které však není nazváno jako oficiální projekt je zaměřeno na 

obchodní domy a to zejména v době vánočních a státních svátků, kdy je zde u těchto 

nákupních center pravděpodobnost většího pohybu osob a tedy i větší riziko, že by zde mohlo 

docházet k nejrůznějším krádežím na osobách apod. Z tohoto důvodu jsou v uvedené době na 

tato místa soustředěny hlídky městské policie i Policie ČR tak, aby se možnost těchto deliktů 

v co nejvyšší míře eliminovala. Na tato místa jsou rovněž vysíláni policisté v civilním oděvu 

tak, aby lépe splývaly s davem a nebyli nápadní a takto se snažili odhalovat například 

kapsáře. V těchto obchodních centrech jsou rovněž umísťovány nejrůznější letáky a jiný 

propagační materiál, který upozorňuje na možná rizika při nákupech v době větší frekvence 

osob. Tato prevence však není soustřeďována pouze do center samotných, ale rovněž 

například na parkoviště, kde jsou zákazníci upozorňováni na fakt, aby si ve vozidlech, 

nenechávaly cennosti, neboť tímto zvyšují riziko související s krádežemi vloupáním do těchto 
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jejich vozidel. Toto preventivní opatření se rovněž ukázalo jako velmi účinné, kdy za dobu, 

kdy jsou tato opatření organizována nebyl zaznamenán zvýšený nápad trestné činnosti 

v tomto směru ba naopak za poslední dva roky nebyl v době provedení tohoto opatření ani 

jeden případ trestné činnosti ve spojitosti s krádežemi na osobách.    

6.1.5 Projekt „AJAX“     

     Tento projekt, na kterém rovněž jako i v předešlých projektech spolupracují policisté, 

strážníci městské policie a město Sokolov je určen pro děti školního věku a to pro druhé a 

třetí třídy, přičemž tento projekt však není na rozdíl od ostatních omezen pouze na město 

Sokolov, ale tento probíhá na několika dalších základních školách v okolí Sokolova tedy 

bývalého okresu Sokolov. Tento projekt přináší dětem základní znalosti o bezpečnostních 

složkách, přičemž je jim zde vysvětleno jaké mají povinnosti a rovněž tak i oprávnění, 

přičemž realizace tohoto projektu probíhá formou besed, které pro děti pořádají určení 

pracovníci pro úsek prevence a to jak u Policie ČR tak rovněž i u městské policie pokud je 

tato v příslušném městě, kde je projekt realizován zřízena. Děti se zde naučí rozlišovat různé 

formy protiprávního jednání a jsou rovněž seznamováni s pravidly chování v silničním 

provozu, kdy tímto způsobem lze opět předcházet situaci, kde by se mohly stát obětí či 

pachatel takového protiprávního jednání
30

.              

 

         

      

 

     

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Dostupné z: www.bezpecne.sokolov.cz. . a dále Informační brožura města Sokolov, Sokolov: Fornica Graphics, 

2011, str.9.  
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  7.     Vznik a význam koordinační dohody  

     Možnost vzniku koordinačních dohod je zakotvena v nynějším zákoně o Policii České 

republiky č. 273/2008 Sb., a to konkrétně v ustanovení § 16 citovaného zákona. Tímto 

ustanovením byla dána Policii ČR a obcím možnost uzavřít písemnou koordinační dohodu, 

přičemž ve směru k Policii ČR je dána tato možnost organizačním článkům Policie ČR, které 

jsou určeny policejním prezidentem, kde se jedná ve většině o místně příslušné základní 

útvary. Pojem útvary byl uveden a popsán v tehdy platném závazném pokynu policejního 

prezidenta č. 211/2008 o zavedení metody community policing do praxe u Policie ČR a to 

v čl. 2 v odst. 2 (platný do 30. 10. 2011), ve kterém bylo uvedeno, že koordinační dohodu 

mohou uzavřít obvodní (místní) oddělení a další útvary a organizační články určené ředitelem 

krajského ředitelství policie s celostátní působností. Pokud se jedná o základní útvary, jednají 

jménem krajského ředitelství. Výjimkou z nutnosti určení policejním prezidentem je podle § 

16 odst. 2 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR místně příslušné krajské ředitelství, tedy Krajské 

ředitelství Policie ČR hlavního města Prahy, které může uzavřít koordinační dohodu 

s hlavním městem Prahou.
31

  

 Základním prostředkem takovéto dohody by měla být možnost stanovit způsob a podíl 

spolupráce s vymezením konkrétního úseku při zabezpečování místních záležitostí veřejného 

pořádku na území obce. Rovněž tak by zde měly být vymezeny prostředky důležité pro 

splnění stanovených úkolů a možnost jejich společného využití. Obec může s Policií České 

republiky uzavřít koordinační dohodu bez ohledu na to  zda má či nemá zřízenu obecní 

policii. Uzavřením takovéto koordinační dohody není v žádném případě dotčena odpovědnost 

Policie ČR, kterou jí ukládá zákon.
32

                                                                                  

     Účelem uzavření této koordinační smlouvy a rovněž tedy vzájemné spolupráce mezi 

Policií ČR a obcí je zajištění co možná maximálního počtu policistů přímo v terénu, tedy 

v přímém výkonu služby a to zejména v místech kde občan očekává, že policistu potká a 

v případě nouze či nebezpečí mu bude poskytnuta účinná pomoc, kdy na základě tohoto lze 

následně typovat riziková místa, kde buď k trestné činnosti skutečně dochází popř. zde k této 

nedochází v tak časté frekvenci, avšak občan se zde necítí bezpečně a to např. z hlediska 

lokality a skladby obyvatel a etnika zdržujícího se v této lokalitě (Sokolov – ulice Nádražní, 

ulice U Divadla – lokalita s velmi hustou populací zde žijících Romů – nízký pocit bezpečí 

občana) a to i přesto, že v těchto lokalitách se nápad trestné činnosti co do počtu jednotlivých 

                                                 
31

 Zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
32

 Důvodová zpráva k § 16 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. 
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případů od ostatních lokalit téměř neliší, avšak v občanech vyvolává zejména díky 

uvedenému etniku pocit strachu a je zde nutno v této lokalitě udržovat neustále zvýšený a 

pravidelný výkon služby, kdy v rámci spolupráce je zde výkon služby koncipován tím 

způsobem, že se v těchto dá se říci rizikových lokalitách, které takto byli vytipovány se 

střídavě zdržují hlídky Policie ČR a obecní (městské) policie a také. Ze strany obce se 

očekává, že tato zajistí takový prostředek, který bude transparentně pojmenovávat 

problémové oblasti, ve kterých bude nutné kooperaci vylepšit.   

Koordinační dohoda není veřejnoprávní smlouva, protože svým obsahem neodpovídá 

definici veřejnoprávní smlouvy, neboť nezakládá, nemění ani neruší práva a povinnosti 

v oblasti veřejného práva podle správního řádu. Je možné však k tomuto uvést, že na tento 

druh právního vztahu se nevztahují ustanovení o veřejnoprávních smlouvách podle správního 

řádu. Správního řádu v části páté však lze pro koordinační dohodu použít alespoň subsidiárně, 

neboť v této se uvádí „Správní orgány, které jsou organizačními složkami státu, mohou ve 

vzájemných vztazích nebo ve vztazích s jinými orgány veřejné moci, popřípadě s jinými 

organizačními složkami státu použít ustanovení této části obdobně“.
33

 

Lze tedy říci, že hlavním efektem vzniku koordinační dohody je stanovení společného 

postupu ve věcech týkajících se zabezpečování záležitostí veřejného pořádku na místní úrovni 

tedy v dané obci. Uzavření této koordinační dohody však není možné vynutit. Je, ale nutné 

uvést, že strany této dohody jsou odpovědny za veřejný pořádek a bezpečnost na území obce. 

V této dohodě však mohou být uvedeny i ostatní ustanovení týkající se spolupráce a 

koordinace mezi Policií ČR a obcemi a to např. na úseku preventivních opatření apod. 

 Při uzavírání koordinační dohody jedná za místně příslušný útvar Policie ČR jeho vedoucí, 

přičemž tuto písemnou koordinační dohodu, lze uzavřít jen s určeným územně samosprávným 

celkem a to pouze písemnou formou, neboť jinou formu zákon o Policii České republiky č. 

273/2008 Sb., tento neumožňuje. Obec či městská část hlavního města Prahy vystupuje 

v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost z těchto vztahů plynoucí a to v rozsahu 

stanoveným právním řádem a Statutem hlavního města Prahy. Koordinační dohodu uzavírá  

vždy příslušné krajské ředitelství Policie ČR. 

 Lze tedy jednoznačně říci, že institut těchto koordinačních dohod může přinést pokrok ve 

vzájemných vztazích Policie ČR a obce a tímto způsobem zlepšit jejich vzájemnou 

komunikaci a spolupráci.  

                                                 
33

 § 160 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Co se týče samotného města Sokolova tak s tímto byla uzavřena koordinační dohoda 

s Policií ČR  tehdy zastoupena krajským ředitelstvím policie Západočeského kraje, územního 

odboru vnější služby Sokolov
34

 dne 2. července 2009.
35

 V současné době je však ve fázi 

příprav vznik a následné uzavření koordinační dohody nové, ve které budou stanoveny 

aktuální úkoly na následující období tak, aby tyto byly v symbióze se současnou vizí o 

bezpečnosti občanů a veřejného pořádku ve městě Sokolov jak pohledem Policie ČR tak obce.    

      Jedním z důležitých nástrojů této koordinační dohody ve městě Sokolov je i pravidelné 

konání tzv. koordinačních porad, které jsou konány vždy jednou za 14 dní v zasedací 

místnosti starosty města Sokolova, přičemž těchto se účastní starosta (Ing. Zdeněk Berka), 

místostarostové (Ing. Karel Jakobec, PhDr. Pavel Čáslava), velitel městské policie či jeho 

zástupce, vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Sokolov-město či jeho zástupce a dále 

rovněž zástupci jednotlivých odborů městského úřadu. Následně je na těchto koordinačních 

poradách projednávána problematika bezpečnosti za uplynulých 14 dní s určením možného 

rizika, jakož i řešení vyvstalé situace tím způsobem, aby toto vedlo ke spokojenosti obyvatel 

města. Samozřejmě jsou na těchto poradách řešeny i ostatní problémy ve vztahu nerušeného 

chodu města, avšak podle dosavadního pozorování je bezpečnost obyvatel města prioritní.   

     Rovněž jsou konány či spíše svolávány i mimořádné koordinační porady, přičemž tyto 

svolává vedení města Sokolova či Policie ČR a to v případě, že je nutné ihned řešit 

momentálně vzniklou mimořádnou událost, kde je nutné předpokládat zvýšené bezpečnostní 

riziko a tímto i možnost ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti osob na území města. 

V tomto případě se může jednat např. o mimořádné události vzniklé při možnosti ohrožení 

různými formami  živelných pohrom popř. v souvislosti s konáním kulturních, sportovních 

nebo ostatních akcí nejrůznějšího druhu a je zde vzhledem k většímu pohybu osob 

pravděpodobnost tohoto ohrožení, kdy v tomto případě je nutné při zjištění takovéto 

informace toto ihned řešit, kdy svolání této mimořádné koordinační porady je jednou 

z účinných možností domluvy a stanovení postupu při zachování maximální efektivity, čímž 

se rozumí zejména to, že musí být učiněna taková opatření, aby možné ohrožení bezpečnosti 

či veřejného pořádku občan pokud možno nezaregistroval a cítil se bezpečně, přičemž toto 

vede i prohloubení důvěry ve směru jak k vedení místní samosprávy tak i k Policii ČR.      

 

                                                 
34

 Uzavřena na základě Rozkazu ředitele Krajského ředitelství policie Západočeského kraje č. 9/2009, kterým se 

určují organizační články Krajského ředitelství policie Západočeského kraje oprávněné uzavřít písemnou 

koordinační dohodu s obcí. 
35

 Koordinační dohoda  viz.  příloha č. 2. 
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8.     Community policing 

     V této části se zmíním o termínu „Community policing“ co tento znamená a dále jaký má 

vůbec pro spolupráci obcí s Policií České republiky význam. 

     Pokud si tedy klademe otázku co je to „Community policing“ tak se jedná o jistou metodu 

policejní práce, která je jasně orientována směrem k veřejnosti a měla by být vnímána jako 

služba této veřejnosti. Hlavním předmětem zájmu community policing jsou zejména 

následky, které kriminalita a to jak ve formě přestupků či trestných činů způsobuje. Dále se 

rovněž zabývá vzniklými škodami, které vznikají právě v souvislosti s pácháním kriminality 

nejrůznějšího druhu a také  zkoumá možnost vzniku potencionálních hrozeb, jež mohou 

vznikat právě v souvislosti s kriminalitou. V celku se tedy jedná o soubor policejních činností 

a přístupů, které dokáží identifikovat a pojmenovat problémy v oblasti veřejného pořádku a 

bezpečnosti. Na základě jasné identifikace těchto problémů má následně policie možnost 

navržení takových opatření, které mají následně zamezit těmto problémům a rizikům, avšak je 

nutno uvést, že při tvorbě těchto opatření by měla být aktivní i veřejnost a to zejména svými 

náměty, ale i návrhy na řešení problému, kdy k tomuto by měly být aktivně nápomocny a 

podílet se na takových opatřeních i obce a jejich orgány, neboť je rovněž v jejich zájmu, aby 

byl v daném teritoriu zajištěn veřejný pořádek a bezpečnost občanů, což by měl být pro 

všechny zúčastněné strany, které se na tvorbě opatření podílí prioritním ukazatelem. Cílem je 

zejména předcházení vzniku problémů a to zejména komunikací s veřejností a rovněž 

s představiteli místní samosprávy tedy obcemi, tak, aby byl mezi těmito subjekty jasně 

stanoven postup, který všem stranám zajistí maximální spokojenost občana zejména na úseku 

veřejného pořádku a bezpečností v dané lokalitě, kdy na tomto je nutno s výše uvedenými 

subjekty aktivně spolupracovat a vzájemně zde konzultovat a připravovat efektivní opatření.   

     Community policing je tedy spíše filosofií než taktikou, přičemž jako filosofie rovněž 

pracuje s určitým teoretickým názorem na své okolí a postavení policisty v něm. Tudíž 

můžeme jednoznačně a nezaměnitelně označit podmínky, za kterých může tato forma 

komunikace náležitě fungovat a být tak přínosem jak pro policii, veřejnost tak i pro obce 

samotné. Těmito podmínkami jsou tyto: 

 policejní práce orientovaná na službu veřejnosti nenahrazuje v žádném případě 

standartní práci policie zejména na základních útvarech, avšak tuto doplňuje a rovněž 

usnadňuje, 
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 policisté musí být ke své aktivní činnosti motivováni částečným přenesením 

zodpovědnosti za bezpečnostní situaci v jejich určených okrscích, kde mají území 

odpovědnost, s čímž poté souvisí i relevantní část rozhodovacích pravomocí, 

 preventivní aktivity musí být rovnoměrně přenášeny na každého policistu v rámci jeho 

běžného výkonu služby a plnění služebních povinností, 

 více než žádoucí je podmínka je, že v daném okrsku působí zde sloužící policisté 

dlouhodobě a to zejména pro získání osobní a místní znalosti, kdy toto přímo souvisí 

s důvěrou občanů, kteří tyto policisty dobře znají a ví, že se na ně mohou se svými 

problémy obracet.  

     Pro funkčnost této metody je tedy velmi nutná vzájemná spolupráce a komunikace mezi 

Policií ČR, obecní policií, veřejností a obcemi a jejich samosprávou jakož i s ostatními 

organizacemi na místní úrovni. 
36

   

     V tomto ohledu je zastáván názor veřejnosti, že za celkový vývoj protiprávního jednání a 

kriminality nese odpovědnost pouze Policie ČR nebo města a obce, avšak ne veřejnost jako 

celek. Z tohoto důvodu je nutné, aby policisté, kteří jsou zařazeni v okrscích a tedy působí 

v jasně definované lokalitě získávali komplexní poznatky a přehled o celkovém dění v jim 

přiděleném okrsku tak, aby občanům žijící v dané lokalitě vysílali jasný signál, že o jejich 

problémech ví umí je jasně definovat a ve vzájemné spolupráci s těmito občany, kterých se 

problém bezprostředně týká navrhovat taková opatření, aby tito věděli, že se jejich 

problémem aktuálně někdo zabývá, neboť tento aspekt je velmi důležitý při následné zpětné 

vazbě tedy ve směru od občana k policii či k obci. Vzájemná komunikace mezi občany a 

policisty v daném územním teritoriu tedy okrsku následně zvyšuje důvěru občanů v policii a 

to zejména tím způsobem, že občan následně přestává chápat policii pouze jako složku 

represivní, ale řešením problematik v území kde občan žije a organizací různých opatření 

k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti i jako složku preventivní.     

     V tomto směru je tedy velmi důležité, aby každý občan znal osobně policisty, kteří působí 

v daném okrsku, a mohl se na ně kdykoliv se svými problémy obrátit, přičemž k tomuto je 

velmi nutná již zmíněná oboustranná komunikace.  

     Pro účely použití této metody v praxi je tato metoda stanovena zákonem č. 273/2008 Sb., o 

Policii České republiky a to konkrétně v § 2 citovaného zákona a rovněž tak v hlavě čtvrté 

(IV), která je nazvána „ Spolupráce a další vztahy policie“. V minulosti byla dále tato 

                                                 
36

 VESELÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, K. Strážník v okrsku. Z programu Ministerstva vnitra: 2009. s. 43. 
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problematika community policing upravena interním aktem řízení a to Závazným pokynem 

policejního prezidenta č. 211 ze dne 29. prosince 2008 o zavedení metody community 

policing do praxe u Policie České republiky, který byl však platný pouze do 30. 10. 2011, kdy 

tento den byl posledním dnem platnosti tohoto ZPPP, který je tedy nyní zrušen a za tento 

nebyl vydán obdobný ZPPP, kdy však tato skutečnost na zavádění uvedené metody do praxe 

nemá žádný vliv. Dále je nutné rovněž uvést i ZPPP č. 110/2008, který tuto problematiku 

rovněž řeší. 

     V kontextu této práce je nutné poznamenat, že metodu samotnou nelze chápat jako něco co 

by bylo pro policii převratného, neboť již i v dřívějších dobách byl základním nástrojem 

četnictva, veřejné bezpečnosti rovněž i policie komunikativní přístup ve směru k občanům se 

sběrem dat od těchto, které se následně zpracovávají, a s těmito se dále pracovalo a nadále 

pracovat. Dá se tedy říci, že metoda community policing je pouze zmodernizovanou formou 

běžné komunikace mezi občany, obcemi a policií, avšak tato zde ve formě spolupráce 

přetrvává již dlouho řadu let a podle mého názoru přetrvávat bude i nadále a to i bez 

jakéhokoliv konkrétního pojmenování či používáním sloganů (např. Pomáhat a chránit), které 

vlastně napovídají co má policie vůbec dělat, kdy toto by mělo být jasné zejména 

z komunikace samotné, z které by toto občan měl vycítit zcela zřetelně sám.  
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Závěr 

     V průběhu celé práce jsem se potýkal s různými druhy spolupráce mezi Policií ČR a obcí 

jako samosprávným orgánem, přičemž je nutné jasně sdělit, že tato spolupráce se jeví jako 

velmi důležitá a to jak pro obce tak rovněž i pro policii, neboť při minimálně dobré úrovni 

takovéto spolupráce, která v městě Sokolově bezpochyby existuje a je zde nastavena již 

několik let. V této je jasně definováno co má, který orgán stanoveno jako svůj primární cíl a 

jaký cíl je pro něj sekundární což jej však nezbavuje zodpovědnosti provádět v takových 

případech dílčí úkony tak, aby byl úkol jako celek splněn, kdy však v zásadě jde všem 

institucím o shodný cíl a tímto je zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě a to 

nejen všeobecné spokojenosti občanů zde žijících, ale rovněž i návštěvníků města, neboť 

návštěvnost obce či města je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje město z hlediska 

příjmů města a rovněž v dalších aspektech jako je např. propagace města v jiných obcích a 

městech a rovněž tak i v zahraničí, kdy bezpečnost ve městě může značně přispět i ke zvýšení 

této návštěvnosti a tedy opětovně takto k zajištění spokojenosti občanů. V podstatě jde tedy o 

to, aby ve městě byla kriminalita a míra ostatního protiprávního jednání na co možná nejnižší 

úrovni a k tomuto činit opatření zejména ve smyslu, aby v případě spáchaného protiprávního 

jednání byl pachatel tohoto jednání dopaden a potrestán k čemuž právě tato spolupráce s obcí 

a zejména s obecní (městskou) policií vede, neboť vznik obecní policie dává možnost 

rozšíření strážců zákona, kteří mohou takovéto protiprávní jevy odhalovat.  

     Při srovnání možností spolupráce Policie ČR a obcí v době původního zákona o Policii ČR 

a nynějšího jasně zjišťujeme, že možnosti této spolupráce se mohly na základě tohoto zákona 

daleko více rozvinout, neboť tento současný zákon dává této daleko větší prostor a rovněž i 

možnosti z tohoto současného zákona vyplývající.  Jako hlavní nástroj se zde jeví zejména 

možnost uzavírat koordinační dohody, přičemž však nejde o akt, který by se dal nějakým 

způsobem vynutit, ale tento je dobrovolný a záleží jen na obci a příslušném útvaru policie zda 

takovou dohodu mezi sebou uzavřou, ačkoliv z mého pohledu se uzavření takové dohody jeví 

jako velmi účinné, neboť tato pro účastníky dohody jasně stanoví jakým způsobem 

spolupracují, ve kterých oblastech a také definují vzájemné požadavky a kompetence 

jednotlivých orgánů tak, aby se tyto prolínaly a tímto došlo k ideálnímu stavu, který by měl 

zajistit veřejný pořádek a bezpečnost v daných obcích v našem případě městě. Velmi důležitá 

je poté rovněž pravidelná komunikace mezi představiteli a orgány obce se zástupci policie 

tak, aby si tito sdělovali aktuální stav týkající se zejména bezpečnosti v obci a přijímali 
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vhodná opatření v případě, že se vyskytnou v této oblasti nějaké problémy, které je třeba řešit 

a domluvit zde takto efektivní postup a k tomuto využít nástroje a prostředky těchto institucí 

tak, aby byla v maximální možné míře taková rizika eliminována a rovněž přijímat opatření, 

aby k takovým stavům pokud možno nedocházelo. V případě města Sokolov je tato 

komunikace zajištěna zejména konáním koordinačních porad, které jsou uskutečňovány 

pravidelně jednou za 14 dní a to každou středu od 08:00 hodin v zasedací místnosti starosty 

města a dále rovněž mimořádné koordinační porady, na kterých je řešen aktuální problém,  

jehož vznik se nedal na pravidelné koordinační poradě předpokládat, a tudíž řešen nebyl. 

     Ve vzájemné spolupráci má rovněž velký význam obecní (městská policie), jež byla 

zřízena zastupitelstvem města Sokolova a jejíž hlavní úkoly jsou stanoveny zákonem o obecní 

policii, přičemž v rámci města Sokolova je tato spolupráce na velmi dobré úrovni, neboť zde 

pracuje i nad rámec svých povinností a to zejména tím, že v rámci výkonu své služby a to 

zejména pěší v terénu aktivně spolupracuje s Policií ČR a to zejména v případě při pátrání po 

hledaných či pohřešovaných osobách. V tomto ohledu je skutečností, že obecní (městská) 

policie není administrativně zatížená jako Policie ČR a tudíž jejím hlavním úkolem je tedy 

hlavně pohyb v terénu, kdy tímto se však Policie ČR nezbavuje povinnosti takový výkon 

služby provádět v maximální míře také. Na toto je poukázáno zejména z toho důvodu, že 

v praxi se ukázala tato spolupráce mezi obecní (městskou) policií a Policií ČR jako velice 

přínosná a to pro obě strany a to nejen na úrovni při zajišťování veřejného pořádku, 

bezpečnosti, ale také na poli prevence, kdy důkazem tohoto jsou různé projekty zaměřené na 

bezpečnost a to tím způsobem, že tyto projekty jsou zaměřeny na určitou oblast dění ve městě 

či na určitou věkovou skupinu obyvatel. V těchto projektech jde zejména o to, aby občané 

věděli, čeho se mají v určitých případech vyvarovat nebo jakým způsobem se mají v určitých 

situacích chovat.  

      Lze tedy konstatovat, že práce Policie ČR a rovněž tak i obcí a policie obecní by měla být 

chápána jako služba veřejnosti, kdy zejména občané by tyto instituce měli chápat jako 

partnera a ne pouze jako represivní orgány, které je budou trestat za jejich případné 

prohřešky, ale budou rovněž provádět cílenou osvětu, která povede ke snížení rizik, které 

mohou vést ke zvýšení kriminality, a tato bude zaměřena zejména do oblastí, kde je 

pravděpodobnost zvýšeného rizika. Tohoto lze tedy jednoznačně dosáhnout pouze zvýšeným 

výkonem služby v přímém výkonu, kde lze přímo s občany komunikovat a vysvětlovat jim 

úskalí policejní práce tak, aby toto občan pochopil. V rámci tohoto je tedy v Sokolově účinné 

zavedení společných hlídek, kde je v rámci služby jasně vidět spojení Policie ČR, obecní 



44 

 

(městské) policie a jednotlivých zastupitelů města, kteří se těchto společných hlídek 

pravidelně zúčastňují a takto společně komunikují s občany ve svém okrsku, kdy toto je 

velice produktivní a to zejména sběrem informací od občanů přímo v terénu, kde za 

přítomnosti výše zmíněných zástupců jednotlivých institucí je rovněž minimalizována 

možnost zkreslení určitých sdělení občanů, neboť je zde zajištěna přítomnost všech stran. 

K tomuto sblížení samospráv obcí a měst s Policií ČR rovněž vedl fakt nového členění Policie 

ČR a to na 14 krajských ředitelství PČR. 

  Závěrem mohu tedy jednoznačně uvést, že tato spolupráce přispěla k výraznému posunu 

v důvěře občanů vůči uvedeným institucím, kdy celkový obraz je dá se říci v očích veřejnosti 

dobrá, avšak je nutno v tomto trendu i nadále pokračovat a snažit se do budoucna se 

veřejnosti přiblížit ještě více, neboť v tomto bude záviset i vývoj kriminality ve městě, kdy 

spolupráce občanem je nutná pro její odhalování a ačkoliv byl zaznamenán v posledních 

letech pokles je pravděpodobné, že v současné době zejména z ekonomického hlediska je zde 

riziko nárůstu. 

 Primárně bylo cílem této práce poukázat na nejdůležitější aspekty spolupráce mezi Policií 

ČR a obcemi směrem k veřejnosti, které musí být jasně srozumitelné. Získané poznatky by 

bylo vhodné šířit i mezi ostatní kolegy a to zejména mladší, kteří s touto problematikou ještě 

nemají takové zkušenosti a rovněž jim předávat poznatky získané při mém osobním kontaktu 

a spolupráci s místní samosprávou a městskou policií, přičemž věřím, že i pro mě jako autora 

bude zpracování tohoto tématu přínosné.   
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Resumé 

 

     Téma této bakalářské práce se zabývá zejména důležitým aspektem spolupráce mezi 

Policií České republiky a obcemi a jednotlivými institucemi obcí, které spadají pod přímou 

působnost obcí a jsou řízeny jejich samosprávou. V dílčím pohledu jsou zde popsány 

možnosti spolupráce výše zmíněných institucí v době účinnosti původního zákona o Policii 

ČR a v době zákona současného, který dává v tomto ohledu rozsáhlejší možnosti této 

spolupráce, přičemž v tomto kontextu jsou zde zpočátku zkráceně, ale následně v samostatné 

kapitole rozsáhleji popsány o možnosti této spolupráce. V práci jsou rovněž uvedeny a 

popsány nejdůležitější úkoly činnosti Policie České republiky, které jsou zejména nutné pro 

fakt, aby taková spolupráce mohla řádně fungovat, přičemž následně je v tomto ohledu 

popsána i činnost a hlavní úkoly městské policie s následným uvedením okruhů a forem 

spolupráce s vytyčením jednotlivých úkolů pro obě složky tak, aby se vzájemná spolupráce 

prolínala. Důležité jsou rovněž společné projekty v rámci prevence týkající se vždy určité 

skupiny obyvatel, neboť tato je ve vztahu k obyvatelům velice důležitá a předchází možným 

následkům ve vztahu k jejich bezpečnosti. 

      Tato práce se rovněž zabývá významem a vnikem koordinačních dohod a také tvorbou 

vyhlášek obcí s ohledem na zajištění veřejného pořádku a zajištění bezpečnosti, ochrany 

zdraví, života a majetku osob, přičemž do této práce jsou zaneseny i poznatky nabyté při 

výkonu služby, kdy je zde zhodnocena i nutnost komunikace s občanem přímo při výkonu 

služby v daném teritoriu.  

      Cílem práce je tedy předání informací občanům jakožto veřejnosti o významu a cíli 

spolupráce mezi Policií České republiky s obcemi jakož i o faktu, že k takovéto spolupráci 

dochází a tato je velkým přínosem zejména k zajištění jejich bezpečnosti a veřejného pořádku.  
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Lebenslauf 

 

     Das Thema dieser Bachelorarbeit befasst sich mit insbesondere ein wichtiger Aspekt der 

Zusammenarbeit zwischen der Polizei der Tschechischen Republik und Gemeinden, sowie 

zwischen den Organen der Gemeinschaften, die fallen unter die direkte Zuständigkeit der 

Gemeinden, und ihre Behörden geführt werden. In die Teilansicht beschreibt die 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit der genannten Organe zum Zeitpunkt der Wirksamkeit 

des ursprünglichen Gesetzes über die Polizei und zur Zeit des aktuellen Gesetzes, wodurch 

mehr Optionen in diesem Zusammenhang diese Zusammenarbeit, und in diesem 

Zusammenhang gibt es zunächst in abgekürzter Form, aber dann in einem gesonderten 

Kapitel beschrieben mehr umfassend die Möglichkeit der Zusammenarbeit. In der Arbeit 

werden ebenfalls die wichtigsten Aufgaben der Aktivitäten der Polizei der Tschechischen 

Republik aufgelistet und beschrieben, die vor allem für die Tatsache erforderlich sind, die 

eine solche Zusammenarbeit könnte funktionieren, und anschließend in diesem 

Zusammenhang wird als die Aktivitäten und die wichtigsten Aufgaben der Stadtpolizei 

beschrieben, mit den nachfolgenden Schaltungen und Formen der Zusammenarbeit mit den 

abschließenden einzelnen Aufgaben für beide Komponenten platzieren, so dass gegenseitiger 

Zusammenarbeit zusammengestoßen. Wichtig sind auch die gemeinsame Projekte im Rahmen 

der Prävention über bestimmte Bevölkerungsgruppen, da dies in Bezug auf den Menschen 

sehr wichtig ist und  die möglichen Konsequenzen in Bezug auf ihre Sicherheit  verhindert.     

     Diese Arbeit auch befasst sich mit der Bedeutung und Entstehung der Koordinierung 

Vereinbarungen und auch die Bildung von kommunalen Verordnungen zur Gewährleistung 

der öffentlichen Ordnung und gewährleisten die Sicherheit, Gesundheit, Leben und 

Eigenschaft des Menschen und diese Arbeit wird aufgezeichnet und die Kenntnisse erwarb 

die Leistung von Diensten, die ausgewertet wird und die Notwendigkeit für die 

Kommunikation mit dem Bürger direkt in die Erbringung von Dienstleistungen auf dem 

Gebiet.   

     Ziel der Arbeit ist die Übermittlung von Informationen an die Bürger als die Öffentlichkeit 

über die Bedeutung und Ziele der Zusammenarbeit zwischen der Polizei der Tschechischen 

Republik mit den Gemeinden, sowie der Tatsache, die eine solche Zusammenarbeit nimmt 

Platz und dies ist ein großer Vorteil, insbesondere zur Gewährleistung ihrer Sicherheit und 

öffentliche Ordnung. 
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