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Abstrakt 
 
Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obecními zastupitelstvy (včetně dohod 
uzavíraných i na úrovni mikroregionů či krajů) jsou motivovány snahou o těsnější spolupráci 
mezi „státní“ policií, obcemi, respektive „obecní“ policií v konkrétním území. Jedná se přitom 
skutečně o natolik nový institut? Neznamená to naopak pokus o „znovuvynalezení kola“? 
Není možné komunikaci mezi obcemi a „státní“ policií zlepšit i jinými způsoby? Text je 
s ohledem na jeho rozsah rozdělen do tří částí. 
 
Klíčová slova 
 
Policie České republiky, community policing, pochůzková činnost, obecní policie, koordinační 
dohody. 
 
Summary 
 
Coordination agreements between the Police of the Czech Republic and municipal councils 
(including the agreements concluded at the microregions or second-level territorial units) 
are motivated by a will for closer cooperation between the “state” police, municipalities, or 
“municipal” police in a particular area. This paper describes whether the model seems to be 
proven worthy, as well as what is the structure of respective agreements. Due to its 
extension is paper constitued as a three part „serial“. 
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1 Text navazuje a rozpracovává starší příspěvky na toto téma: 
HARAZIN, L.; KRULÍK, O.; NOVÁKOVÁ, J., Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obcemi: Co od nich očekávat?; in: Sborník  
z Mezinárodní konference International Conference of Crisis Management in Public and Private Sector, Universita Tomáše Bati, Uherské 
Hradiště 23. – 24. VI. 2011, ISBN 978-80-7454-027-1 (http://www.v4.flkr.utb.cz). 
HARAZIN, L.; KRULÍK, O.; NOVÁKOVÁ, J., Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obecními zastupitelstvy – jeden z aspektů 
reformních aktivit souvisejících s výkonem policejní práce v České republice; in: 16. medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových 
situácií v špecifickom prostredí“, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Žilina, 1. až 2. VI. 2011, bez ISBN  
(http://fsi.uniza.sk/kkm/files/konferencie/rks%202011/pozvanka_rks_2011.pdf). 
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Poznámka: 
 
Předkládaný text představuje zásadní přepracování respektive dopracování stejnojmenného Working 
paperu č. 17/2012. Studie byla vypracována v rámci projektu „Trendy, rizika a scénáře 
bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a České republice – dopady na bezpečnostní politiku  
a bezpečnostní systém České republiky“, Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 
2010–2015 (BV II/2 – VS) Identifikační kód: VG20102013009.2 
 
Ve srovnání s variantou distribuovanou v průběhu srpna 2012 se jedná o text, který byl zásadním 
způsobem přepracován a doplněn. Text je mnohem rozsáhlejší (ve srovnání s původním 
dokumentem, který obnášel jen 25 stran, 56 poznámek pod čarou, respektive 68 000 znaků). 
Mnohem větší důraz je věnován praxi v rámci jednotlivých obcí, strukturovaných podle krajů České 
republiky. Součástí dokumentu je i příloha, koncipovaná jako plná znění různými způsoby 
(elektronicky i „papírově“) získaných jednotlivých koordinančních dohod či jejich dodatků. 
 
Mnohem ostřeji jsou odděleny podklady či zjištění, kterých bylo dosaženo v rámci odboru 
bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, s tím, že tyto závěry jsou na vhodných místech doplněny či 
rozvedeny. Aby byl mimo jakoukoli pochynost autorský vklad expertů z řad odboru bezpečnostní 
politiky Ministerstva vnitra, jsou příslušné osoby uvedeny i jako spoluautoři dokumentu. Text byl 
zároveň rozšířen o autorské pasáže Bc. Davida Janského, zaměřující se například na téma 
kofinancování policejních aktivit z krajských či obecních rozpočtů. 
 
Rovněž je třeba zdůraznit, že dokument by bylo vhodné chápat i jako instrument „popularizace“ 
celého konceptu koordinačních dohod. I když dohody tohoto typu ve státě uzavřelo více než 1 000 
obcí, mnoho z nich tuto skutečnost nijak nepropaguje, některé obce dokonce znění dohod utajují  
i před vlastními obyvateli. Stále proto existuje řada osob, a to i v expertní komunitě, které  
o koordinačních dohodách vůbec netuší. 
 

                                              
2 Tento původní, „nedokonalý“ text byl v rámci internetových stránek projektu zveřejněn. Nový zdokonalený text, údajně s ohledem na 
svůj rozsah, však nikoli. Než by tedy tento dokument „ležel v šuplíku“, může svou cestu ke čtenářům najít prostřednictvím časopisu 
Bezpečnostní sbory. 
HARAZIN, L.; KRULÍK, O.; NOVÁKOVÁ, J., Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obcemi a jejich potenciál; Středisko 
bezepčnostní politiky, Working Paper 17/2012 <http://sbp.fsv.cuni.cz/SBP-36-version1-WP_17.pdf>. 
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Shrnutí základních zjištění 
 

 Obecné povědomí o existenci institutu koordinačních dohod ve společnosti je značně nízké. 

 Téma „koordinačních dohod“ mezi Policií České republiky a obcemi zůstává stále předmětem 
řady nedorozumění. Stále je možné narážet na příklady toho, že v otevřených zdrojích  
(a nejen ze strany obcí) zaznívá, že dohodu uzavřít „musely“ z důvodu „změněných právních 
podmínek“ či „změny zákona o Policii České republiky“. 

 Tyto dohody jsou často chápány jako synonymum veřejnoprávních dohod o „výpomoci“ mezi 
obcemi co se týče využívání obecních policií (zřízených jednou obcí a působící na teritoriu obcí 
jiných). 

 Celá řada obcí dohody přijímala či přijímá pasivně, bez snah o modifikaci „vzorové dohody“ (to 
zejména platí pro „první vlnu“ uzavírání dohod na počátku roku 2009). 

 Extrém představuje obec Nová Paka, která uzavření dohody nepřímo označila za podklad, který ji 
umožní zrušit vlastní obecní policii. 

 Na druhou stranu existuje řada obcí aktivnějších, přemýšlivých, které dohody aktivně 
modifikovaly. Zejména to platí pro obce, vyznačující se specifickými bezpečnostními problémy 
(například existence sociálně vyloučených lokalit). 

 Dohody jsou uzavírány i dnes, v roce 2011 či 2012. Děje se tak přitom s mnohem větším 
rozmyslem, než mnohdy v rámci „první vlny“ v roce 2009. 

 Několik obcí dohodu z řady důvodů odmítlo (jako formální, „šitou na míru“ krajskému městu, 
větší obci nebo obci kde je zřízena obecní policie, respektive z důvodu, že spolupráce3 funguje  
i bez nich). 

 Ačkoli se zdaleka nepodařilo získat podklady ke všem obcím, lze tvrdit, že vznikla velmi 
inspirativní sonda k dané problematice. Je zřetelně vidět, kde se místně příslušné policejní orgány 
dohodám věnují, propagují je (Plzeňský kraj jako celek; Středočeský kraj: okres/územní obvod 
Kutná Hora; Pardubický kraj: zejména okres/územní obvod Svitavy atd.) a kde je třeba informace 
o jejich uzavření hledat velmi složitě (Kolín označil dohodu údajně za „věc pro vnitřní potřebu“). 

 Dohody tohoto typu existují i v zahraničí (ačkoli obvykle se jedná o model obec – policejní síly  
– celá řada dalších subjektů). Česká republika tak není žádnou výjimkou, která by „rezignovala na 
policejní práci“ z důvodů komplikací na úrovni státu. 

 V České republice je zapojení dalších subjektů než Policie České republiky, obce respektive obecní 
policie spíše výjimkou (Český Brod a občanské sdružení Českobroďák, v některých obcích je 
nepřímo zapojena i probační a mediační služba či sbor dobrovolných hasičů). 

 Zvláštní pozornost vyžaduje oblast sponzoringu konkrétních součástí Policie České republiky  
– opět zde existují protichůdné postoje (od plošné kritiky, po konstatování, že k takovému 
postupu mělo docházet již dávno a ne až v době hospodářských potíží). 

 

                                              
3 Blíže k pojmu spolupráce lze srovnat článek Součinost versus spolupráce  ZÁMEK D., Součinnost versus spolupráce. Policista. 2011, roč. 17, 

č. 12, s. 30-31. ISSN 1211-7943  
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Praha4 
 

 Hlavní město Praha, počet obyvatel: asi 1 250 000 (nejlidnatější obec republiky). 

 Dohoda byla podepsána/přijata 25. května 2010. O možné novelizaci dohody se hovoří od 
počátku roku 2012. 

 

 
 
Komentáře k dohodě jsou – z obsahového i časového hlediska – prakticky dvojí: a) Vyzdvihování 
dohody a jejích dopadů po roce 2010 a b) požadavky na novou dohodu ze strany primátora Svobody 
v roce 2012. 
 
Ve vztahu k situaci v roce 2010 v otevřených zdrojích zazněly tyto informace: 
 
„Na trase ze Staroměstského na Václavské náměstí jsme potkali dva městské strážníky a deset 
policistů. Věnovali se především dopravě, a to chce ředitel pražské policie Červíček změnit ... Nový 
ředitel pražské policie Martin Červíček v tomto duchu také s magistrátem podepsal každoroční 
koordinační dohodu ... Podpis přitom znamená zakopání válečné sekery. Ještě v říjnu totiž primátor  
i bezpečnostní výbor Červíčkovo jmenování ostře kritizovali.“5 
 
„Policie musí být vidět, jedině to zabírá,“ upozornil náměstek Blažek. A proto chce do půl roku 
podepsat Koordinační dohodu mezi policií, strážníky a městem. Na jejím obsahu nyní pracují dopravní 
experti magistrátu. „Bude obsahovat výčet míst, kde budou policisté či strážníci stát“ ...6 

                                              
4 Dohoda o spolupráci Prahy s Policií České republiky; in: Pražský strážník, 6/2010 
<http://www.mppraha.cz/prazsky-straznik/2010/prazsky-straznik-2010-06.pdf>. 
5 STRAŇÁKOVÁ, B.; HÝLOVÁ, M., Pražská policie představila svůj plán na příští rok; in: ČT 1, 29. XI. 2008. 
6 STRAŇÁKOVÁ, B.; HÝLOVÁ, M., Pražská policie představila svůj plán na příští rok; in: ČT 1, 29. XI. 2008. 
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„Strážníci uzavřeli s policisty dohodu – budou víc spolupracovat ... Zastaví-li vás při běžné kontrole 
hlídka strážníků a z jejich auta vystoupí i uniformovaný policista, narazili jste právě na takzvanou 
„opileckou hlídku“. Ta je jedním z příkladů spolupráce městské a státní policie, která v metropoli 
funguje už zhruba dva roky. Policisté mají na rozdíl od nás přístup do různých databází, takže když 
kontrolujeme totožnost řidičů, mohou rovnou zjistit, zda se například nejedná o osoby celostátně 
hledané. To se vyplatilo například v roce 2008, kdy hlídka zastavila opilého řidiče, který vjel do zákazu 
vjezdu. Díky spolupráci s policií se podařilo zjistit, že onen muž má falešné doklady a ve skutečnosti je 
to nájemný vrah, na něhož byl vydán evropský zatykač.“7 
 
„Aby byla spolupráce obou bezpečnostních složek ve městě ještě větší, schválila ... rada hlavního 
města takzvanou koordinační dohodu. Tu mezi sebou uzavřelo hlavní město Praha jako zřizovatel 
městské policie a krajské ředitelství policie. Vzniká tak obrazně řečeno jedna velká armáda policistů.“8 
 
„Díky této dohodě by měla být naše dosavadní spolupráce s městskou policií ještě lepší ... Obě složky 
by díky ní měly spolu více komunikovat a pomáhat si. Nemělo by pak dojít například k situaci, že 
strážníci půjdou měřit rychlost na určitý úsek silnic a policisté ji budou měřit o pár metrů dál, protože 
o nich nebudou vědět ... Kromě toho by si policisté a strážníci mohli vzájemně půjčovat své vybavení 
nebo společně absolvovat některá školení a výcvik. Policisté by pak mohli více využívat i záběrů 
pořízených kamerami městského kamerového systému nebo si v rámci zákona se strážníky vyměňovat 
zjištěné informace.“9 
 
„V Praze je sto ... nebezpečných míst, na kterém jsme se domluvili s Policií České republiky,  
s dopravními odborníky, které se vytipovaly na základě následků dopravních nehod, na základě i počtu 
dopravních nehod. A těchto sto míst je zveřejněno i na internetových adresách hlavního města Prahy 
a městské policie a po dohodě s policií si tato místa měníme. To znamená, my velice úzce 
spolupracujeme s Policií České republiky, my takový problém nemáme ... Samozřejmě je to otázka 
dalšího dořešení přestupků, možnosti přístupů do různých databází a podobně. Ale to už jsou pouze 
technické procesy, nikoliv věci legislativní změny.“10 
 
„Pražská policie a městská policie se pravidelně scházejí, a to i s jinými subjekty hlavního města. 
Koordinační dohodou mezi pražskou policií a hlavním městem Prahou je vymezena odpovědnost 
jednotlivých složek a já jsem přesvědčen, že naše dosavadní spolupráce je velmi efektivní. Navíc se 
snažím nahlas vyjadřovat respekt k pražské městské policii, neboť nám v některých činnostech 
významně pomáhá.“11 
 

                                              
7 Policisté a strážníci v jedné armádě; in: MFD, 20. IV. 2010. 
8 Policisté a strážníci v jedné armádě; in: MFD, 20. IV. 2010. 
9 Policisté a strážníci v jedné armádě; in: MFD, 20. IV. 2010. 
10 STRAŇÁKOVÁ, B.; HÝLOVÁ, M., Pražská policie představila svůj plán na příští rok; in: ČT 1, 29. XI. 2008. 
11 Chci, aby pokračoval pokles kriminality v metropoli; in: MFD, 27. IV. 2011 (rozhovor s Martinem Vondráškem). 
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Ve vztahu k situaci v roce 2012 v otevřených zdrojích zaznívá následující: 
 
„Primátor hlavního města Bohuslav Svoboda si nechal na základě údajů od Městské policie 
zpracovat její analýzu včetně oponentury. Výsledky analýzy ukazují, že Městská policie má značné 
rezervy v oblasti koncepčního rozvoje, vnitřní organizace, přímého výkonu služby, vnímání veřejnosti  
a protikorupčních opatřeních. Na jejím základě navrhuje primátor změny v uspořádání a práci 
Městské policie ... Chci zamezit plýtvání, pořizování navzájem nekompatibilního vybavení, a naopak 
zajistit efektivní rozvoj při vynaložení pouze nezbytně nutných finančních prostředků. Městská policie 
už nesmí být extravagantní sbírkou strojů všech možných značek, typů, cenových kategorií a účelů 
použití ... Městští strážníci nyní nevyužívají plný potenciál k výraznému zvyšování kreditu hlavního 
města Prahy a bezpečnosti v ulicích. Nesmyslně dublují výkon funkce například s dopravní policií. To 
ve svém důsledku znamená, že více jako 90 % své činnosti věnují řešení dopravních přestupků, ale 
přitom nejsou schopni zvýšit bezpečnost Pražanů a turistů v ulicích a efektivně bojovat s nešvary, 
kterými jsou pouliční prodej drog nebo kapsářství ... Přítomnost strážníků v ulicích a zejména  
v rizikových lokalitách je nezastupitelná a nenahraditelná sebedražším technickým vybavením ... 
Přímá úměra mezi vyšším počtem strážníků a vyšší bezpečností v ulicích neplatí ... Analýza zjistila, že 
dochází k duplicitě u samotných činností Městské policie, která má například svůj vlastní lezecký oddíl, 
potápěčský oddíl, odstraňuje včely nebo dokonce supluje čistě privátní sektor například kynologickou 
poradnou, provádí různá školení, nicméně podobné činnosti jsou běžně poskytovány soukromým 
sektorem, a to za úplatu ... Městská policie tu není od toho, aby se snažila suplovat záchranářskou 
činnost, ale má být v ulicích a zvyšovat bezpečnost Pražanů. Hlavním motivem je více strážníků  
v ulicích. Strážník tu není od toho, aby vypisoval pokuty za špatné parkování, ale aby zajišťoval 
bezprostřední bezpečnost Pražanů na ulici.“12 
 
„Více strážníků v ulicích, méně u stolu. Takové jsou nejbližší plány primátora Bohuslava Svobody 
s městskou policií. "Náš cíl je viditelná přítomnost strážníků na ulicích, ve všech rizikových lokalitách 
tak, aby jejich preventivní působení bylo co nejintenzivnější," ... Počet zaměstnanců městské policie se 
ale paradoxně nedávno snížil. Když primátor přebíral magistrát, strážníků bylo 2 750, nyní jich je  
2 500 ... Podle primátora až třetina strážníků nevykonává službu jako takovou a sedí v kanceláři. 
Právě ti by se měli přesunout do ulic a zvýšit počet hlídek ... Změny magistrát požaduje na základě 
analýzy, která odhalila rezervy ve fungování městské policie. Upozornila například na to, že strážníci 
často dělají to samé, co státní policie ... Primátor kvůli tomu chce novou koordinační dohodu s Policií 
České republiky, která by přesně definovala spolupráci mezi městskými a státními policisty, aby 
nedocházelo k překrývání činností. Uvažuje se také o vytvoření mapy kriminality, která by shrnovala 
poznatky obou bezpečnostních sborů.“13 
 
„Prvním krokem nového ředitele městské policie by mělo být navázání každodenní spolupráce  
s Policií České republiky. Jedná se například o mapování kriminality v Praze. Od svých kritiků slýchám, 
že takové opatření je čistě na státní policii, protože ta jediná vede statistiky trestné činnosti. Nicméně 
zde právě spatřuji největší omyl všech „brblalů“. Nechci přece, aby strážníci vyšetřovali trestné činy. 
Ale zároveň se domnívám, že nejde zlepšovat bezpečnost bez znalosti rizikových míst v jednotlivých 
částech Prahy. Musí vzniknout komplexní analýza současné bezpečnostní situace, ze které bude 
patrné, jaké druhy rizik jsou nejvážnější, jak z pohledu četnosti, tak z pohledu výše škod. Až poté lze 
zodpovědně navrhovat organizační strukturu, rozmístění sil a prostředků městské policie a smysluplný 
rozvoj organizace.“14 
 

                                              
12 Primátor Svoboda navrhuje změny Městské policie pro bezpečnější Prahu; in: Praha.eu, 24. I. 2012. <http://www.praha.eu/ 
jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/primator_svoboda_navrhuje_zmeny_mestske.html>. 
13 Praha chce víc strážníků v ulicích a méně za stolem; in: aktualne.cz, 24. I. 2012. 
<http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=730166>. 
14 Svoboda, B., Strážníci nejsou horolezci; in: Hospodářské noviny, 21. VIII. 2012. 
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„Místo do drahých terénních aut by měli policisté nasednout na kola. Strážníci by měli podle nové 
koncepce začít fungovat nejpozději do konce tohoto roku.“15 
 
„Městská policie doposud vůbec neprováděla analýzu bezpečnostní situace v Praze, ze které by bylo 
patrné, jaké druhy bezpečnostních rizik jsou nejvážnější. Musí vzniknout nová organizační struktura 
Městské policie s jednodušší řídící strukturou. Na základě toho chci vybrat zcela nového ředitele 
Městské policie, který bude mít na starost zpracování této struktury s uvedením všech řídících úrovní, 
abychom zamezili zdvojování funkcí a činností a začali konečně po tak dlouhé době řídit městské 
strážníku ku prospěchu Pražanů. V současné době je úřednický aparát Městské policie 
předimenzovaný. Dojde tedy k propouštění na úřednických postech. Na Městské policii proběhne 
personální a procesní audit na všech úrovních. Náš cíl je jediný. Viditelná přítomnost strážníků  
v ulicích, včetně jejich výrazného preventivního působení. Posledním, ale velmi důležitým krokem je 
vytvoření komplexního systému vnitřní kontroly, včetně nastavení účinných protikorupčních opatření 
jak při výkonu služby strážníků, tak při všech dalších činnostech organizace, s důrazem na zadávání 
veřejných zakázek a ochranu osobních údajů.“16 
  
„Zároveň budu trvat na prohloubení přístupu tzv. „poznej svého strážníka“, tzn. více seznamovat 
veřejnost se strážníky působících v jejich domovské lokalitě.“17 
 
„Další krok spočívá v uzavření zcela nové, konkrétní koordinační dohody mezi státní a městskou 
policií. Mám na mysli znovuoživení projektu Bezpečného města. Praha by znovu měla rozdělit 
městské obvody na policejní okrsky, na základě posouzení bezpečnostní situace a vyhodnocení řady 
kriminogenních faktorů. Na každý okrsek by pak dohlížel jeden či více strážníků, jeden policista  
a zastupitel. Lidé tak budou přesně vědět, na koho se obrátit. Projekt počítá se zřízením portálu, 
který bude informovat nejen o dění v každém okrsku, ale bude uvádět i kontakty všech sloužících 
strážníků ... Bude-li suplovat práci jiných složek, či dokonce komerční sektor, pak svoji základní roli 
splnit nemůže. Strážník tu není ani od toho, aby donekonečna vypisoval pokuty za špatné parkování. 
Je tu zejména proto, aby zajišťoval bezpečnost občanů.“18 
 
„Primátor chce po vzoru Plzně nebo Sokolova vytvořit novou koordinační dohodu s Policií České 
republiky, která znovunastaví spolupráci mezi městským a státním bezpečnostním sborem. Dodnes 
nemá Městská policie a Policie České republiky jasně vymezeny konkrétní formy a způsoby 
spolupráce, takže dochází k překrývání činnosti a jednoznačné neefektivnosti práce Městské policie na 
území hlavního města Prahy.19 
 
Jana Černochová, poslankyně Parlamentu České republiky, k výše uvedenému dodává: „Chci 
zdůraznit, že nejde o kritiku běžných strážníků, ale o kritiku systému. Vylepšením systému a dodáním 
důrazu například na situační a sociální prevenci chceme naopak zvýšit prestiž strážníků Městské 
policie. Ti nyní řeší celou řadu úkolů, které řešit nemusí a chybí potom tam, kde mají být – tedy  
v ulicích města.“20 
 
 
 

                                              
15 Praha chce víc strážníků v ulicích a méně za stolem; in: aktualne.cz, 24. I. 2012. 
<http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=730166>. 
16 Primátor Svoboda navrhuje změny Městské policie pro bezpečnější Prahu; in: Praha.eu, 24. I. 2012. <http://www.praha.eu/ 
jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/primator_svoboda_navrhuje_zmeny_mestske.html>. 
17 Primátor Svoboda navrhuje změny Městské policie pro bezpečnější Prahu; in: Praha.eu, 24. I. 2012. <http://www.praha.eu/ 
jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/primator_svoboda_navrhuje_zmeny_mestske.html>. 
18 Svoboda, B., Strážníci nejsou horolezci; in: Hospodářské noviny, 21. VIII. 2012. 
19 Primátor Svoboda navrhuje změny Městské policie pro bezpečnější Prahu; in: Praha.eu, 24. I. 2012. 
<http://www.praha.eu/ jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/primator_svoboda_navrhuje_zmeny_mestske.html>. 
20 Primátor Svoboda navrhuje změny Městské policie pro bezpečnější Prahu; in: Praha.eu, 24. I. 2012. <http://www.praha.eu/ 
jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/primator_svoboda_navrhuje_zmeny_mestske.html>. 
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Středočeský kraj 
 
Poznámka: Koordinační dohodu zřejmě nepodepsala všechna okresní města – Mladá Boleslav jistě 
ne, v případě Nymburka či Kladna se tuto informaci také nepodařilo potvrdit. Kolín dohodu sice 
uzavřel, ale v otevřených zdrojích o ní není žádná zmínka, podle vyjádření obce se jedná o „informaci 
pro vnitřní potřebu“. Krajské ředitelství policejního sboru ve Středních Čechách obce dokonce 
proaktivně o možnosti uzavírání koordinačních dohod oslovilo, přičemž o perspektivě dohod hovořilo 
jedním dechem jako o aspektu po linii community policing): 
 
„Spolupráce policie a obcí. V rámci projektu Community policing je ze strany Policie České republiky 
dána místním samosprávám možnost uzavřít koordinační dohody o vzájemné spolupráci mezi jimi 
spravovanými obcemi a Policií České republiky, která je zastoupena místně příslušnými obvodními 
odděleními. V těchto dohodách lze konkrétně specifikovat jak úkoly policie, tak také úkoly obce při 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Smysl dohod spočívá například v uzavírání 
dohod s obcemi, které jsou zřizovateli obecních policií, kde lze v této dohodě zkoordinovat systém 
obchůzkových služeb policistů s výkonem obecních strážníků. Dále zapojit samosprávy do 
problematiky ochrany veřejného pořádku a ochrany majetku v místech působnosti jednotlivých 
samospráv, a zároveň tak pro policii získat zpětnou vazbu o představách těchto samospráv  
v náležitostech života v obci. Rovněž tak řešení místních problémů na místní úrovni. S tím souvisí také 
to, aby každý starosta a občan měl povědomost, který konkrétní policista má v rámci služebních 
činností na starost jejich obec. V současné době ... probíhá průzkum o zájmu jednotlivých obcí  
o uzavření těchto dohod, a to buď formou společných seminářů, nebo osobní návštěvou jednotlivých 
vedoucích obvodních oddělení.“21  
 
Beroun22 
 

 Okres Beroun, počet obyvatel obce: asi 18 500. 

 Dohoda byla podepsána/přijata neznámo kdy. 
 
Jedná se o dohodu k tématu zabezpečování veřejného pořádku a dopravní situace na území města 
Beroun. Jejím cílem je zajistit veřejný pořádek a tím bezpečnost občanů města a všemi dostupnými 
prostředky chránit zdraví a majetek občanů. Výslovný důraz je kladen na preventivně-osvětové 
aktivity, a to konkrétně přednášky na školách, týkající se bezpečnostních otázek (užívání drog, ale 
i informování dětí o úkolech Policie České republiky a obecní policie města). 
 
Na společných poradách vedení Územního odboru Policie Beroun s představiteli Městského úřadu 
Beroun jsou projednávány konkrétní formy spolupráce. Tipují se místa, kde dochází k častému 
narušení veřejného pořádku, respektive objekty, do kterých je prováděno vloupání či místa, kde se 
schází podezřelé osoby. Na tyto místa se soustředí zvýšená pozornost obou bezpečnostních složek. 
Na území města Berouna působí hlídky Policie České republiky a hlídky obecní policie samostatně. 
Jsou však vzájemně koordinovány operačním střediskem Policie České republiky a stálou službou 
obecní policie. Obecní policie řeší samostatně přestupky v dopravě. Při zjištění jakéhokoliv trestného 
činu požádá o součinnost23 Policii České republiky, která věc na místě přebírá a zpracovává. 

                                              
21 http://www.policie.cz/clanek/sprava-stredoceskeho-kraje-zpravodajstvi-koordinacni-dohody.aspx 
22 BOČEK, J., Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci mezi Policií české republiky a Městským úřadem Beroun, Seminární práce 
z předmětu „Nestátní bezpečnostní služby“, Policejní Akademie České republiky v Praze, Praha 2011. 
23 Blíže k pojmu spolupráce lze srovnat článek Součinost versus spolupráce ZÁMEK D., Součinnost versus spolupráce. Policista. 2011, roč. 
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Zajímavost: Policie České republiky a Územní odbor Probační a mediační služby Beroun jsou rovněž 
stranami Dohody o metodickém postupu vzájemné spolupráce a součinnosti (k naplnění ustanovení 
§ 17 písmene b zákon číslo 273/2008 Sb., o Policii České republiky a § 5 zákonem číslo 257/2000 Sb.  
o Probační a mediační službě). 
 
Dohoda upravuje postup při vzájemné spolupráci a součinnosti mezi personálem obou institucí. Mezi 
základní oblasti spolupráce patří (mimo jiné): 
 

 Zajištění kontroly výkonu trestu domácího vězení.24 

 Zajištění výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. 

 Plnění úkolů souvisejících s nezletilými a mladistvými osobami. 
 
Probační pracovník je oprávněn právo požádat policisty o informaci, zda ve vztahu ke „klientovi“, 
který se nedostavuje na předvolání a nepřebírá zásilky, nebylo vyhlášeno pátrání nebo zda nebyl 
zadržen. Probační pracovník po vzájemné dohodě zašle vedoucímu místně příslušné skupiny 
kriminální policie a vyšetřování aktuální seznamy odsouzených osob k výkonu trestu, zákazu vstupu 
na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Probační pracovník je rovněž oprávněn v rámci své 
přípravy na setkání s klientem požádat o spolupráci policistu, který se zabývá problematikou 
diváckého násilí nebo tématem boje proti extremismu. 
 
Policejní orgány tipují případy, kde je proti pachateli přečinu vedeno trestní řízení  
a zároveň by v případě uznání viny přicházelo v úvahu vložení alternativního trestu a to například 
veřejně prospěšných prací nebo jiného splnění všech podmínek zastavení trestního stíhání nebo 
narovnání. Informace o vytipovaných případech předá policejní orgán středisku Probační a mediační 
služby bez zbytečného prodlení. V případě zkráceného přípravného řízení, předává středisku Probační 
a mediační služby kopii záznamu o sdělení podezření, protokol o výslechu podezřelého a opis 
z evidence rejstříku trestů. 
 
Probační pracovník je stejně tak oprávněn požadovat po Policii České republiky v průběhu šetření 
upřesňující informace, které by mohly sloužit soudu při možném uložení trestu domácího vězení. 
Vedoucí střediska Probační a mediační služby zasílá vedoucímu Územního odboru Policie České 
republiky každý měsíc aktualizovaný seznam osob, kterým byl uložen trest domácího vězení. Rovněž 
je možné požádat příslušníky Policie České republiky o asistenci při kontrolách osob odsouzených 
k trestu domácího vězení. Policie České republiky rovněž informuje Probační a mediační službu  
o zahájení trestního stíhání mladistvé osoby.25 
 
Dohoda je uzavřena v souladu s ustanovením § 1 odstavec 3 zákon číslo 553/1991 Sb. O obecní 
policii. Jedná se o dohodu při zabezpečování veřejného pořádku a dopravní situaci na území města 
Berouna. Jde tedy o to, zajistit veřejný pořádek a tím bezpečnost občanů města a všemi dostupnými 
prostředky chránit zdraví a majetek občanů, působit preventivně, to znamená dělat přednášky na 
školách provádět exkurze s dětmi od základních škol a besedovat s nimi o bezpečnostních otázkách, 
chování, užívání drog, ale i o úkolech, které plní Policie české republiky a obecní policie města. Na 
společných poradách s vedením Územního odboru Policie Beroun a s představiteli Městského úřadu 
Beroun, jsou projednávány konkrétní formy spolupráce. Typují se místa, kde dochází k častému 
narušení veřejného pořádku nebo objekty, do kterých je prováděno vloupání, místa, kde se schází 
podezřelé osoby apod. Na tyto místa se soustředí zvýšená pozornost, jak Policie české republiky, tak 

                                              
24 Tento alternativní trest nabyl účinnosti 1. ledna 2010. Jedná se o nový trest omezení osobní svobody, který probíhá za ponechání 
pachatele na svobodě. Odsouzení jsou povinni se zdržovat v noční době a v době pracovního klidu a pracovního volna ve svém obydlí. 
Kontrolu plnění trestu provádí probační pracovník.  
25 Policejní orgán v případě zjištění protiprávního jednání nezletilého, zpracuje zprávu pro státní zastupitelství, ve které uvede popis skutku, 
totožnost osoby mladší 15 let a další důkazy, které byly shromažďovány. Informace rovněž podá probačnímu pracovníkovi. 
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policie městská. Na území města Berouna působí hlídky Policie české republiky a města samostatně  
a jsou vzájemně koordinovány Operačním střediskem Policie a stálou službou Městské policie. 
Městská policie řeší samostatně přestupky v dopravě. Při zjištění jakéhokoliv trestného činu požádá  
o součinnost Policii české republiky, která věc na místě přebírá a zpracovává. Policie české republiky  
a Územní odbor Beroun uzavřel rovněž k naplnění ustanovení §-17 písmene b zákon číslo 273/2008 
Sb. o Policii české republiky a § 5 zákonem číslo 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě dohodu  
o metodickém postupu vzájemné spolupráce a součinnosti.26 
 

 
Benešov27 
 

 Okres Benešov, počet obyvatel obce: asi 16 300 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata zřejmě v průběhu roku 2009. 
 
„O těsnější spolupráci samosprávy s republikovou policii projevilo při nedávném setkání jejich 
představitelů ve Voticích šest sídel, jejichž zastupitelé projednali nebo se chystají schválit takzvané 
koordinační dohody. Vážný zájem projevil Benešov, Týnec nad Sázavou, Vlašim, Votice, Čechtice  
a Louňovice ... Smysl dohod s pověřenými radnicemi, jež zřizují své obecní policie, je koordinace 
obchůzkových služeb policistů s výkonem obecních strážníků, ... s tím, že města, kde strážníci nejsou, 
se na vedlejší koleji neocitnou ... Chceme specifikovat úkoly policie i obcí a více samosprávu zapojit do 
ochrany veřejného pořádku i majetku a zároveň tak získávat zpětnou vazbu.“28 
 

                                              
26 BOČEK, J., Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci mezi Policií české republiky a Městským úřadem Beroun, Seminární práce 
z předmětu „Nestátní bezpečnostní služby“, Policejní Akademie České republiky v Praze, Praha 2011. 
27 ČAMBOROVÁ, Z., Benešovští strážníci budou mít nového velitele, jejich pohyb ohlídá GPS; in: iDnes, 1. I. 2012 
<http://praha.idnes.cz/benesovsti-straznici-budou-mit-noveho-velitele-jejich-pohyb-ohlida-gps-1ne-/praha-
zpravy.aspx?c=A111228_1706787_praha-zpravy_jpl>. 
28 JERIE, Ladislav, Chtějí vztahy ještě více vylepšit; in: Benešovský deník, 10. IV. 2009 
<http://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/chteji-jeste-vztahy-vice-vylepsit20090410.html>. 
Rozdělení rajonů Městské policie Benešov; in: Benešov 
<http://www.benesov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=219&id=2533>. 



 
 11 

Kutná Hora29 
 

 Okres Kutná Hora, počet obyvatel obce: asi 20 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 30. ledna 2009. Plné znění dohody je součástí příloh. 
 
„Policejní obvodní oddělení ve Vrdech na Kutnohorsku 
končí. Strážci zákona opustí tamní služebnu především 
kvůli úsporným opatřením na konci listopadu. Policisté 
ale o práci nepřijdou. Část jich najde uplatnění v Kutné 
Hoře, zbylí půjdou do Čáslavi. Podle ředitelky 
kutnohorské policie Blanky Matějů tak na obou dvou 
obvodních odděleních dojde k navýšení počtu policistů 
... Máme uzavřenou koordinační dohodu s městskou 
policií nebo s městem Kutná Hora, kde mimo jiné je i 
vzájemná spolupráce s městskou policií, takže kolikrát 
můžete vidět státního policistu s městským policistou, 
kdy vykonávají společně službu.“ 

 

 

 
 

                                              
29 VOTROUBEK, D.; HANZLOVÁ, V., Koordinační dohodu o společné činnosti a spolupráci uzavřeli policisté s městem Kutná Hora;  
in: Kutnohorské listy, 27. II. 2009 <http://www.kutnahora.cz/data/pageadds/827_khl_2009_03.pdf>. 
Koordinační dohoda; in: Městský úřad Kutná Hora <http://www.mu.kutnahora.cz/index.php?sec=164&id=180&aid=962>. 
BRANTOVÁ, A., Policejní oddělení ve Vrdech končí; in: ČRo, 13. XI. 2010. 
BRANDEJSKÁ, I., Jste spokojeni s prací policie?; in: Kutnohorský deník, 12. VI. 2010 
<http://kutnohorsky.denik.cz/nazory_region/kh_anketa_policie20100611.html>. 



 
 12 

Mělník 
 

 Okres Mělník, počet obyvatel obce: asi 19 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata v únoru 2009. 
 
Dopravní značku omezující rychlost aut na 30 kilometrů v hodině chce nechat Mělník před 
nechráněný železniční přejezd v ulici Na Malém Spořilově. Řidiči v těchto místech rychlost danou 
zákonem nedodržují, vibrace z přejíždění kolejí pak trápí obyvatele přilehlých domů. „Ještě 
donedávna by si musel starosta Neumann na setkání s vedením policie několik dní počkat. Nyní už 
nemusí. Město totiž uzavřelo s policií takzvanou koordinační dohodu, která zajišťuje rychlejší a 
intenzivnější spolupráci. Uzavřená dohoda určitě neznamená, že nám policie umístění značky povolí, 
ale můžeme o tom jednat prakticky okamžitě ... Díky ní se také například policisté přímo od starostů 
dozvědí o pořádání kulturní akce v jejich obci a budou se na ni moci zaměřit.“30 
 
Příbram 
 

 Okres Příbram, počet obyvatel obce: asi 33 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata na podzim roku 2009. 
 
Téma bezpečnosti, včetně koordinační dohody, je v rámci Příbrami značně zpolitizováno, zejména 
s ohledem na skutečnost, že starosta obce Josef Řihák je – po uvěznění poslance a někdejšího 
hejtmana Davida Ratha – hlavnou krajské organizace České strany sociálně demokratické. Na jedné 
straně tak kritizuje Ministerstvo vnitra a Policii České republiky za omezování činností a „harardování 
s bezpečím veřejnosti“, na druhou stranu vyzdvihuje sebe a svůj přínos na údajné zvyšování míry 
bezpečí v rámci Příbrami.  
 
Roky 2006 až 2009: „Když jsem byl na podzim roku 2006 zvolen poprvé starostou města, patřila 
Příbram z pohledu počtu spáchaných trestných činů na počet obyvatel mezi nejrizikovější města  
v České republice ... Postupně jsme ve městě zvýšili počet strážníků na současných padesát. Zavedli 
jsme také okrskovou službu, zřídili skupinu psovodů, vybavili strážníky moderní technikou a zajistili 
přestěhování Městské policie Příbram do nových a pro výkon služby vhodnějších prostor. Všechna tato 
opatření stála městský rozpočet mnoho peněz. Již třetím rokem činí rozpočet Městské policie Příbram 
asi 27 milionů korun“. 
 
Rok 2010: Celkem tak došlo v Příbrami ke snížení počtu trestných činů o dvacet pět procent. Ze všech 
katerogií nastal nejvyšší pokles u násilné trestné činnosti.31 „Na zasedání zastupitelstva, které se 
konalo 22. března 2010, byla předložena hodnotící zpráva o průběžném plnění koncepce prevence 
kriminality a koordinační dohody. Během řeči manažera prevence kriminality Milana Fáry zaznělo 
několik příznivých čísel. Například skutečnost, že Příbram se v žebříčku měst s největší kriminalitou 
„propadla“ z medailových pozic až na desáté místo. Milan Fára dále upřesnil, že prevence kriminality 
je koncipována se zaměřením na majetkovou trestnou činnost. V Příbrami přibyly tři nové kamery, 
které monitorují místa se statisticky největším počtem trestné činnosti. Pachatelé sice vědí, kde 
kamery jsou a vyhýbají se jim, nový systém ale často pomáhá zjistit, kam dotyčný zločinec uprchl. Na 
problémových místech také přibylo osvětlení ... V rámci prevence kriminality u mladistvých budou 
opět otevřena školní hřiště i v období prázdnin. Ve zmodernizovaném skate parku bude možné si 
půjčit vybavení, čehož mohou využít děti ze sociálně slabších vrstev. Kromě toho byly vydány 
informační materiály, probíhají kurzy sebeobrany, akce „Fotbal proti zločinu“ a město Příbram 
navázalo spolupráci i s kickboxerským klubem. V rámci boje proti kriminalitě funguje koordinační 
dohoda mezi Městskou policií Příbram a Policií České republiky. Kromě pravidelných setkání těchto 
subjektů s městem, probíhají také společné hlídky. 

                                              
30 Dohody obcí s policií zrychlí řešení problémů; in: 21. II. 2009. 
31 V Příbrami je rok od roku bezpečněji, kriminalita ubývá; in: MFD, 10. IX. 2010. 
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„Starosta připomněl, že v posledních dvou letech Příbram 
získala na deset projektů prevence kriminality státní dotaci 
téměř dva miliony korun. S jejich pomocí byl rozšířen 
kamerový systém, bylo vydáno několik preventivně 
informačních brožur, vybudovány nové skateboardové 
překážky a půjčovna sportovního vybavení a byla osvětlena 
riziková místa. Město uspořádalo také kurzy sebeobrany pro 
ženy a podpořilo vznik nízkoprahového zařízení pro děti  
a mládež.“32 V Příbrami vytvořili samostatný úřad manažera 
prevence kriminality. V posledních třech letech tak město ve 
spolupráci s městskou policií rozjelo na šestnáct projektů 
týkajících se prevence (například instalování kamerového 
systému a speciálního nerozbitného osvětlení v rizikových 
místech, informační kampaň, která instruuje občany, jak se 
chovat, aby se vyhnuli zbytečnému riziku).33  

 
„Je ještě předčasné vyhodnocovat koordinační dohodu, ale podařilo se nastavit kontrolní mechanismy 
vzájemné spolupráce a uvést ji do praxe. Úspěch je i pokles z předních příček v žebříčku kriminality ve 
městech. Došlo i ke změně složení zločinů. Velmi si vážím spolupráce s občany, protože i když má 
policie plné stavy, nemůže být všude.“34 
 
Roky 2011 a 2012: Po letech snižování kriminality v Příbrami došlo v roce 2011 k určité stagnaci  
v tomto trendu a statistiky za rok 2012 ukazují na určitý nárůst trestné činnosti, a to zejména 
majetkové, konkrétně se jedná především o krádeže věcí z vozidel. Na druhé straně je však nutno 
uvést, že se v současnosti dobře daří objasňovat některé typy trestné činnosti. Jedná se zejména  
o násilnou trestnou činnost, jejíž objasněnost činí 60 %, a u loupeží je to dokonce 70 %. „Zatímco  
v roce 2011 jsme zaznamenali zatím jen mírný nárůst kriminality, letošní čísla vývoje zločinnosti  
v Příbrami jsou znepokojující. Po letech, kdy se kriminalita snižovala, náhle dochází k jejímu 
opětovnému narůstání ... V oblasti bezpečnosti vláda výrazně snížila rozpočet, a tím ohrožuje bezpečí 
nás všech. Vždyť proti loňskému roku slouží například na obvodním oddělení v Příbrami o 15 policistů. 
Tito policisté chybí především v pořádkové a preventivní službě v ulicích města. Kvůli tomuto faktu 
jsme museli společné hlídky strážníků a policistů výrazně omezit. S našimi městskými strážníky totiž 
nemá kdo od Policie České republiky do ulic chodit! ... O to více je pro mě alarmující, že ministerstvo 
vnitra chce nyní novelou zákona o obecní policii rozšířit pravomoc strážníků. Tento krok ještě více 
zatíží rozpočty měst a obcí, kterým není bezpečnost občanů lhostejná a chtějí jim zajistit více bezpečí 
... Dle mého názoru není možné donekonečna přenášet stále více odpovědnosti za bezpečnost ve 
městech a obcích na samosprávu. Je nutné, aby ministr vnitra Kubice a Nečasova vláda vzali konečně 
na vědomí znepokojivý nárůst kriminality ve společnosti a začali se důsledně starat o bezpečí  
a ochranu zdraví a majetku svých občanů. Bez zvýšení rozpočtu Policie České republiky  
a dostatečného počtu policistů v ulicích našich města a obcí se asi jen velmi těžko současný krajně 
nepříznivý trend vývoje kriminality u nás změní.“35 

                                              
32 Na pořádek v Příbrami dohlédnou strážníci společně s policisty; in: ČTK, 1. X. 2009. 
33 Příbramské ženy si nacvičují obranné údery na figurantovi vybaveném celotělovým ochranným oblekem RED MAN; in: Příbram City 
<http://pribram-city.cz/index.php?vid=1261>. 
34 Jiří Šiler, vedoucí Územního odboru vnější služby Policie České republiky Příbram; in: JANOTA, M., Podle statistik je v příbrami bezpečněji; 
in: Příbram.cz, 30. III. 2010 <http://www.pribram.cz/tisk-clanku.php?i=podle-statistik-je-v-pribrami-bezpecneji>. 
Lidé nechtějí být obtěžováni zločinci, ani policií; in: Příbramský deník, 15. IX. 2010  
<http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/policie20100915.html>. 
35 ŘIHÁK, J., Občan se nesmí ve svém městě bát; in: ČSSD.cz, 2012 
<http://www.cssd.cz/aktualne/blogy/obcan-se-nesmi-ve-svem-meste-bat/>. 
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K samotným technikáliím dohody viz:  
 
Město je rozděleno na 7 okrsků, odvozených od okrsků Městské policie. Pětkrát do týdne je v rámci 
obchůzkové služby prováděn společný výkon policisty z obvodního oddělení policie Příbram se 
strážníkem-okrskářem z Městské policie Příbram a to na území Příbram I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.36 
 
„Zástupci obou policií budou v kontaktu a budou si předávat získané informace. Je jedno, komu se 
obyvatelé svěří, druhá složka se to dozví.“ Součástí dohody jsou i pravidelné koordinační schůzky, 
jejichž cílem je řešit bezpečnostní situaci ve městě, dopravní problematiku, prevenci kriminality na 
území města a případně přijmout některá strategická rozhodnutí v oblasti bezpečnosti ve městě.37 
 
Město a městská policie se v březnu 2012 rozhodly, že se napříště budou podílet na zvýšených 
bezpečnostních opatřeních, jejichž cílem je snížit majetkovou trestnou činnost ve městě. Ze strany 
Městské policie by se mělo jednat o zesílení počtu hlídek v nočních hodinách, případně o zakoupení 
technických prostředků (např. přenosných kamer s nočním viděním), které by byly využívány jak 
Městskou policií, tak Policií České republiky.  
 
Koordinační schůzky jsou věnovány tématům, jako snaha řešit bezpečnostní situaci ve městě, 
dopravní problematiku, prevenci kriminality na území města a případně přijmout některá strategická 
rozhodnutí v oblasti bezpečnosti ve městě.38 Zástupci Policie České republiky se neúčastní jen 
koordinačních schůzek, ale její dva příslušníci jsou pravidelně přítomni i na jednáních pracovní 
skupiny prevence kriminality.39 
 
Ze strany městské policie by se mělo jednat o zesílení počtu hlídek v nočních hodinách, případně  
o zakoupení technických prostředků (např. přenosných kamer s nočním viděním), které by byly 
využívány jak městskou policií, tak Policií České republiky. 
 
Rakovník 
 

 Okres Rakovník, počet obyvatel obce: asi 16 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 18. března 2009. Plné znění dohody je součástí příloh. 
 
Dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, byla 
uzavřena mezi městem Rakovník zastoupeným starostou Ing. Zdeňkem Nejdlem a Krajským 
ředitelstvím Policie České republiky Středočeského kraje zastoupenou radou plk. René Petákem  
a radou plk. Mgr. Miroslavem Černohorským. Dohoda je sestavena ze sedmi článků: 
 

 Článek 1: Účel dohody, tedy zjednodušení zkvalitnění a sjednocení spolupráce mezi obcí  
a Policií České republiky při zabezpečování veřejného pořádku. 

 Článek 2 upravuje oblasti vzájemné spolupráce (zejména oblasti ochrany občanů a majetku, 
veřejného pořádku, bezpečnost silničního provozu, pátrání po osobách a věcech a dalších). 

 Článek 3: Formy vzájemné spolupráce. 
 Článek 4 řeší úkoly Policie České republiky na úrovni předcházení protiprávním jednáním 

porušující veřejný pořádek v obci a na úrovni při porušení veřejného pořádku v ovci. V článku 

                                              
36 Otázky a odpovědi s Městskou policií; in: Město Příbram  
<http://www.mesto-pribram.cz/index.php?akce=otazky&otazky=1001&str=11&hledej=&kateg=>. 
37 Kriminalita v Příbrami na vzestupu; in: Příbramský týdeník, 27. III. 2012 
<http://www.pb-t.cz/products/kriminalita-v-pribrami-na-vzestupu/>. 
38 V Příbrami narostla kriminalita, je více vloupání do aut i loupeží; in: Příbramský deník, 30. III. 2012 
<http://pribramsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-pribrami-narostla-kriminalita-je-vice-vloupani-do-aut-i-loupezi-20120330.html 
39 Na radnici proběhlo setkání zástupců města a Policie České republiky; in: Město Příbram  
<http://www.pribram-city.cz/index.php?vid=1860>. 
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pátém je objasněna úloha obce opět při předcházení protiprávním jednáním porušujícím 
veřejný pořádek a při porušení veřejného pořádku. 

 Článek 6 je vynechán, což by mohlo znamenat, že tato dohoda je novelou nějaké předchozí 
dohody, ze které byl prostě vypuštěn. 

 Článek 7: Závěrečná ustanovení. Je tu zmíněna výpověď dohody, vyhodnocování závazků 
vyplývajících z dohody, a skutečnost, že dohodu schválila rada města usnesením.40 

 
Jesenice 
 

 Okres Praha Západ, počet obyvatel obce: asi 7 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 7. června 2011 (Usnesení 14/5/2011). 
 
Dohoda byla uzavřena mezi Policií České republiky, Územním odborem Rakovník, zastoupenou 
plukovníkem Mgr. Jiřím Šilerem a městem Jesenice v zastoupení starosty Ing. Jiřího Svobody, CSc. 
Dohoda byla presentována jako další krok v naplňování „Programového prohlášení města“, kde v 
bodě 6 nazvaném „Rozvoj služeb pro obyvatelstvo“ je jedním z cílů bezpečnost obyvatel, pořádek a 
čistota ve městě. Z dohody vyplývají schůzky obou stran minimálně dvakrát do roka a pořádání besed 
policistů se školáky v rámci obce. 
 
Čáslav41 
 

 Okres Kutná Hora, počet obyvatel obce: asi 10 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 27. února 2009. 
 
U podpisu dohody byli přítomni: plk. JUDr. Blanka Matějů, rada plk. Ing. Radek Zábraha, pracovník 
preventivně informační skupiny nprap. Daniel Votroubek, starosta Čáslavi Ing. Vladimír Hamral  
a místostarosta Ing. Jaromír Strnad.  
 

    
 
Dohodou obě strany zhmotnily již trvající oboustrannou snahu o co možná nejužší pracovní kontakt  
a profesionální a odpovědný přístup při plnění společných úkolů směrem k veřejnosti. V rámci 
dohody vytvářejí policisté a strážníci společné hlídky, které zejména ve městě dohlížejí na veřejný 
pořádek a na bezpečnost a plynulost v silničním provozu.42 

                                              
40 FILIP, L., Koordinační dohody na úrovni obcí, uveďte příklad koordinační dohody mezi obcí a Policií České republiky a komentujte její 
obsah (seminární práce z předmětu Nestátní bezpečnostní služby), Policejní Akademie České republiky, Fakulta bezpečnostního 
managementu, 2011. 
41 Policisté uzavřeli koordinační dohodu s městem Čáslav; in: Městský úřad Čáslav, duben 2009  
<http://www.meucaslav.cz/obcan/caslavske-noviny/rocnik-2009/duben/?pageshowing=2&more=224>. 
VOTROUBEK, D.; HANZLOVÁ, V., Koordinační dohoda s Čáslaví; in: Čáslavsko.net, 27. II. 2009  
<http://www.caslavsko.net/view.php?cisloclanku=2009030701-koordinacni-dohoda-s-caslavi>. 
42 Koordinační dohoda v Čáslavi funguje; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, 27. II. 2009 
<http://www.policie.cz/docdetail.aspx?docid=21291034&doctype=art>. 
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Lužec nad Vltavou43 
 

 Okres Mělník, počet obyvatel obce: asi 1 300 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata v únoru 2009. 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí 
jen mírně modifikované „vzorové“ dohody. 
 
Uhlířské Janovice44 
 

 Okres Kutná Hora, počet obyvatel obce: asi 3 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 6. března 2009. 
 

 

U podpisu dohody byli přítomni: plk. JUDr. Blanka Matějů, 
rada plk. Ing. Radek Zábraha, pracovník preventivně 
informační skupiny nprap. Daniel Votroubek a starosta 
Uhlířských Janovic, Ing. Josef Hrádek. 
 

 
Sázava 
 

 Okres Benešov, počet obyvatel obce: asi 3 700 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata zřejmě v průběhu roku 2009. 
 
„Hlavní smysl spolupráce s vedoucím obvodního oddělení vidím při řešení veřejného pořádku a při 
krizových událostech, třeba povodních ... Pro nás je nyní nejaktuálnější, protože na zřízení městských 
strážníků nemáme v rozpočtu peníze, instalace výstupu záznamů z existujícího městského kamerové 
systému na obrazovky v policejní služebně.“45 
 

                                                                                                                                             
Koordinační dohoda s městem Čáslav; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, 
<http://www.policie.cz/clanek/koordinacni-dohoda-s-mestem-caslav.aspx>. 
Policisté a strážníci hlídkují společně; in: MFD, 30. X. 2009. 
43 Dohody obcí s policií zrychlí řešení problémů; in: 21. II. 2009. 
44 Koordinační dohoda s Uhlířskými Janovicemi <http://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=21193165&docType=ART>. 
45 JERIE, Ladislav, Chtějí vztahy ještě více vylepšit; in: Benešovský deník, 10. IV. 2009 
<http://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/chteji-jeste-vztahy-vice-vylepsit20090410.html>. 
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Zruč nad Sázavou46 
 

 Okres Kutná Hora, počet obyvatel obce: asi 4 800 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata v dubnu 2009. 
 
Strážníci ze Zruče nad Sázavou a policisté  
z místního obvodního oddělení uzavřeli 
koordinační dohodu o vzájemné spolupráci. 
Společná práce se týká hlavně ochrany 
veřejného pořádku a dohledu nad plynulostí 
a bezpečností v silničním provozu. 
 
Obyvatelé obce mohou například v ranních 
hodinách potkat společné hlídky, jak 
dohlížejí na bezpečnost dětí na přechodech  
v blízkosti škol.  

 
„Se středočeskou policií jste ale neformálně spolupracovali i předtím, co nového tedy dohoda přinese? 
Samozřejmě, že jsme vždy spolupracovali, radili se a hlídali Zruč dohromady. Tato dohoda ale přesně 
stanovila pravidla a naše spolupráce tak bude mnohem provázanější. Naším společným cílem je co 
nejbezpečnější Zruč nad Sázavou ... Stejně jako v mnoha ostatních středočeských městech je i naším 
kamenem úrazu vandalismus. Hlavně mládež, která při návratu z diskotéky ničí jakékoli vybavení 
města, není snadné ukočírovat. To bychom chtěli do budoucna vyřešit.“ 
 
Kácov47 
 

 Okres Kutná Hora, počet obyvatel obce: asi 800 osob. 
 
Není zřejmé, zda obec podepsala koordinační dohodu s Policií České republiky. Inspirativní je však 
zmínka o koordinovaném postupu v souvislosti s festivaly pod širým nebem: „V Kácově se dne  
26. května 2009 v dopoledních hodinách sešlo vedení kutnohorské policie se zástupci městyse Kácov  
a s pořadateli hudebního festivalu Sázava fest. Jednalo se o pracovní koordinační schůzku, kde 
přítomné nejprve pozdravil a osobně přivítal místostarosta Kácova, pan Václav Jeništa a dal prostor 
pro vzájemné připomínky a tvůrčí debatu. Vedoucím územních odborů kutnohorské policie, plk. JUDr. 
Blance Matějů a plk. Ing. Radku Zábrahovi nastínil přítomný výkonný ředitel festivalu, pan Josef 
Ženíšek, vlastní organizační opatření, která jsou již v chodu a která se připravují s důrazem na 
maximální možné bezproblémové zabezpečení průběhu této akce. Nabídnul také policistům průběžné 
informování o přípravách. Se svými důležitými připomínkami k pořádané kulturní akci přispěl i vedoucí 
policejního oddělení ve Zruči nad Sázavou, npor. Bc. Miloslav Zikmunda a jeho zástupce nprap. Martin 
Šťastný. Další takovou schůzku k předání informací dohodli přítomní ještě na místě.“ 
 

                                              
46 Přechody hlídají strážníci i policie; in: 12. VI. 2009. 
Přechody hlídá státní i městská policie; in: MFD, 29. V. 2009. 
Zručské noviny, červen 2009 <http://www.mesto-zruc.cz/e_download.php?file=data/editor/135cs_6.pdf&original=106.pdf>. 
47 Zručské noviny, červen 2009 <http://www.mesto-zruc.cz/e_download.php?file=data/editor/135cs_6.pdf&original=106.pdf>. 
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Lány 
 

 Okres Kladno, počet obyvatel obce: asi 2 000. 

 Dohoda byla podepsána/přijata v červenci 2009. 
 

Uzavřená dohoda je téměř totožná se vzorovou dohodou, je tedy jednou z mnoha, která je příliš 
obecná. Přínos, který starosta v této souvislosti vidí je ten, že na obvodním oddělení Policie České 
republiky v Novém Strašecí (5 km od obce) je určena dvojice policistů, kteří jej v rámci dohody  
a metody community policing pravidelně navštěvují a vyměňují si zkušenosti a podněty ke zlepšení 
bezpečnosti v obci.48 Vzájemná spolupráce je dle jeho slov v začátcích a ukáže až čas, zda bude pro 
obec a Policii koordinační dohoda přínosem.49 

 
Zdiby50 
 

 Okres Praha Východ, počet obyvatel obce: asi 2 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata v roce 2009. 
 

Koordinační dohoda sepsaná mezi obcí Zdiby a Policií České republiky, krajským ředitelstvím policie 
Středočeského kraje – Územním odborem vnější služby Prahy venkov je jednou z mnoha, které téměř 
kopírují vzorovou koordinační dohodu, která je přílohou ZPPP 211/2008. V článku 6 této dohody se 
hovoří o zabezpečení veřejného pořádku v souvislosti s konáním významných politických, kulturních, 
společenských a sportovních akcí. 
 

 
Zajímavost: V katastru obce se vyhrotily vztahy mezi Romy a ne-Romy (incident se zápalnou lahví 
z května 2009).51 V červenci a srpnu 2009 se zde v lokalitě Husinec utábořili Romové, kteří tvořili 
doprovod romského „prince“ z Rumunska. Ten byl hospitalizován a následně zemřel ve Vinohradské 
nemocnici.52 V okolí obce bylo v minulosti pořádáno i několik technoparty.53 
  

 
Český Brod 

 

 Okres Kolín, počet obyvatel obce: asi 6 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 24. listopadu 2011. 
 

Účelem dohody je zkvalitnit, zjednodušit a sjednotit vzájemnou spolupráci mezi stranami dohody  
a upravit oblasti a formy této spolupráce při zabezpečování veřejného pořádku, a to jak v oblasti 
předcházení protiprávního jednání, tak v oblasti porušení veřejného pořádku. 

                                              
48 E-mail starosty obce Lány Karla Skleničky, zde dne 19. I. 2011 
49 JANSKÝ, D., Institut koordinačních dohod mezi obcemi a Policií České republiky (bakalářská práce), Policejní akademie České republiky 
v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra krizového řízení, Praha 2012. 
50 Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování záležitostí veřejného pořádku, 
Zdiby 2009. 
Výkon služby Obecní policie Zdiby; in: Klecany <http://www.klecany.cz/obsah/vykon-sluzby-obecni-policie-zdiby-752.html>. 
51 Žháři zaútočili na dům další romské rodiny; in: Novinky.cz, 27. V. 2009  
<http://www.novinky.cz/krimi/169844-zhari-zautocili-na-dum-dalsi-romske-rodiny.html>. 
52 Stalo se v roce 2009, květen – srpen; in: Obecní policie Zdiby <http://www.policiezdiby.cz/stalo%202009-2.htm>. 
53 Výkon služby Obecní policie Zdiby; in: Město Klecany <http://www.klecany.cz/obsah/vykon-sluzby-obecni-policie-zdiby-752.html>. 
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Zajímavost: Dohoda je trojstranná. Vedle obce a Policie České republiky je její stranou „bezpečnostně 
orientované“ občanské sdružení Českobroďák.54 Členům občanského sdružení z dohody vyplývají 
úkoly jako aktivovat občany ke spolupráci pomocí cílené osvěty, nebo pozitivní působení na děti 
a mládež v rámci jejich volného času.  
 

 
Od září 2011 se pravidelně schází pracovní skupina, která si klade za cíl „sblížit“ policisty a strážníky  
s veřejností. 
 
Sdružení Českobroďák i nadále hodlá spolupracovat, 
poukazovat na bezpečnostní problémy ve městě, apelovat 
na aktivaci spoluobčanů směrem ke zvýšené spolupráci  
s orgány činnými v trestním řízení, apod.  „Příslušníky 
městské policie se rovněž neostýchejte zavolat, jsou tady 
pro nás a pomoc občanovi je jednou z jejich základních 
povinností. Jednou z dalších možností je napsat nám na 
webu Českobroďáka prostřednictvím anonymního 
formuláře, informace předáme kompetentní složce.“55  
 
Vlašim 
 

 Okres Benešov, počet obyvatel obce: asi 11 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata neznámo kdy. 
 
Z dohody vyplývá údajně bezplatné využívání prostor v majetku obce pro potřeby Policie České 
republiky. 

                                              
54 Českobroďák <http://www.ceskobrodak.cz/>. 
55 Vítejte u Českobroďáky; in: Českobroďák <http://www.ceskobrodak.cz/index.php?start=22>. 
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Karlovarský kraj 
 
Karlovy Vary56 
 

 Okres Karlovy Vary, počet obyvatel obce: asi 53 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 22. března 2009. Roku 2011 bylo diskutováno o její možné 
novele. 

 
Dohoda byla podepsána primátorem Ing. Wernerem 
Hauptmannem, zástupcem Krajského ředitelství policie 
Západočeského kraje, vedoucím karlovarského územního 
odboru vnější služby Policie České republiky plk. Mgr. 
Šavrňou a velitelem Městské policie Bc. Marcelem 
Vlasákem. Koordinační dohoda je formální úpravou již 
několik let velmi dobře fungující spolupráce mezi 
městskou policií a Policií České republiky. Účelem dohody 
je upevnění, rozšíření a prohloubení vzájemné 
spolupráce při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku na území statutárního města Karlovy 
Vary. 

 

 
Patří sem kromě ochrany veřejného pořádku, také prevence protiprávního jednání, ochrana 
bezpečnosti a majetku osob, silniční provoz, předcházení kriminálním jevům a zkvalitňování 
komunikace mezi občany a stranami Koordinační dohody. 
 

 
Zajímavost: Ačkoli výše uvedené znění by naznačovalo, že se jedná o dohodu spíše formální, 
otevřené zdroje se k ní opakovaně vrací a pozitivně spolupráci zainteresovaných subjektů hodnotí, 
s tím, že spolupráce obou složek probíhá na vysoké úrovni. Všechny body dohody jsou průběžně 
plněny. To dokládá i řada agenturních zpráv:57 
 

 

 Dohoda byla rozpracována do dalších dílčích ujednání, například dohody velitele Městské 
policie Karlovy Vary a vedoucího územního odboru Policie České republiky týkající se řešení 
alkoholu. Policie České republiky se zavázala realizovat všechny případy zjištěného alkoholu 
za volantem bez ohledu na právní kvalifikaci a městská policie pak realizuje veškeré převozy 
podnapilých osob na Protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově, k čemuž má uzpůsobené 
i převozní vozidlo.58 „Za letošní rok (údaj k poslednímu říjnu) jel speciálně pro tento účel 
upravený vůz do Sokolova devětačtyřicetkrát ... Převoz opilců se strážníkům prodražuje. 
„Jedna cesta do Sokolova stojí mezi 600 a 700 korunami, záleží na tom, kolik času s převozem 
strážníci stráví. Kdybychom museli do Plzně, což se zatím naštěstí nestalo, vyšla by cesta na 
více než tisíc korun ... V rámci koordinační dohody s policisty přitom strážníci vozí na záchytku 
i ty opilce, které policisté seberou na ulicích.“59 „My řešíme odvoz, policisté si na oplátku 
berou k vyřešení případy podnapilých řidičů, které zjistí naše hlídky. To nás zbaví zbytečné 

                                              
56 Koordinační dohoda; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, 25. III. 2009 
<http://www.policie.cz/clanek/or-karlovy-vary-akce-a-projekty-koordinacni-dohoda.aspx>. 
Deník krajských událostí na 6. dubna; in: ČTK, 5. IV. 2011. 
Deník krajských událostí na 5. dubna; in: ČTK, 4. IV. 2011. 
Deník krajských událostí na 25. března; in: ČTK, 24. III. 2009. 
57 Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2010, Městská policie Karlovy Vary, 2011 
<http://www.mpkv.cz/data/usr_190_default/vyrocni_zprava_o_cinnosti_mp_kv_za_rok_2010.pdf>. 
58 Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2010 
59 Opilci dluží na záchytce miliony; in: Plzeňský deník, 5. XII. 2011. 
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administrativy, uvedl Marcel Vlasák, velitel karlovarské městské policie. Vybavení vozu 
odpovídá jeho určení. S žádným luxusem tak opilí Karlovaráci při transportu na záchytku 
počítat nemohou. Zadní sedadla, na kterých opilé lidi převážíme, jsou prostá jakéhokoliv 
čalounění. To usnadňuje čištění vozu ... Sedadla jsou samozřejmě vybavená trojbodovými 
bezpečnostními pásy, do kterých pochopitelně strážníci podnapilé cestující upnou ... Od 
strážníků pak nedobrovolné cestující odděluje přepážka z plexiskla. Ta má zabránit 
případnému znečištění uniformovaných ochránců pořádku.“60  

 V červenci 2009 (a i v letech následujících) vyrazilo do ulic Karlových Varů mobilní 
komunikační a informační centrum. Mobilní kancelář je společným projektem karlovarských 
policistů a strážníků městské policie. Posádka vozu, která je složená ze zástupců obou složek 
a tlumočníka, se bude ulicemi festivalového města pohybovat po dobu mezinárodního 
festivalu. Je tak jedním z hmatatelných výsledků koordinační dohody mezi státní a městskou 
policií. „Půjde o nové policejní vozidlo Volkswagen Transit s policistou, strážníkem  
a tlumočníkem. Policisté tak chtějí být při této klíčové mezinárodní akci blíž lidem, a pomoct 
tak zajistit jejich absolutní bezpečí. Tlumočník bude ovládat tři světové jazyky.“61 „Smíšené 
hlídky policistů a strážníků budou dohlížet nad děním v ulicích Karlových Varů v době konání 
mezinárodního filmového festivalu. Obě instituce uvedou v život takzvanou pojízdnou 
služebnu. V autě, které dají k dispozici státní policisté, bude jak policista, tak strážník. Osádku 
vozu pak ještě doplní tlumočník ... Festivalový „šrumec“ si vyžádá zvýšenou aktivitu jak 
policistů, tak strážníků. Obě složky posílí výkon služby. Při zajišťování bezpečnosti a veřejného 
pořádku budeme spolupracovat. Zvýšená aktivita obou složek se neomezí pouze na zahájení  
a ukončení festivalu, ale projeví se i při samotném jeho průběhu a při nejrůznějších 
doprovodných akcích.“62 „Posádka policejního vozu bude mít k dispozici nejen mapy Karlových 
Varů a další propagační materiály, ale také například občerstvení pro čtyřnohé miláčky 
návštěvníků města. Vůz bude na cestách městem denně od 10 do 19 hodin ... A kde budou 
stanoviště: Jsou celkem čtyři: Na třídě T. G. Masaryka u Skleněného paláce, u Lázní III,  
u Vřídelní kolonády a v ulici Stará Louka.63 

 Zřejmě relativně často jsou pořádána setkání s veřejností, které v jejich rámci oběma stranám 
dohody poskytuje řadu podnětů pro jejich práci. „Špatně zaparkovaná auta, problémy  
s omladinou či bezdomovci... To jsou jen některá z témat, s nimiž na schůzku se zástupci 
karlovarské městské a státní policie, která se uskutečnila 14. prosince 2009, přišli obyvatelé 
krajského města ... Podněty od občanů jsme si se státními policisty rozdělili. My už jsme se 
soustředili na Sokolovskou ulici, kde si lidé stěžovali na vozy zásobování zaparkované na 
chodnících, uvedl Marcel Vlasák, velitel karlovarské městské policie. Za jediný týden vyřešili 
strážníci už šest podobných případů. Stejný počet zásahů si od schůzky připsali do statistiky ve 
Fričově ulici ve Staré Roli, kde si lidé stěžovali nejen na auta parkující na trávníku, ale i na 
problémy s bezdomovci ... Setkání s Karlovaráky vychází z koordinační dohody mezi městskou 
a státní policií. Pracovní schůzky máme každý měsíc, s veřejností se setkáváme jednou za čtvrt 
roku. Další chystáme na březen příštího roku. O konkrétním termínu budeme veřejnost včas 
informovat.“64 

 Společné hlídky policistů a strážníků (ale i hasičů, sociálních pracovníků atd.) jsou zaměřeny  
i na podávání alkoholu mladistvým.65 

                                              
60 S luxusem opilci počítat nemohou; in: Plzeňský deník, 15. IV. 2009. 
61 Pojízdná policejní služebna ohlídá festival; in: MFD, 31. III. 2009. 
62 Festivalové dění ohlídají hlídky s tlumočníkem; in: Plzeňský deník, 27. VI. 2009. 
63 Muži zákona pomohou a poradí návštěvníkům 46. ročníku karlovarského filmového festivalu; in: PLzeňský deník, 1. VII. 2011. 
64 Karlovaráci si stěžovali na parkující vozy; in: Plzeňský deník, 23. XII. 2009. 
65 Festivalové dění ohlídají hlídky s tlumočníkem; in: Plzeňský deník, 27. VI. 2009. 
Nalévala nám obsluha, tvrdila policistům podnapilá mládež; in: Plzeňský deník, 23. VI. 2009. 
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Sokolov66 
 

 Okres Sokolov, počet obyvatel obce: asi 24 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata patrně roku 2010, jako součást konceptu „Bezpečné 
město“. 

 

   
 
Projekt „Bezpečné město“ je založen na úzké spolupráci samosprávy, městské policie a Policie České 
republiky, které společným proaktivním přístupem vycházejí vstříc veřejnosti a jejím potřebám, 
námětům a návrhům na opatření v oblasti bezpečnosti. Zainteresované instituce se zaměřují 
především na sekundární prevenci situační, a to konkrétně na koordinovanou činnost v okrscích.  
 
Město je rozděleno do 9 okrsků, kde v každém působí přinejmenším jeden strážník, policista a obecní 
zastupitel. Občané se na ně mohou obracet s jakýmkoliv požadavkem,dotazem či námětem týkajícím 
se veřejného pořádku a bezpečnosti – prostřednictvím infoschránek instalovaných v okrscích, osobně 
či přes internetový portál bezpecne.sokolov.cz. 
 

 
Zajímavost: Koncept „Bezpečné město“ se nezabývá jen kriminalitou, ale i krizovým řízením, požární 
ochranou či rozesíláním varovných SMS. 
 

                                              
66 Strategický plán prevence kriminality města Sokolov pro období let 2012 – 2013; in: Bezpečný Sokolov 
<http://bezpecne.sokolov.cz/files/Strategicky_plan_PK_mesta_Sokolov_pro_obdobi_let_2012-2013.pdf>. 



 
 23 

Cheb67 
 

 Okres Cheb, počet obyvatel obce: asi 33 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 30. března 2009. 
 
Dohodu uzavřel vedoucí územního odboru vnější služby policie 
Cheb, Krajského ředitelství policie Západočeského kraje s 
městem Cheb. Její text upravuje spolupráci mezi místní 
samosprávou a Policií České republiky, konkrétně mezi městem 
Cheb a Policií České republiky Obvodními odděleními Cheb-
město a Cheb-venkov. Dohodu podepsali starosta města MUDr. 
Jan Svoboda a vedoucí územního odboru vnější služby Cheb plk. 
Mgr. Jaromír Zachař. 

 
 
V koordinační dohodě je osm oblastí vzájemné spolupráce. Patří sem ochrana bezpečnosti osob  
a majetku, ochrana veřejného pořádku, dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, 
pátrání po osobách a věcech, vyšetřování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů, prevence 
kriminality s důrazem na spolupráci s veřejností a prevenci sociálně patologických jevů, prohlubování 
komunikace mezi stranami dohody a veřejností, boj proti domácímu násilí a vzdělávací aktivity na 
úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti.  
 
Obě strany se dohodly, že při naplňování vzájemné spolupráce bude nutné zvýšit úroveň 
komunikace, aby spolupráce při řešení otázek bezpečnosti ve městě byla efektivní a systematická. Za 
tímto účelem se budou pravidelně konat koordinační porady, kterých se budou účastnit zástupci 
obou stran.  
 
Na základě koordinační dohody budou smluvní strany vycházet ze stávajícího členění města na 
policejní okrsky, které vycházejí ze současného teritoriálního rozdělení obvodních oddělení Policie 
České republiky ve městě. Současně budou vytvořeny pracovní skupiny ve složení policista 
příslušného obvodního oddělení Policie České republiky, strážník příslušné obvodní služebny městské 
policie a určený zastupitel města. Jednotlivé okrsky lze dále podle potřeby sloučit do bezpečnostních 
sektorů, ke kterým lze dále přiřadit další specializovanou osobu (například dopravní policista). 
 
Na konkrétní policisty, strážníky nebo určeného zastupitele města se pak občané mohou obracet se 
svými připomínkami, např. k místům, kde se cítí ohroženi, kde dochází k častým dopravním 
přestupkům či jinému protiprávnímu jednání. Policie České republiky a městská policie si budou 
zjištěné informace předávat na koordinačních poradách se zástupcem města. Na místa, kde se 
občané necítí bezpečně, budou častěji vyrážet policejní hlídky. 
 

 Okrsek I – SÍDLIŠTĚ SKALKA (okrsek ohraničený ulicemi Břehnická, 17. listopadu + Pelhřimov).  

 Okrsek II – SÍDLIŠTĚ SPÁLENIŠTĚ (okrsek ohraničený ulicemi 17. listopadu, Evropská, 
Mánesova, Osvobození).  

 Okrsek III – HRADČANY – ČÁST STŘEDU MĚSTA (ohraničeno ulicemi Mánesova, Osvobození, 
Evropská, Svobody, Riegerova, Dyleňská + Háje).  

 Okrsek IV – NÁDRAŽÍ – ŠVÉDSKÝ VRCH (okrsek ohraničený ulicemi Svobody, Riegerova, 
Dyleňská, Evropská, Pražská + Švédský vrch, Dolní Dvory, Horní Dvory, Chvoječná a Loužek). 

                                              
67 Koordinační dohoda; in: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje <http://www.policie.cz/clanek/koordinacni-dohoda-940153.aspx>. 
Dnes byla v Chebu uzavřena koordinační dohoda; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, 30. III. 2009 
<http://www.policie.cz/clanek/koordinacni-dohoda-940153.aspx>. 
Městská policie Cheb <http://www.mpcheb.cz/struktura/ds-50/p1=52>. 
KUŽELOVÁ, M., Podepsali dohodu o spolupráci strážníků s Policií České republiky; in: Město Cheb 
<http://www.mestocheb.cz/podepsali-dohodu-o-spolupraci-strazniku-s-policii-cr/d-925313>. 
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 Okrsek V – SÍDLIŠTĚ ZLATÝ VRCH (okrsek ohraničený ulicemi Pražská, Ašská + Střížov, 
Jindřichov a Tršnice).  

 Okrsek VI – STARÝ ZLATÝ VRCH – TZV. PLICÁK (okrsek ohraničený ulicí Ašská, řekou Ohře, 
sportovním areálem, Poohřím + Cetnov a Horní Bříza). 

 Okrsek VII – STARÉ MĚSTO – HRAD (okrsek ohraničený ulicemi Břehnická, Evropská, 26. 
dubna, Dlouhá, Růžový kopeček, Hradební). 

 Okrsek VIII – CENTRUM 1 (okrsek ohraničený ulicemi 26. dubna, Dlouhá, Růžový kopeček, 
Hradební, řekou Ohře, ulicí Svobody a levou stranou náměstí Krále Jiřího, ulicí Kamenná  
a opět řekou Ohře). 

 Okrsek IX – CENTRUM 2 (okrsek ohraničený ulicí Svobody, náměstím Krále Jiřího – mimo levé 
strany, ulicemi Kamenná, Evropská, Ašská – k řece Ohři). 

 Okrsek X – JIH (Svatý Kříž, Slapany, Starý Hrozňatov a Podhrad). 

 Okrsek XI – CENTRUM 3 (náměstí Krále Jiřího, ulice Svobody, nádraží). 
 
Františkovy Lázně68 
 

 Okres Cheb, počet obyvatel obce: asi 5 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata neznámo kdy. 
 
V rámci dohody je údajně v nadstandardní míře zmíněno téma vzdělávání veřejnosti i příslušníků 
bezpečnostních sborů („vzdělávací aktivity na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti“), po vzoru 
okresního města Chebu. 
 
Mariánské Lázně69 
 

 Okres Cheb, počet obyvatel obce: asi 13 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata neznámo kdy. 
 
V rámci dohody je údajně v nadstandardní míře zmíněno téma potírání domácího násilí a vzdělávání 
veřejnosti i příslušníků bezpečnostních sborů („vzdělávací aktivity na úseku vnitřního pořádku 
a bezpečnosti“), po vzoru okresního města Chebu. 
 

                                              
68 JANSKÝ, D., Institut koordinačních dohod mezi obcemi a Policií České republiky (bakalářská práce), Policejní akademie České republiky 
v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra krizového řízení, Praha 2012. 
69 JANSKÝ, D., Institut koordinačních dohod mezi obcemi a Policií České republiky (bakalářská práce), Policejní akademie České republiky 
v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra krizového řízení, Praha 2012. 
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Horní Slavkov70 
 

 Okres Sokolov, počet obyvatel obce: asi 5 600 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 25. června 2009, její plné znění je součástí příloh. 
 

 
Zajímavost: Ve srovnání s „modelovou dohodou“ je zde několik odlišností:71 
 

 Dohoda výslovně nehovoří o spolupráci v oblasti dopravní problematiky. 

 Komunikace s veřejností bude probíhat v měsíčních intervalech, s tím, že jeho vyvrcholením 
bude každoroční akce „Hovory s občany“, na které naváže vyhodnocení dohody jako takové. 

 S ohledem na malou rozlohu obce zde není uvedeno rozdělení na okrsky. 
 

 
Kraslice72 
 

 Okres Sokolov, počet obyvatel obce: asi 6 900 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata na počátku roku 2009. 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí 
jen mírně modifikované „vzorové“ dohody. 
 
Nová Role73 
 

 Okres Karlovy Vary, počet obyvatel obce: asi 4 000 osob. 
 
Obec o uzavření dohody začala uvažovat až s nemalým odstupem, a to v listopadu 2011. 

                                              
70 Koordinační dohoda s Policií České republiky; in: Horní Slavkov, 21. VIII. 2009 
<http://www.horni-slavkov.cz/view.php?cisloclanku=2009070003>. 
71 POKORNÝ, Z., Příklad koordinační dohody mezi obcí a Policií České republiky a komentář jejího obsahu (seminární práce z předmětu 
Nestátní bezpečnostní služby), Policejní Akademie České republiky v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, 2011. 
72 TERŠ, J., Koordinační dohodu mezi policií a městem podepsalo na západě Čech už na deset měst; in: ČRo Plzeň, 25. III. 2009. 
73 DOLEJŠ, P.; SCHWARZOVÁ, D., Zpráva o činnosti kontrolního výboru; in: Novorolský zpravodaj, 11-12/2011, s. 3. 
<http://www.novarole.cz/pdf/zpravodaj/NZ1111.pdf>. 
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Ostrov74 
 

 Okres Karlovy Vary, počet obyvatel obce: asi 17 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 9. července 2009. 
 
Dohoda si klade za cíl zajistit vzájemnou koordinaci 
sil a prostředků mezi městem Ostrovem, jehož 
součástí je samozřejmě i městská policie, a také 
Policií České republiky. 
 
Koordinační dohoda je uzavřena na dobu neurčitou, 
s tím, že bude údajně vyhodnocována v ročních 
intervalech.  
 
Dohodu podepsal starosta Jan Bureš a vedoucí 
obvodního oddělení policie Martin Filip.75 

 
 
V Ostrově se zvýší ještě letos počet akcí zaměřených na ochranu veřejného pořádku, bezpečnosti  
a majetku obyvatel ... V praxi to znamená, že například provozovatelé restaurací nebo baru musí nyní 
počítat s mnohem častějšími kontrolami dodržování zákazu prodeje alkoholu a cigaret mladistvým. 
Zvýšit se má také dohled na přechodech pro chodce ... Vedení radnice bude s policisty a strážníky 
bezpečnostní situaci ve městě pravidelně řešit na společných poradách. Dohoda rovněž umožní 
policistům, aby se strážníky společně využívali městský kamerový systém. Podle starosty není 
bezpečnostní situace ve městě špatná a nová opatření mají hlavně preventivní charakter. Měla by 
přispět i ke zlepšení komunikace mezi policií, strážníky, městem a jeho obyvateli. Při významných 
politických, kulturních, společenských a sportovních akcích bude společně plánován potřebný počet 
sil a prostředků k zabezpečování veřejného pořádku. Výsledky z koordinačních porad budou občanům 
předávány prostřednictvím webových stránek města, Ostrovského měsíčníku a kabelové televize. 
 

 
Zajímavost: Podepsaná koordinační dohoda je formální úpravou velmi dobře fungující spolupráce 
mezi Policií České republiky a představiteli města. Příkladem toho, že spolupráce funguje, je podle 
jeho slov i finanční příspěvek města pro nově nastupující „státní“ policisty, kteří budou v Ostrově 
sloužit minimálně tři roky (avizovaný již před podepsáním dohody, v červnu 2009).76 „V Ostrově 
chybí kolem 18 policistů, což je přibližně 40 procent z plánovaného početního stavu ... Svízelnou 
situaci by teď mohla pomoci řešit nabídka radnice. Ta chce každému novému policistovi  
k náborovému příspěvku přidat třicet tisíc korun z městského rozpočtu, pokud se smluvně zaváže, že 
zůstane ve městě sloužit nejméně tři roky. Podle starosty Ostrova Jana Bureše chce město tímto 
způsobem pomoci předejít nárůstu kriminality, který často souvisí s nezaměstnaností. V tuhletu chvíli 
jsme už na jedenácti procentech té nezaměstnanosti, což je pro nás velice alarmující číslo a chceme 
tomu jít napřed a pomoct.“77 
 

 

                                              
74 JELÍNKOVÁ, D., Město Ostrov podepsalo s Policií České republiky dohodu o spolupráci; in: ČRo Plzeň, 9. VII. 2009. 
JELÍNKOVÁ, D., Přehled zpráv – závěrečná rekapitulace; in: ČRo Plzeň, 9. VII. 2009. 
Deník krajských událostí na 9. července; in: ČTK, 8. VII. 2009. 
75 JELÍNKOVÁ, D., Město Ostrov podepíše s policií smlouvu o spolupráci; in: ČRo Plzeň, 8. VII. 2009. 
76 Další koordinační dohoda je na světě; in: Plzeňský deník, 10. VII. 2009. 
77 V Ostrově se zvýší počet preventivních bezpečnostních akcí; in: ČTK, 15. VII. 2009. 
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Ústecký kraj 
 
Teplice v Čechách 
 

 Okres Teplice v Čechách, počet obyvatel obce: asi 51 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata neznámo kdy (zřejmě v roce 2009 nebo 2010). 
 

 
Zajímavost:  
 
Téma bylo předmětem předvolebních sporů v roce 2010. Uzavření dohody doprovázelo několika 
synchronizovanými kroků:78 a) „zeštíhlení“ hlídek strážníků (namísto dvoučlenných jednočlenné 
hlídky); b) zvýšená pozornost obou policií zaměřená na problematické čtvrti Trnovany a Prosetice; 
c) zavedení kamerového systému, který umožňuje odhalit okolo 1 000 trestných činů respektive 
přestupků ročně. 
 

 
Chomutov 
 

 Okres Chomutov, počet obyvatel obce: asi 50 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána v roce 2009 (nejpozději v září). 
 
Podle magistrátu smlouva hlavně popsala, jak budou úřad a policie společně dohlížet nad veřejným 
pořádkem a řešit bezpečnostní situaci ve městě. Chomutov patří podle hodnocení indexu 
nebezpečnosti mezi deset nejméně bezpečných měst s více než pětadvaceti tisíci obyvatel ... 
Konkrétní kroky upraví až dodatky, smlouva jen stanovuje rámec spolupráce. „To nám pomůže 
pružně reagovat na vývoj situace především v boji proti extremismu a v oblasti pouliční kriminality.  
 
První dodatek upravil spolupráci v akci Záchranný kruh, která ... „tlačí na nepřizpůsobivé, prostitutky 
a narkomany, aby se chovali lépe.“79 
 

 
 
Informace ze Záchranného kruhu jsou cenné především proto, že lidé oznamují skutky, které by 
zřejmě jinak nenahlásili. 
  
Další přívěšek ke smlouvě by měl upravit společný postup při kontrolách heren a restaurací. Cílem 
budou nezletilci a mladiství, kteří se v nich dostávají k alkoholu.  
 

                                              
78 Kubera, J., Kdo kandiduje „upřímně“?; in: MFD, 16. X. 2010.  
79 Do Záchranného kruhu zapojili i policii; in: Právo, 18. IX. 2009. 
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Horní Jiřetín80 
 

 Okres Most, počet obyvatel obce: asi 1 900 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata neznámo kdy (zřejmě v roce 2009 nebo 2010). 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí 
jen mírně modifikované „vzorové“ dohody. 
 
Havraň81 
 

 Okres Most, počet obyvatel obce: asi 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 11. února 2009. 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí 
jen mírně modifikované „vzorové“ dohody. 
 
Varnsdorf82 
 

 Okres Děčín, počet obyvatel obce: asi 15 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata na podzim roku 2009. 
 
Obě strany se tak dohodly, že budou spolupracovat zejména v oblasti ochrany veřejného pořádku 
tím, že se budou vzájemně informovat o konání kulturních, společenských a sportovních akcí. 
Společný bude i schvalovací proces veřejných shromáždění. V oblasti ochrany bezpečnosti a majetku 
osob bude efektivně vytěžován kamerový systém. Společně budou také dohlížet na bezpečnost  
a plynulost silničního provozu. Spolupráce bude užší i při pátrání po osobách a při odhalování 
trestných činů. Zkvalitnit by se měla i komunikace obou institucí s veřejností. 
 
Obrnice83 
 

 Okres Most, počet obyvatel obce: asi 2 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 4. února 2009. 
 
Koordinační dohodu obec uzavřela s Krajským ředitelstvím Policie Severočeského kraje Ústí nad 
Labem, územní odbor vnější služby Most. O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích 
zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí jen mírně modifikované „vzorové“ dohody. 
 

 
Zajímavost: Zhruba 40 % obyvatel obce tvoří Romové. Zdejší integrační model je dáván jiným obcím 
za vzor.84 
 

                                              
80 Policie České republiky a vyhlášky obcí; in: Policie České republiky, 2010  
<http://www.policie.cz/clanek/policie-cr-a-vyhlasky-obci.aspx>. 
81 Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Havraň, Obec Havraň, 11. II. 2009 
<http://www.ouhavran.cz/e_download.php?file=data/editor/225cs_10.pdf&original=z%c3%a1pis+z+27.+zased%c3%a1n%c3%ad+zastupite
lstva+obce+havra%c5%88+ze+dne+11.2.2009.pdf>. 
82 Policie a město budou spolupracovat; in: Hlas Severu, 11/2009 
<http://varnsdorf.cz/files/hs/hs_2009-11.pdf;jsessionid=FEDAAFA9AC4908F442F674D2C0148E6E>. 
83 Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č. 3/2009, které se konalo dne 4. II. 2009; in: Obec Obrnice 
<http://www.ouobrnice.cz/e_download.php?file=data/editor/215cs_19.pdf&original=18.pdf>. 
84 Máte potíže s Romy? Podívejte na Obrnice, radí Kubice; in: Aktualne.cz, 13. XII. 2011 
<http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/ustecky/clanek.phtml?id=725073>. 
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Osek85 
 

 Okres Teplice, počet obyvatel obce: asi 4 800 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata zřejmě v průběhu roku 2009. 
 
Spolupráce městské policie s Policií České republiky spočívá zejména ve vzájemné výměně informací, 
ve společných pátracích akcích po pohřešovaných a hledaných osobách atd. 
 
Litvínov86 
 

 Okres Most, počet obyvatel obce: asi 27 200 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata zřejmě v průběhu roku 2009 
 
V rámci obce jsou uskutečňovány týdenní koordinační porady vedoucích oddělení Policie České 
republiky a velitele Městské policie a měsíční porady za přítomnosti zástupců vedení města  
a koordinátorů územního odboru Policie České republiky Most. Městská policie zasílá na územní 
odbor Policie České republiky denní svodky událostí nebo své poznatky. Na základě takto nastavené 
spolupráce se každoročně uskutečňuje několik společných akcí plánovaných jak Policie České 
republiky, tak Městskou policií, z niž celá řada spadala do série opatření v rámci Nulové tolerance 
(tedy boj proti nalévání alkoholu nezletilým). 
 
Městská policie například roku 2010 asistovala Policii České republiky při ohlášených akcích, jako 
například k výročí tzv. bitvy o Janov, při vzpomínkovém pochodu na Miloše Reha87 (květen) nebo při 
dalších preventivních bezpečnostních opatřeních v rámci běžné hlídkové činnosti. 
 
Šluknov 
 

 Okres Děčín, počet obyvatel obce: asi 5 500 osob. 
 
Není zřejmé, zda obec podepsala koordinační dohodu s Policií České republiky. Bylo jí to nicméně 
výslovně doporučeno v souvislosti s masovými nepokoji v létě roku 2011 (zpráva dokonce hovoří 
o plurálu – o „dohodách“, což naznačuje, že její autor se v tématu příliš neorientuje). „Těžkooděnci 
mají působit v Rumburku, Varnsdorfu, Novém Boru a také ve Šluknově. Podle informací velitele 
městské policie ve Šluknově zde působí 8 policistů ... Ministr vnitra samozřejmě s námi soucítí. Slíbil, 
že bude se pravidelně informovat o vývoji v našem regionu. Odkazuje nás na zavírání koordinačních 
dohod s Policií České republiky, a máme společně identifikovat příčiny problémů.“88 
 
Rumburk89 
 

 Okres Děčín, počet obyvatel obce: asi 11 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 22. prosince 2009. 
 
„Spolupráce mezi Rumburkem a policií funguje již dlouhou dobu bez jakýchkoli problémů. Avšak 
uzavření koordinační dohody si vynutila nová právní úprava zákona o Policii České republiky (sic!)“. 
 
Stranou dohody je Město Rumburk na straně jedné a zástupci Krajského ředitelství Policie České 
republiky v Ústí nad Labem na straně druhé. Dohodou jsou dány konkrétní úkoly obci i policejním 

                                              
85 Zpráva o činnosti městské policie Osek za rok 2010 pro jednání Rady města Oseka ze dne 23. II. 2011. 
86 Zpráva o stavu a činnosti městské policie za rok 2010; in: Město Litvínov – Městská policie. 
87 Miloš Reho – Nezapomeneme <http://milosreho.wordpress.com/>. 
88 Situace ve Šluknovském výběžku; in: ČRo 1 – Radiožurnál, 24. VIII. 2011. 
89 Rumburk podepsal s policií koordinační dohodu; in: Rumburské noviny, 14. I. 2010 
<http://rn.rumburk.cz/2010/01/14/rumburk-podepsal-s-policii-koordinacni-dohodu/>. 
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útvarům. Také je v ní uvedeno, jakou formou a jakými nástroji se bude hodnotit plnění úkolů a jak 
budou odstraňovány zjištěné nedostatky.90 
 

  
 
Statistika kriminality v regionu Šluknovska konstatuje následující: Poměrně značný nárůst kriminality 
je zaznamenán ve Varnsdorfu, Velkém Šenově a v Krásné Lípě, naopak Rumburk a Šluknov se mohou 
těšit z neustále klesajícího počtu trestných činů ... „Tady se jasně ukazují výsledky společné 
spolupráce mezi městem Rumburk a Policií České republiky ... Právě koordinovaný postup všech 
složek, cílená prevence, ale i důsledná represivní opatření vedou ke snížení kriminality. Ten pokles je 
znát již několik měsíců, takže se nejedná o nějaký nahodilý výkyv.“ 
 

 
Zajímavost: Vrcholným orgánem spolupráce obou stran dohody je koordinační porada. Ta byla zprvu 
pořádána čtvrtletně, a to i za účasti ředitele městské policie a velitele sboru dobrovolných hasičů 
(projednávána jsou například řešení problémů v dopravě, měření rychlosti v nebezpečných místech 
města, zabezpečování místních záležitostí, jakými jsou sportovní utkání, oznámená shromáždění či 
koncerty).91 Dnes (rok 2011) tato porada probíhá každé pondělí. Od září 2010 přibrali mezi sebe  
i zástupce Starých Křečan (1 150 obyvatel) a spolupráce se tak rozšířila i za hranice Rumburku. 
Výhledově se počítá i se zapojením obce Jiříkov (4 000 obyvatel). 
 

 
Postoloprty92 
 

 Okres Louny, počet obyvatel obce: asi 5 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata neznámo kdy. 
 
Obsahem dohody je údajně i téma koordinovaného postupu proti toxikomanii a alkoholismu 
mladistvých. 
 

                                              
90 Rumburk se chystá uzavřít koordinační dohodu s Policií České republiky; in: Rumburské noviny, 21. V. 2009 
<http://rn.rumburk.cz/2009/05/21/rumburk-se-chysta-uzavrit-koordinacni-dohodu-s-policii-ceske-republiky/>. 
91 Kriminalita v Rumburku výrazně klesá, na Šluknovsku se naopak zvyšuje; in: Rumburské noviny, 16. X. 2012 
<http://rn.rumburk.cz/2012/10/16/kriminalita-v-rumburku-vyrazne-klesana-sluknovsku-se-naopak-zvysuje/>. 
92 JANSKÝ, D., Institut koordinačních dohod mezi obcemi a Policií České republiky (bakalářská práce), Policejní akademie České republiky 
v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra krizového řízení, Praha 2012. 
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Jihočeský kraj 
 
České Budějovice93 
 

 Okres České Budějovice, počet obyvatel obce: asi 96 000 osob. 
Dohoda byla podepsána/přijata 20. srpna 2009. Plné znění dohody je obsahem příloh. 

 
Dohodu podepsali primátor Juraj Thoma a vedoucí územního odboru vnější služby Policie České 
republiky Ladislav Škvařil.  
 
Dohoda mimo jiné obě strany zavazuje k pravidelným koordinačním schůzkám tak, aby se při zásazích 
městské policie spolu s Policií České republiky v Českých Budějovicích vzájemně doplňovaly, než 
překrývaly.  
 
První prověrkou pro obě strany byl dohled na pořádek ve městě při fotbalovém utkání Dynama  
s Baníkem 30. srpna 2009: „Celou organizaci bezpečnostních opatření bude mít na povel Policie České 
republiky, což je standardní postup. Město České Budějovice prostřednictvím strážníků městské policie 
bude zajišťovat okolí, nebude zajišťovat ... přímý zásah, bude-li nutný na tom fotbalovém stadionu, 
ale bude mít na starosti koordinaci dopravy, koordinaci zajištění toho místa tak, aby se do něj 
nedostávaly další osoby, které by se v něm mohly nějakým způsobem objevit a zamíchat se do toho 
dění, takže naši strážníci budou ti, kdo bude dbát na to, aby v případě, když se opravdu něco stane, 
měla policie volné ruce a nemusela se starat ještě o zajišťování okolí toho případného zásahu.“94 
 
Smlouva stanovuje, co je v kompetenci strážníků a o co se naopak stará státní policie. Pokud je akce 
plánovaná, jsou úkoly předem rozdělené. V opačném případě práci koordinují operační střediska.95  
 

 
Zajímavost:  
 
„Neznamená to, že s policií začínáme spolupracovat až nyní. Smlouva stvrzuje něco, co již dobře 
funguje.“ Dohoda navazuje na tradici společných schůzek zástupce města a Policie České republiky, 
které se konají každý měsíc, bez ohledu na to, zda řeší mimořádné akce nebo každodenní činnost. 
Spolupráce funguje nejen na nejvyšší úrovni vedení, ale i na úrovni operačních středisek městské 
policie a Policie České republiky a také přímo v hlídkové službě v rámci obvodů.  
 
Na vzniku obecně závazných vyhlášek města se budou podílet i zástupci Policie České republiky.  
 
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení 
vytvořilo i powerpointovou presentaci pro starosty v rámci kraje, s důrazem na prostor 
okresu/územního obvodu České Budějovice a zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín 
(v příloze). 
 

 

                                              
93 BRABEC, M., Dohoda s Policií České republiky; in: Statutární město České Budějovice, 20. VIII., 2009 
<http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/aktuality/stranky/dohoda-s-policii-cr.aspx>. 
94 Cibulová-Vokatá, J., Městská policie s Policií České republiky v Budějovicích se dohodly na schůzkách; in: ČRo České Budějovice, 20. VIII. 
2009. 
95 Smlouva stvrdila spolupráci města s policií; in: MFD, 21. VIII. 2009. 
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Jindřichův Hradec96 
 

 Okres Jindřichův Hradec, počet obyvatel obce: asi 22 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata na počátku roku 2011. 
 
Dohodu podepsal starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka a vedoucí jindřichohradeckého 
policejního obvodního oddělení David Piler. 
 
Na základě dohody byly vytyčeny společné kompetence. 
Městská policie se nyní bude více zaměřovat na veřejný 
pořádek a také zapojovat do akcí při kontrole veřejného 
pořádku. Byly stanoveny priority v oblastech veřejného 
pořádku a dopravní obslužnosti. Co se týče otázky veřejného 
pořádku, strážníci by měli více dohlížet na dodržování běžné 
kázně, konzumaci alkoholu na veřejnosti, volné pobíhání psů, 
psí exkrementy a také na podávání alkoholu mladistvým  
a poškozování majetku. Důraz je kladen i na šetření zakládání 
černých skládek, odstavování autovraků a nedodržování 
vyhlášky města o nakládání s odpady, jelikož lidé vynášejí do 
popelnic a míst k tomu určených to, co tam nepatří.  
 
Písek97 
 

 Okres Písek, počet obyvatel obce: asi 29 000 osob. 
 
Není zřejmé, zda obec uzavřela koordinační dohodu s Policií České republiky (ačkoli o koordinaci 
činností je v obecném duchu zmínka). Klade však velký důraz na rajonizaci města v souvislosti 
s aktivitami svých strážníků, s tím, že opakovaně zdůrazňuje jejich aktivní interakci s veřejností.  
 
 

 

„Osobní odpovědnost strážníků za pořádek v přiděleném 
okrsku a informovanost občanů o kontaktech na 
přiděleného strážníka, koordinace činnosti městské polici 
a Policie České republiky v centru města, zrychlení 
mobility strážníků bez použití automobilu, neexistence 
protekce. To je pět bodů návrhu na systémové změny 
práce městské policie v Písku podle politického zadání, 
které projedná rada města ve čtvrtek 10. února 2011 ... 
Policie nemůže existovat jako izolovaná instituce a řešit 
pouze protiprávní jednání, musí řešit příčiny, tyto 
vyhledávat. Nové rozdělení a přístup strážníků bude 
změnou policejní práce. Smyslem této změny je 
spolupráce s občany a tzv. pozitivní komunikace. 
Strážníci se budou zajímat o problémy obyvatel, 
nebudou čekat na to, až jim někdo cokoli oznámí."98 

 

                                              
96 Městští strážníci budou více spolupracovat s policií; in: Právo, 22. III. 2011. 
NOVOTNÁ, L., Město má koordinační smlouvu o zajištění pořádku; in: Jindřichohradecký deník, 15. III. 2011 
<http://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/mesto-ma-koordinacni-smlouvu-o-zajisteni-poradku.html?reakce=link&id=965298>. 
97 Písek: Písecký svět: Znáte svého strážníka městské policie? <http://www.piseckysvet.cz/images/pages/editor/_fullsize/mapa-sektoru-
mp.jpg>. 
98 Myslivcová, V., Městskou policii čekají velké systémové změny; in: Písecký svět, 6. II. 2011. 
<http://www.piseckysvet.cz/zivotni-prostor/mestskou-policii-cekaji-velke-systemove-zmeny/754/>. 
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Prachatice99 
 

 Okres Prachatice, počet obyvatel obce: asi 11 500. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 18. května 2009. 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí 
jen mírně modifikované „vzorové“ dohody. 
 
Bechyně 
 

 Okres Tábor, počet obyvatel obce: asi 5 400 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 1. července. 2010. Plné znění dohody je obsahem příloh. 
 

Podklady Městské policie Bechyně k tématu poznamenávají: „Významným spolupracovníkem je 
místní obvodní oddělení Policie České republiky Bechyně, bez které by si Městská policie nemohla 
představit svou činnost. Proto na návrh Městské policie byla podepsána s městem „Koordinační 
smlouva o spolupráci mezi Policií České republiky a Městskou policií“, která nám otevřela cestu k lepší 
informovanosti a práci v oblasti veřejného pořádku a ostatních činnostech. Hlavní činností jsou 
plánované akce ..., již zmiňované měření rychlosti, a nově kontrola chatových oblastí a nočních 
podniků a to vždy po 1x v měsíci. Smlouva umožňuje i složení smíšené hlídky jak při provádění 
pochůzkové činnosti během pracovní doby strážníků, tak i doplnění 12 hod. pracovní směny policistů 
strážníky (4x). Je to dost zavazující spolupráce, jak při nenadálé události ( požár, hledaná osoby), tak 
i dostupnost strážníků mimo jejich pracovní dobu (odchyt psa o víkendu) ... Tato spolupráce je velkým 
přínosem pro bezpečnost obyvatele Bechyně a okolí. Místní znalost, individuální přístup a v nepos-
lední řadě profesionalita jsou atributy pro bezproblémový chod obou institucí ... V plánovaném 
horizontu Městská policie Bechyně uvažuje o rozšíření svých služeb i za „hranice“ katastrálního území 
Bechyně. Vše je závislé na vedení města. Již v roce 2010 byla nezávazně navázán kontakt na přilehlé 
obce Mikroregionu-Bechyňsko, konkrétně Sudoměřice u Bechyně, Hodonice, které sousedí 
s katastrálním územím města a má velký význam pro činnost Městské policie Bechyně tak  
i samotných oslovených obcích. Jednalo by se o zlegalizování potřebné činnosti Městské policie 
Bechyně – měření rychlosti, kontrola problémových podniků, oblastí, mající vliv na veřejný pořádek ve 
městě (např. odpadky z chatových oblastí za řekou, uložené na katastrálním území Bechyně, kontrola 
osob vracející se z podniků mimo katastrální území atd.), ale i požadavky spolupracujících obcí  
– například odchyt zvěře, řešení problému autovraků a celková činnost Městské policie dle zákona. 
Celkově jde o preventivní možnost předcházet nápadu přestupků před územím města, tak i finanční 
příjmy jsou přínosem pro Městskou policii Bechyně na snížení její finanční zatíženosti.“100 
 
Milevsko 
 

 Okres Písek, počet obyvatel obce: asi 9 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 18. června 2009. Znění dohody je součástí příloh (chybí list 
č. 2). 

 

                                              
99 Kronika města – rok 2009, Město Prachatice <http://www.prachatice.cz/docs/kronika/kronika_2009.pdf>. 
100 KABELKA, A., Koncepce rozvoje Městské policie Bechyně 2011 – 2014. Město Bechyně, nedatováno. 
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Dunajovice101 
 

 Okres Jindřichův Hradec, počet obyvatel obce: asi 200 osob. 

  Dohoda byla podepsána/přijata 25. května 2009 (Usnesení 3/6/2009). 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí 
jen mírně modifikované „vzorové“ dohody (samo obecní zastupitelstvo hovoří o „Rámcové dohodě“ 
jejíž znění bylo během jeho zasedání „přečteno“ – o jakékoli aktivní modifikaci textu nebyla ani řeči, 
zastupitelé patrně ani nevěděli, že text modifikovat mohou). 
 
Horní Planá102 
 

 Okres Český Krumlov, počet obyvatel obce: asi 2 200 osob. 

  Dohoda byla podepsána/přijata 1. dubna 2009. 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí 
jen mírně modifikované „vzorové“ dohody. 
 
Netolice103 
 

 Okres Prachatice, počet obyvatel obce: asi 2 700 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 13. června 2009 (Usnesení č. 126 – 135/2012). 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí 
jen mírně modifikované „vzorové“ dohody (Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci při 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku). 
 
Staré Sousedovice104 
 

 Okres Strakonice, počet obyvatel obce: asi 250 osob. 

  Dohoda byla podepsána/přijata 5. března 2009. 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí 
jen mírně modifikované „vzorové“ dohody. 
 
Zlatá Koruna105 
 

 Okres Český Krumlov, počet obyvatel obce: asi 720 osob. 

  Dohoda byla podepsána/přijata 13. května 2009 (usnesení č.55/2009-3). 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí 
jen mírně modifikované „vzorové“ dohody. Dohoda byla podepsána s Krajským ředitelstvím policie 
Jihočeského kraje, obvodní oddělení Český Krumlov. 
 

                                              
101 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 6 Obce Dunajovice, konané dne 25. V. 2009. 
102 Návrh Koordinační dohody mezi Policii České republiky a Městem Horní Planá; in: Horní Planá 
<http://www.horniplana.cz/clanek.php?id=459>. 
103 Zápis č. 9/2012 ze zasedání Rady města Netolice dne 13. VI. 2012. 
104 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 20/09 konaného dne 5. III. 2009; in: Staré Sousedovice  
<http://stare.sousedovice.info/index.php?page=zapis&id=94>. 
105 Zápis z jednání Rady obce č. 55 ve Zlaté Koruně dne 13. V. 2009 <http://zlatakoruna.cz/file.php?nid=1657&oid=1414828>. 



 
 35 

Chvalšiny106 
 

 Okres Český Krumlov, počet obyvatel obce: asi 1 200 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata v dubnu nebo květnu 2009 (usnesení č. 25/4/2009). 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí 
jen mírně modifikované „vzorové“ dohody (Koordinační dohoda obce Chvalšiny s Policií České 
republiky, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, obvodní oddělení Český Krumlov, zastoupenou npor. 
Mgr. Jiřím Stuchlým). Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 60 dnů. 
 
Mečichov107 
 

 Okres Strakonice, počet obyvatel obce: asi 240 osob. 

  Dohoda byla podepsána/přijata 27. března 2009. 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí 
jen mírně modifikované „vzorové“ dohody. 
 
Droužetice108 
 

 Okres Strakonice, počet obyvatel obce: asi 110 osob. 

  Dohoda byla podepsána/přijata 30. března 2009. 
 
O podrobnostech dohody (uzavřené mezi obvodním oddělení Policie České republiky Strakonice  
a obcí Droužetice) není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí jen mírně 
modifikované „vzorové“ dohody. 
 
Předmíř109 
 

 Okres Strakonice, počet obyvatel obce: asi 300 osob. 

  Dohoda byla podepsána/přijata na počátku roku 2009. 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí 
jen mírně modifikované „vzorové“ dohody. 
 
Vodňany110 
 

 Okres Strakonice, počet obyvatel obce: asi 7 000 osob. 

  Dohoda byla podepsána/přijata na počátku roku 2009 (patrně duben). 
 
O podrobnostech dohody (Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku mezi Policií České republiky, Krajským ředitelstvím Jihočeského kraje, 
obvodním oddělením Vodňany a městem Vodňany) není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se 
jedná o mechanické přejetí jen mírně modifikované „vzorové“ dohody. 
 

                                              
106 Informace pro občany Obce Chvalšiny, Obec Chvalšiny, 29. V. 2009. 
107 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27. III. 2009 <http://www.mecichov.cz/zpr-04-2009.php>. 
108 Zápis zastupitelstva obce Droužetice ze dne 30. III. 2009 
109 Blatensko Sobě, březen 2009 <http://www.kadov.net/download-file/244-1316361154.pdf>. 
110 Zpravodaj města Vodňany, duben 2009. 
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Velešín111 
 

 Okres Český Krumlov, počet obyvatel obce: asi 4 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 20. dubna 2009 (usnesení č. 854/46). 
 

Rada obce schválila uzavření Koordinační dohody s Policií České republiky, obvodní oddělení Kaplice 
o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.  
 

                                              
111 Zápis č. 46 ze schůze rady města Velešín, konané dne 20. IV. 2009. 
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Liberecký kraj 
 
V rámci kraje se podařilo v otevřených zdrojích nalézt zmínky pouze o několika málo uzavřených 
koordinačních dohodách (což nutně neznamená, že jich není více, pouze nejsou dostatečně 
propagovány). 
 
Semily112 
 

 Okres Semily, počet obyvatel obce: asi 8 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata neznámo kdy. 
 
Obsahem dohody je údajně i téma koordinovaného postupu proti toxikomanii a alkoholismu 
mladistvých. 
 
Hrádek nad Nisou113 
 

 Okres Liberec, počet obyvatel obce: asi 7 600 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 21. března 2012 (č. j.: 6/199/RM/12). 
 
Jedná se o dohodu, uzavřenou poměrně nedávno, v roce 2012 – není zřejmé, zda se nejedná  
o modifikaci starší dohody, ale patrně ne (viz zpráva z tisku).  
 

 
 

                                              
112 JANSKÝ, D., Institut koordinačních dohod mezi obcemi a Policií České republiky (bakalářská práce), Policejní akademie České republiky 
v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra krizového řízení, Praha 2012. 
113 Soubor usnesení, Rada města Hrádek nad Nisou, 21. III. 2012 <http://www.hradek.eu/page.aspx?zaz=381-9071>. 
Informace od Policie České republiky; in: Hrádecko, duben 2012 <http://www.hradek.eu/archiv/hradecko/2012/04.pdf>. 
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Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 
mezi Městem Hrádek nad Nisou a Policií České republiky obvodní oddělení Hrádek nad Nisou. 
 
Nový Bor114 
 

 Okres Česká Lípa, počet obyvatel obce: asi 12 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 27. dubna 2011. 
 
O existenci dohody se zmiňuje starosta obce v návaznosti na „mačetový incident“ v srpnu 2011: 
„Není možné se vyhnout smutné události v Novém Boru ze sedmého srpna, kdy pětice romských 
spoluobčanů neadekvátně reagovala v nedělním poklidném popoledni na to, že se tři muži zastali 
servírky, která plnila svoji povinnost. Věřím, že všichni pachatelé tohoto hrůzného činu budou co 
nejdříve jen zázrakem neskončil smrtí jednoho z postižených. Soucítím s napadenými a jejich rodinami 
a přeji jim co nejrychlejší uzdravení, pokud možno bez trvalých následků. Od samého začátku 
odmítám jakékoliv zlehčování či omlouvání tohoto činu některými romskými aktivisty. Děsí mě 
přítomnost velmi mladých chlapců v mačetovém komandu a stejně jako řada z Vás se zamýšlím nad 
soužitím majority s romskou minoritou, ale také nad bezpečností v našem městě. Je třeba říci, že 
možnosti samosprávy jsou omezené. V reakci na dopisy a maily občanů zdůrazňuji, že město nemůže 
problémové občany z obce vykázat ani na omezenou dobu ani trestat za trestné činy. Stejně tak 
nemůžeme ovlivnit počet státních policistů ve městě a frekvenci jejich hlídkové činnosti. Je pravdou, že 
se zástupci Policie České republiky jednáme i několikrát za měsíc, uzavřeli jsme koordinační dohodu  
o spolupráci, protože jen oni mají pravomoc zabývat se trestnou činností. Jsem proto rád, že v Novém 
Boru zůstalo obvodní oddělení. Je však zřejmé, že jejich hlídková činnost je omezena zejména 
sníženými limity na pohonné hmoty, že se setkáváme s policisty demotivovanými plošným snížením 
platů, zkušení policisté odcházejí, protože ještě letos mají nárok na výsluhy atd. Několikrát jsme na to 
jejich nadřízené při jednání například svazku obcí Novoborska upozorňovali, protože situace v malých 
vesnicích v okolí je ještě horší. Ačkoliv to považuji za nesystémové, navrhnu radě, abychom Policii 
České republiky poskytli finanční dar na prokazatelnou hlídkovou činnost v Novém Boru ... Co město 
může? Dohlížet na veřejný pořádek prostřednictvím městské policie, která se zabývá přestupky. Město 
má dvanáct policistů, na jedné dvanáctihodinové směně vždy dva a obsluha kamerového systému. Po 
svém nástupu jsem nařídil veliteli změnu obhlídkových tras a zvýšenou pozornost zejména  
v městském parku a v podvečerních hodinách na tržišti, u koupaliště a v panelákových lokalitách, 
prostě tam, kde se schází mládeže. Chci, aby tato místa neprojížděli policisté v autě, ale aby jimi 
procházeli pěšky. Strážníci si rozdělili město i podle toho, kde bydlí nebo podle oblastí, které dobře 
znají.“ 

                                              
114 Úvodník starosty; in: Novoborský měsíčník, září 2011, s. 1 
<http://www.novy-bor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/proMedia/zari%20_web.pdf>. 
Výpis usnesení ze 13. schůze Rady města Nový Bor, 27. IV. 2011 
<http://www.novy-bor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/Mesto/RM/2011/13RM_usneseni_20110427.pdf>. 
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Královéhradecký kraj115 
 
Aniž by to nutně přímo souviselo s tématem 
dohod, Policie České republiky v rámci kraje 
zahájila proces „poznej svého policistu“. Po 
lednu 2010 je možné v rámci internetových 
stránek krajských ředitelství nalézt informace 
o jednotlivých územních odborech (ÚO), 
obvodních odděleních policie (OOP) respektive 
dopravních inspektorátech (DI).116 
 
 
 
 

 
 
Hradec Králové 
 

 Okres Hradec Králové, počet obyvatel obce: asi 94 000 osob. 
 
Není zřejmé, zda obec uzavřela koordinační dohodu s Policií České republiky. Zdejší městská policie 
nicméně na smluvním působí (Předměřice nad Labem a Černilov) či působila (Třebechovice pod 
Orebem, které si nedávno založily vlastní obecní policii) i v dalších obcích.117 
 

 
Zajímavost: Specifická dohoda či ujednání bylo zřejmě uzavřeno mezi Městskou policií Hradec 
Králové a lesní stráží: „Ataky kriminálních živlů a nepřizpůsobivých sociálních skupin lidí na území 
příměstských lesů na bělečském území vedly lesníky k myšlence povolat na pomoc hradecké strážníky. 
Ti by měli zajistit veřejný pořádek v lesích v majetku města Hradec Králové, avšak na katastru území 
obce Běleč nad Orlicí. Smíšené hlídky lesní stráže a městských strážníků se tak vzájemně doplňují  
a navazují na sebe ve svých kompetencích. S návrhem veřejnoprávní smlouvy souhlasili 
královéhradečtí radní a zbývá ji nyní nechat stvrdit i zastupiteli.“118 
 

 

                                              
115 HEJTMÁNKOVÁ, Z., Veřejnoprávní smlouvy v praxi obcí a krajů, Masarykova universita, Brno 2011 (bakalářská práce) 
<http://is.muni.cz/th/224939/pravf_b/Verejnopravni_smlouvy_v_ramci_obci_a_kraju.txt>. 
116 Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje: Územní odbory Policie České republiky  
a obvodní oddělení <http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-vck-uzemni-odbory-a-obvodni-oddeleni-uzemni-odbory-pcr-a-
obvodni-oddeleni.aspx>. 
117 VLČKOVÁ, M., Hradečtí strážníci opustili Třebechovice, stále slouží v Černilově a Předměřicích nad Labem; in: Hradec Králové, 5. I. 2012 
<http://hk2.qcm.cz/noviny-a-novinky/hradecti-straznici-opustili-trebechovice-stale-slouzi-v>. 
118 VLČKOVÁ, M., Smíšené hlídky lesníků a strážníků budou působit v Bělči, 3. IV. 2012; in: Hradec Králové, 3. IV. 2012  
<http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/smisene-hlidky-lesniku-a-strazniku-budou-pusobit-v-belci >. 
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Trutnov119 
 

 Okres Trutnov, počet obyvatel obce: asi 31 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 29. června 2009. 
 
Koordinační dohoda byla sjednána v roce 2009 mezi Policií České republiky, Krajským ředitelstvím 
policie Východočeského kraje, Územní odbor vnější služby, Obvodní oddělení Trutnov a Městem 
Trutnov. Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou a lze ji vypovědět bez udání důvodu s výpovědní 
lhůtou v délce 30 dnů. Dohodu lze měnit písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami. 
K oblastem pokrytým dohodou patří:  
 

 ochrana veřejného pořádku, bezpečnosti, života a zdraví osob a majetku; 
 dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu; 
 pátrání po osobách a věcech; 
 vyšetřování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů; 
 prevence kriminality s důrazem na spolupráci s veřejnosti; 
 prohlubování komunikace mezi stranami dohody a veřejností. 

 
Dohoda přitom zejména definuje místní společenské požadavky na policejní práci z pohledu 
samosprávy a veřejnosti a stanoví priority vzájemné spolupráce na poli bezpečnosti v dané lokalitě, 
stejně jako hodnotící kritéria úspěšnosti vzájemné spolupráce. Obě strany vzájemně koordinují síly  
a prostředky smluvních stran, provádí průzkum spokojenosti občanů, vedou společnou mediální 
strategii ve věcech společného zájmu, vzájemně si vyměňují informace za podmínek stanovených 
právními předpisy a vzájemně spolupracují při vytváření a využívání kamerových systémů. Podle 
vyjádření zástupců stran dohody se daří ujednání velmi dobře naplňovat a spolupráce stran dohody 
je na velmi dobré úrovni. 
 
Koordinační dohoda stanoví úkoly Policie České republiky v oblasti předcházení protiprávním 
jednáním porušujícím veřejný pořádek a bezpečnost v obci. K těm patří zejména: 
 

 prohlubování spolupráce s veřejností, institucemi, organizacemi a organizačními složkami 
sídlícími v rámci obvodu; 

 prohlubování místní a osobní znalosti v přiděleném obvodu; 
 předcházení protiprávním jednáním a řešení bezpečnostních problémů vlastním 

iniciativním přístupem; 
 spolupráce se strážníky Městské policie; 
 dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a ve spolupráci s Městskou policií 

Trutnov stanovení úseků vhodných pro měření rychlosti jízdy vozidel. 
 
K úkolům obce (Městské policie) v oblasti předcházení protiprávním jednáním porušujícím veřejný 
pořádek a bezpečnost v obci patří zejména: 
 

 dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a (v součinnosti s příslušníky Policie 
České republiky) měření rychlosti na území obce; 

 spolupráce při zajišťování bezpečnosti na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol 
v předem určeném čase (začátek a ukončení školní výuky, přestávky před odpoledním 
vyučováním);  

 v součinnosti s příslušníky Policie České republiky dohled nad dodržováním ustanovení 
zákona č. 379/2005 Sb., na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, a to 
zejména během výkonu služby v noční době s důrazem na osoby nezletilé a mladistvé.  

                                              
119 BAKOČOVÁ, G., Policie České republiky, Koordinační dohoda. Trutnov 2009  
<http://www.trutnov.cz/_files.asp?file_id=8827>. 



 
 41 

Dohoda věnuje pozornost i zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti v souvislosti s konáním 
významných politických, kulturních, společenských a sportovních akcí. Zde se strany dohody 
zavázaly:120 
 

 společně vyhodnotit potřebný počet sil a prostředků k zabezpečení veřejného pořádku  
a bezpečnosti v souvislosti s konáním akcí; 

 dohodnout způsob předávání požadavků souvisejících se zabezpečováním veřejného 
pořádku a bezpečnosti při konání akcí od hlavního pořadatele na velitele bezpečnostního 
opatření po linii Policie České republiky a následného přenesení úkolů na strážníky Městské 
policie; 

 vypracovat projekt pro pořádání akcí, včetně stanovení sil a prostředků k zabezpečení 
veřejného pořádku a bezpečnosti při jejich konání.  

 
Formy vzájemné spolupráce (článek č. 3 dohody) jsou mimo jiné tyto: 
 

 definování místní veřejné společenské poptávky po policejní práci;  
 společně stanovení priorit vzájemné bezpečnostní spolupráce; 
 vzájemná koordinace sil a prostředků; 
 stanovení hodnoticích kritérií úspěšnosti vzájemné spolupráce, 
 provádění společného průzkumu spokojenosti veřejnosti;  
 v záležitostech společného zájmu uskutečňují společnou mediální strategii;  
 spolupracují při budování a využívání kamerových systémů; 
 vzájemně si vyměňují související informace.  

 
Odpovědné osoby (policisté, strážníci, úředníci) se minimálně jednou za měsíc schází za účelem 
hodnocení plnění dohody. V případě zjištěných nedostatků bezodkladně navrhují způsoby jejich 
řešení. Závěrečná ustanovení uvádějí, že za naplňování ustanovení dohody si její strany navzájem 
nebudou poskytovat žádné finanční plnění. 
 
Rokytnice v Orlických Horách121 
 

 Okres Rychnov nad Kněžnou, počet obyvatel obce: asi 2 300 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 30. dubna 2009. Plný text je součástí příloh. 
 

 

Dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku byla uzavřena mezi Policií České 
republiky, Krajským ředitelstvím policie Východočeského kraje, 
Územním odborem vnější služby, Obvodním oddělením Rokytnice  
v Orlických horách, zastoupené vedoucím oddělení npor. 
Vladimírem Janouškem a Městem Rokytnice v Orlických horách, 
zastoupeným starostou Petrem Hudouskem. 

                                              
120 Policie České republiky zajišťuje – při porušení veřejného pořádku jeho obnovení (s cílem zároveň zjistit a zadokumentovat případné 
pachatele trestné činnosti či přestupku) a vykonává službu v místech konání významných politických, společenských, kulturních  
a sportovních akcí. 
121 JIRČÍK, L., Podpis koordinační dohody, Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 30. IV. 2009 
<http://www.policie.cz/clanek/rokytnice-v-orl-horach-aktuality-archiv.aspx>. 
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Účelem dohody je zejména zkvalitnit, zjednodušit a sjednotit vzájemnou spolupráci a současně 
upravit oblasti (ochrana bezpečnosti osob a majetku; ochrana veřejného pořádku; dohled nad 
bezpečností a plynulostí silničního provozu; pátrání po osobách a věcech; vyšetřování trestných činů 
a zjišťování jejich pachatelů; prevence kriminality s důrazem na spolupráci s veřejností; prohlubování 
komunikace mezi stranami dohody a veřejností; zkvalitňování práce Policie České republiky ve smyslu 
veřejnosti) a formy vzájemné spolupráce při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.  
 
Chlumec nad Cidlinou 
 

 Okres Hradec Králové, počet obyvatel obce: asi 5 300 obyvatel. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 23. února 2009. 
 
Dohoda byla uzavřena mezi Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, 
Územní odbor vnější služby, Obvodní oddělení Chlumec nad Cidlinou a Městem Chlumec nad 
Cidlinou.122 
 
Nová Paka123 
 

 Okres Jičín, počet obyvatel obce: asi 9 300 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 1. června 2009. 
 
Dohoda se týká vzájemných vztahů a spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku. Jsou zde také zakotveny  
 

 
Zajímavost: Argumentace existencí dohody sehrála roli při zrušení městské policie v Nové Pace 
k datu 1. ledna 2011 (sedm strážníků do té doby stálo asi 3 miliony korun ročně). 
 
Vehementním prosazovatelem zrušení městské policie byl bývalý starosta Josef Cogan: „Nás má 
ochraňovat státní policie. Překvapil mě neobjektivní názor státní policie, která má za úkol plnit 
rozhodnutí rady města. Platíme si státní policii, a ta by měla makat. To, že nemá lidi do regionu, na 
služebny, na obvody, aby sloužili lidem tam, kde mají, to máme platit my? Že stát nedokáže efektivně 
hospodařit a přerozdělovat finance? Já si to nemyslím.“ Místně příslušní policejní činitelé se o rušení 
sboru vyjádřili negativně (zejména v porovnání s posilováním obecní policie v nedalekém Jičíně, nebo 
se zrušením – 1996, obnovením – 2000 a posílením obecní policie v Hořicích): „S městem jsme 
komunikovali pouze prostřednictvím velitele městské policie, komunikace radnice s námi nefunguje. 
Nás se nikdo neptá na naše stanovisko ... Pro nás je nepřijatelné, že budeme suplovat městskou 
policii, nejsme obci podřízeni.“ Z dalšího již jen telegraficky: 
 

 „Městská policie v Nové Pace je zcela funkční institucí. V oblasti zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku je rovnocenným či spíše dominantním partnerem Policii České 
republiky, neboť disponuje větším počtem sil a prostředků. 

 Velitelé obou policií se pravidelně setkávají a vyměňují si nové informace ke stavu veřejného 
pořádku, čímž suplovali neexistující komunikaci Policie České republiky přímo s obcí. 

                                              
122 Usnesení z 58. zasedání rady města konaného dne 23. 2. 2009 od 16 hodin v kanceláři starosty 
<http://www.chlumecnc.cz/usneseni-rm-c-58-z-23-2-2009/d-2194/p1=1522>. 
123 Součinnost při měření rychlosti, kontrole dodržování ostatních dopravních předpisů, zajištění bezpečnosti na přechodech pro chodce a 
kontrola podávání alkoholických nápojů mladistvým, podnapilým a řidičům. Na základě dohody se uskutečnily například akce zaměřené na 
podávání alkoholických nápojů mladistvým v novopackých provozovnách, průběžně byly kontrolovány i kurzy tance a letním období lokalita 
Jírových sadů a zastávka Českých drah. 
Zpráva o činnosti městské policie Nová Paka za rok 2009 
<http://www.munovapaka.cz/zprava-o-cinnosti-mestske-policie-nova-paka-za-rok-2009/d-301146/p1=58202>. 
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 V době naší nepřítomnosti, ze služebních důvodů v jiné části služebního obvodu, plně komunikuje  
s naším operačním střediskem a přijímá oznámení od občanů, činí zákroky proti pachatelům  
a obnovuje veřejný pořádek. V řadě případů by bez jejich pomoci nebyla věc řádně objasněna či 
přímo dopaden pachatel. Tvrzení typu, že ji nahradíme jakousi „uniformovanou službou občanů“ 
nebo že její činnost bude suplovat státní policie, jsou zcela liché a zavádějící. 

 Zajišťujeme shora uvedené úkoly nejen v Nové Pace, ale v celém teritoriu obvodního oddělení, což 
čítá území o rozloze cca 153 km2 a cca 18 000 obyvatel, dále působíme v rámci okresu, kraje  
a částečně i republiky. Musíte si uvědomit, že pokud bude hlídka státní policie na výjezdu  
v odlehlejších koncích obvodu (Vidonice, Šárovcova Lhota atd.) bude její dostupnost pro občany  
v Nové Pace velmi ztížená, v době trvání 30 minut až několik hodin, dle závažnosti situace.  
V současné době je občanům Nové Paky Městská policie s nepatrnými výlukami k dispozici 24 
hodin denně! Zdejší oddělení státní policie plní i úkoly na úseku ochrany veřejného pořádku při 
fotbalových utkáních FK Hradec Králové a to nejen v Hradci Králové samotném, ale i při 
doprovodu fanoušků do jiných měst v rámci republiky. Na těchto opatřeních se dva až tři víkendy 
v měsíci, dle rizikovosti opatření podílejí 3-4 policisté obvodního oddělení Policie Nová Paka, kteří 
samozřejmě pak chybí v normálním výkonu služby. Toto vše zajišťujeme ve stavu 1+1+16 policistů. 
V rámci úsporných a zeštíhlujících opatření ... lze očekávat v následujících letech pokles na stav 
1+1+14 policistů! 

 Dalším nezcela relevantním tvrzením je, že město městskou policii nepotřebuje, že má smlouvu 
se státní policií. Ano toto je pravda, ale jen do té míry pokud bude existovat městská policie, 
neboť tato smlouva je zcela postavena na spolupráci právě těchto dvou policií. Pokud bude 
městská policie zrušena, s největší pravděpodobností skončí i tato smlouva. 

 Při uzavření jakékoliv smlouvy se předpokládá korektní jednání obou partnerů. Slovo „spolupráce“ 
má vyjadřovat společné úsilí ke společnému cíli – ochraně veřejného pořádku. Slovo 
„komunikace“ má vyjadřovat, že zúčastněné subjekty se navzájem plně respektují a navzájem 
spolu komunikují. V tomto případě to z nepochopitelných důvodů nefunguje, ale ne ze strany 
policie, ale bohužel ze strany vedení města, neboť jediným kdo se státní policií dosud 
komunikoval, byl velitel městské policie ... Je zarážející, že když v loňském roce 2009 nabídla 
Policie České republiky městu uzavřít koordinační dohodu-smlouvu o vzájemné spolupráci při 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, tak to trvalo městu téměř 3 měsíce, než 
návrh prošel různými výbory a komisemi a než město nakonec s dohodou souhlasilo, přestože  
v ostatních městech to bylo otázkou několika dní či týdnů. V současné době když se má jednat  
o tak závažné věci jako je zrušení městské policie a tím i skončení platnosti předmětné smlouvy, 
tak je zarážející, že státní policie není nijak oficiálně oslovena a ani se jí nikdo neptá na její názor 
či stanovisko. To už nejsme rovnocenní partneři? 

 Takto se vedení města zajímá o klid a veřejný pořádek ve městě! V tomto přesvědčení mě utvrdilo 
i programové prohlášení vedení města, kde je uvedeno, že bezpečnost občanů a veřejný pořádek 
přináleží přímo do gesce starosty města, kdy agendy jsou řazeny dle závažnosti a priorit vedení 
města. Tedy na 7. nedůstojném místě, kdy jej ... předběhlo i veřejné osvětlení, což je velmi 
zarážející a alarmující, neboť ve většině měst je bezpečnost občanů a veřejný pořádek na 1. místě. 

 Policie jako instituce, zda státní či městská, nikdy nebude výdělečná, investice do ní se nám však 
mohou vrátit v podobě klidu a pořádku ve městě a v podobě spokojených občanů.“124 

 

 

                                              
124 Nová Paka bude bez městských strážníků; in: Jičínský deník, 23. XI. 2010  
<http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/jcpaka-zastupitelstvo20101123.html>. 
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Dobruška125 
 

 Okres Rychnov nad Kněžnou, počet obyvatel obce: asi 7 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 1. dubna 2009. 
 
Dohodu obec uzavřela s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Východočeského kraje, 
Hradec Králové, Územním odborem vnější služby Rychnov nad Kněžnou, Obvodním oddělením 
Dobruška. 
 
Hořice126 
 

 Okres Jičín, počet obyvatel obce: asi 9 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 3. března 2009. 
 
Dohoda byla uzavřena mezi Policií České republiky, Obvodním oddělení Policií České republiky Hořice 
a městem Hořice. Za policii dohodu uzavřel vedoucí oddělení npor. Bc. Vladimír Medo a za město 
Hořice starosta Ivan Doležal. Podpisu dohody byl přítomen velitel Městské policie Stanislav Nosek.  
 
Jaroměř127 
 

 Okres Náchod, počet obyvatel obce: asi 12 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 12. srpna 2009. 
 
Jedním z aspektů dohody jsou údajně společné hlídky příslušníků Policie České republiky a Městské 
policie Jaroměř. 
 
 

                                              
125 Usnesení z 10. zasedání Rady města Dobrušky ze dne 1. 4. 2009 
<http://www.mestodobruska.cz/dokumenty/zapisy_rm/2009/zapis_rm_10.pdf>. 
126 MEDO, V., Uzavření koordinační dohody mezi Policií České republiky a městem Hořice; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství 
policie Královéhradeckého kraje <http://www.policie.cz/clanek/horice-zajimavosti-archiv.aspx>. 
127 JANSKÝ, D., Institut koordinačních dohod mezi obcemi a Policií České republiky (bakalářská práce), Policejní akademie České republiky 
v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra krizového řízení, Praha 2012. 
Usnesení Rady města ze dne 12. VIII. 2009 <http://www.jaromer-josefov.cz/clanky.php?iSekce=2&iSub=30&iClanek=4369>. 
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Pardubický kraj 
 
Pardubice128 
 

 Okres Pardubice, počet obyvatel obce: asi 90 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata neznámo kdy. 
 
O dohodě hovoří dokumenty o bezpečnostních prioritách v rámci obce pro rok 2011 (měření rychlosti 
na vybraných místních komunikacích se zaměřením na komunikace s omezenou rychlostí, rušení 
nočního klidu, vandalismus, krádeže, zjišťování autovraků, kontrola dodržování vyhlášek města, 
dopravního značení a užívání veřejných prostranství se zaměřením na místní dětská hřiště a parky, 
řízení silničního provozu v případě kacení dřevin a podobně). 
 
Svitavy129 
 

 Okres Svitavy, počet obyvatel obce: asi 23 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/uzavřena 23. března nebo 21. dubna 2009. 
 
Dohodu podepsali pan starosta města Svitavy Mgr. Jiří 
Brýdl a vedoucí Obvodního oddělení ve Svitavách Bc. Jiří 
Macháň. 
 
Dohoda navazuje na mnohaletou tradici vzájemné 
spolupráce a na Strategii města v oblasti bezpečnosti a 
sociálních deviací pro roky 2007 až 2012. Dohoda se 
netýká jen spolupráce s městskou policií, ale dotýká se 
i řady agend, které spravuje Městský úřad ve Svitavách. 

 
 
Snaha o lepší spolupráci se státními orgány, samosprávou a veřejností vede k prosazování priorit 
kampaně „Poznej svéhéo policistu“. Ze své anonymity vystoupí i dopravní policisté, s nimiž se řidiči 
budou dnes a denně potkávat na silnicích svitavského regionu. Budou to tváře nejen policistů ze 
skupiny dopravních nehod, ale i těch, kteří na silnicích regionu kontrolují bezpečnost a plynulost 
silničního provozu. 
 

 
Zajímavost: Obec dohodu po roce od uzavření podrobně vyhodnotila. V březnu 2010 proběhlo 
jednání mezi městem Svitavy a Policií České republiky o vzájemné spolupráci. Byl vyhodnocen 
předcházející rok, stanoveny další směry plnění dohody a představeny nové projekty policie. Nadále 
panují velmi dobré pracovní vztahy mezi oběma smluvními stranami. Velmi dobře byla hodnocena 
míra a úspěšnost spolupráce městské policie a obvodního oddělení policie Svitavy. 
 

                                              
128 Komplexní vyhodnocení činnosti orgánů Městského obvodu Pardubice VII za rok 2011 
<http://www.pardubice7.cz/content/image.php?uid=4fec5580da9bc>. 
129 ŠTEGNEROVÁ, A., Koordinační dohoda podepsána; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 21. 
IV. 2009 <http://www.policie.cz/clanek/koordinacni-dohoda-podepsana.aspx>. 
Zpráva o činnosti Městské policie Svitavy za rok 2011; in: Svitavy, 2012 <http://www.svitavy.cz/userfiles/files/organizacni_schema/ 
mestska_policie/zprava_o_cinnosti_mestske_policie_svitavy_za_rok_2011.pdf>. 
Spolupráce města Svitavy s Policií České republiky; in: Město Svitavy 
<http://www.svitavy.cz/userfiles/files/tiskove_zpravy/10_03_10/01_spoluprace_s_pcr.pdf>. 
ŠTEGNEROVÁ, A., Zpráva Městské policie Svitavy: Plnění úkolů města, vyplývajících z „Dohody“ zajišťovaných strážníky Městké policie. 
Výjezd na "záchytku"; in: Město Svitavy <http://www.svitavy.cz/cs/m-1347-vyjezd-na-zachytku/>. 
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Chrudim130 
 

 Okres Chrudim, počet obyvatel obce: asi 23 500 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata patrně v polovině roku 2009. 
 
Předmětem dohody je především spolupráce 
městské a republikové policie. "Ta spolupráce už 
funguje dlouhou dobu. Policie České republiky 
to teď jen chce mít dané na papíře". Policie nyní 
uzavírá podobné smlouvy s většinou radnic měst 
i obcí regionu. "Teď jsme si například 
naplánovali, které přechody pro chodce budou 
ráno hlídat naši strážníci a které policie státní, 
aby byla zajištěna bezpečná cesta dětí do škol“.  

 
 
Obsahem dohody je i údajně téma koordinovaného postupu proti toxikomanii a alkoholismu 
mladistvých. 
 
Moravská Třebová131 
 

 Okres Svitavy, počet obyvatel obce: asi 11 300. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 2. dubna 2009. 
 
Dohodu nejprve schválilo zastupitelstvo města  
a následně ji za účasti médií podepsal starosta RNDr. 
Josef Ošťádal a Bc. npor. Pavel Horák. Obě strany se 
svorně shodly na definici bezpečnostních rizik obce, 
prioritách, metodách a cílech jejich řešení. 
 

 
 
Lanškroun 
 

 Okres Ústí nad Orlicí, počet obyvatel obce: asi 9 800 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 27. února 2009. Plný text je součástí příloh. 
 
Dohoda vedle standardních ujednání obsahuje výslovnou zmínku o spolupráci při ostraze chatových 
osad a součinnost při výcviku policistů a strážníků. 

                                              
130 Chrudimská radnice uzavře Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci s Policií České republiky; in: Pardubicko, 7. V. 2009 
<http://pardubicko.regiony24.cz/11-53582-chrudimska-radnice-uzavre-koordinacni-dohodu-o-vzajemne-spolupraci-s-policii-cr>. 
131 ŠTEGNEROVÁ, A., Koordinační dohoda: Podepsána již potřetí, tentokrát v Moravské Třebové; in: Správa východočeského kraje  
<http://www.policie.cz/clanek/sprava-vychodoceskeho-kraje-zpravodajstvi-koordinacni-dohoda.aspx>. 
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Žamberk132 
 

 Okres Ústí nad Orlicí, počet obyvatel obce: asi 6 000 osob 
 
Není zřejmé, zda obec podepsala koordinační dohodu s Policií České republiky. Městská policie 
Žamberk (zřízená roku 1992) nicméně na smluvním základě působí i v řadě dalších obcí 
(Dlouhoňovice, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Nekoř), respektive alespoň zajišťuje měření rychlosti 
a odchyt toulavých psů a jejich převoz do psího útulku v Žamberku (Česká Rybná, Helvíkovice, 
Klášterec nad Orlicí, Orličky, Pastviny, Písečná, Šedivec, Těchonín, Žampach). 
 
Chvaletice133 
 

 Okres Pardubice, počet obyvatel obce: asi 3 100 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 19. března 2009. 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se jedná o mechanické přejetí 
jen mírně modifikované „vzorové“ dohody. 
 
Jevíčko134 
 

 Okres Svitavy, počet obyvatel obce: asi 2 800 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 20. března 2009. 
 
Dohoda upravuje spolupráci mezi městem Jevíčko  
a Policií České republiky Obvodním oddělením 
Jevíčko. Dohodu nejprve schválilo zastupitelstvo 
města a následně ji slavnostně podepsal pan starosta 
ing. Roman Müller a vedoucí Obvodního oddělení  
v Jevíčku npor. Bc. Martin Švancara. O podrobnostech 
dohody není v otevřených zdrojích zmínka, zřejmě se 
jedná o mechanické přejetí jen mírně modifikované 
„vzorové“ dohody. 

 
 
Hlinsko135 
 

 Okres Chrudim, počet obyvatel obce: asi 10 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 25. března 2009. 
 
Obsahem dohody je údajně i téma koordinovaného postupu proti toxikomanii a alkoholismu 
mladistvých (podobně jako v případě nedaleké Chrudimi). 

                                              
132 DOSTÁL, O., Koordinační dohody města Žamberk s dalšími obcemi o poskytnutí služeb Městské policie Žamberk, Seminární práce 
z předmětu „Nestátní bezpečnostní služby“, Policejní Akademie České republiky v Praze, Praha 2011. 
133 Usnesení č. 11/2009 ze schůze rady města Chvaletice konané 15. IV. 2009. 
134 Na Svitavsku jsou podepsány dohody o spolupráci: vzájemná spolupráce stvrzena; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje <http://www.policie.cz/fotogalerie/koordinacni-dohoda.aspx>. 
135 Usnesení z 6. rádné schuze Rady mesta Hlinska konané dne 25. III. 2009; in: Hlinsko 
<http://www.hlinsko.cz/download.php?co=rada&id=151>. 
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Polička136 
 

 Okres Svitavy, počet obyvatel obce: asi 9 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 19. března 2009. 
 
Dohoda upravuje spolupráci mezi městem 
Poličkou a Policií České republiky Obvodním 
oddělením Polička. Dohoda byla nejprve 
schválena zastupitelstvem města a následně ji 
slavnostně podepsal starosta města pan 
Jaroslav Martinů a vedoucí Obvodního oddělení 
v Poličce npor. Bc. Rostislav Bednář, za účasti 
koordinátora Územního odboru vnější služby 
Svitavy kpt. Bc. Stanislava Dobeše, 
místostarostky města JUDr. Marie Tomanové a 
velitele městské policie pana Pavla Lahodného. 

 
 
Cílem dohody je posílení dosavadní spolupráce mezi policií a místní samosprávou. Obě strany by se 
tak měly lépe shodnout na definici bezpečnostních rizik obce, prioritách, metodách a cílech jejich 
řešení. 
 
Litomyšl137 
 

 Okres Svitavy, počet obyvatel obce: asi 10 000 osob. 

 Dohoda byla podepsána/přijata 15. dubna 2009. 
 
O podrobnostech dohody není v otevřených zdrojích ve 
větší míře zmínka (s výjimkou „dělby práce“ okolo 
přechodů pro chodce, zejména v době ranní špičky), 
zřejmě se jedná o mechanické přejetí jen mírně 
modifikované „vzorové“ dohody. 
 

 
 

                                              
136 ŠAUEROVÁ, N., Zvýšení bezpečnosti občanů města; in: Polička 
<http://www.policka.org/detail/3144/mestsky-urad/Tiskove-zpravy/Zvyseni-bezpecnosti-obcanu-mesta/>. 
137 Na Svitavsku jsou podepsány dohody o spolupráci: Vzájemná spolupráce stvrzena; in: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje <http://www.policie.cz/fotogalerie/koordinacni-dohoda.aspx>. 
Nová dohoda města a policie; in: Naše televize, 27. IV. 2009 <http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=litomysl-nova-dohoda-
mesta-a-policie&cisloclanku=2009040024>. 
FRYDRYCHOVÁ, M., Zhodnocení spolupráce Pořádkové Policie ČR s územní samosprávou, Bakalářská práce, Universita Pardubice, Pardubice 
2010. 
Nová dohoda města a policie; in: Svitavský deník, 16. IV. 2009  
<http://svitavsky.denik.cz/kultura_region/svitavsko-obrazem-nova-dohoda-mesta-a-policie.html?reakce=nova>. 


