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Anotace 
 
Příspěvek si klade za cíl čtenářům přiblížit komplikovaný systém vnitřní bezpečnosti v rámci 
Itálie, a to i s ohledem na uniformy, vozový park a další proměnné, týkající se jednotlivých 
sborů. Zmínka je i o regionálních či obecních složkách v rámci země. 
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The paper aims to describe the internal security system within Italy, also with regard to 
uniforms, fleet and other variables related to individual units. Mentioned are also regional or 
local units, operating within the country. 
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Itálie: Jeden z nejnepřehlednějších bezpečnostních systémů v Evropě 
 
V průběhu každoročního „mezinárodního týdne“ Policejní akademie Dolního Saska 
(International Woche, Polizeiakademie Niedersachsen) roku 2014 vystoupila poprvé  
i delegace Itálie. Jejich prezentace zmínila i ten fakt, že kvůli „přílišnému počtu“ sborů 
policejní povahy s celostátní působností země platí i určité sankce směrem k Evropské unii. 
 
Struktura bezpečnostního systému Itálie na „celostátní úrovni“ představuje model, který 
podle určitých pohledů patří na absolutní „špičku“ v rámci Evropské unie, a to jak 
v absolutních číslech (rozhodně více než 300 000 osob1), tak co se týče poměru personálu 
„ve služebním poměru“, který se alespoň částečně zabývá úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti, 
na počet obyvatel.2 
 

 Státní policie (Polizia di Stato). Stav je uváděn okolo 107 000 osob (ke konci roku 
2006) ve služebním poměru, z toho téměř 6 000 tvoří technický a vědecký personál. 
U Státní policie dále pracuje 9 700 civilních zaměstnanců, z toho 5 700 žen. Na 
územní úrovni je tento sbor strukturován do kvestur (questura, v každé provincii 
jedna)3 a dále do základních spádových jednotek, kterých je okolo 800 až 900. Státní 
policii patří „monopol“ co se týče dohledu nad bezpečností provozu na dálnicích 
(autostrada), na železnici, mostech a vnitrozemských vodních cestách. Pochůzková 
činnost (trendem dneška jsou pěší hlídky s místní znalostí,  Polizia di Quartiere) je 
někde vykonávána v rámci smíšených hlídek (policista – četník, viz níže). Součástí 
systému tohoto sboru je i Pohraniční policie (kde nelze nevidět překryv s výkonem 
činnosti Finanční a celní policie, viz níže) a Poštovní policie, bojující například proti 
informační kriminalitě. 

 Četnictvo (Arma dei Carabinieri). Jedná se o sbor vojenského typu, který je podřízen 
Ministerstvu obrany a při plnění úkolů vojenského charakteru podléhá veliteli 
Generálního štábu. Četnictvo je chápáno jako „čtvrtá zbraň“ (v rámci vlastních 
vyjádření ovšem jako „první zbraň“) v rámci ozbrojených sil státu (vedle Pozemní 
armády, Námořnictva a Letectva). Plní-li však příslušníci Četnictva úkoly na úseku 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, podléhají Ministerstvu vnitra. Určité 
pravomoci vůči sboru uplatňují i resorty zdravotnictví, životního prostředí, zahraničí, 
zemědělství a další úřady. Celkový počet četníků byl pro rok 2006 přibližně 118 000 
osob (přísežného personálu).4 Část sil sboru bývá nasazována v rámci zahraničních 
misí (Západní Balkán, Afghánistán, Irák atd.). 

 Finanční a celní policie (Guardia di Finanza). Sbor podléhá Ministerstvu hospodářství  
a financí. Je zároveň integrální součástí ozbrojených sil země. Primárně odpovídá za 
vyšetřování finančně motivované trestné činnosti (daňové úniky, praní špinavých 
peněz, pašování, mezinárodní obchod s drogami, financování terorismu, podvody 
s kreditními kartami, padělání peněz, poškozování práv v oblasti duševního 
vlastnictví). Zabývá se také celními a hraničními kontrolami „vojenské povahy“, či 
potíráním ilegální imigrace. K těmto účelům využívá i námořní flotilu (okolo  
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600 plavidel) a letecké síly (asi 100 letadel). Stav příslušníků složky činil roku 2011 
okolo 61 300 osob.5 

 Vězeňská policie (Polizia Penitenziaria). V rámci sboru působí asi 42 000 osob. Jeho 
hlavní činností je zajištění výkonu trestu odnětí svobody, udržování pořádku  
a bezpečnosti ve věznicích, zajišťování transportu odsouzených a ochrana Ústřední 
správy justice.6 

 Lesní policie (Corpo Forestale dello Stato). Složka je podřízena Ministerstvu 
zemědělství, potravinářství a lesnictví. V jejích řadách působí okolo 8 500 osob, které 
plní úkoly jak v oblasti prosazování práva, tak co se týče požárních zásahů (flotila 
hasicích letounů) a ochrany obyvatelstva.7 Sbor působí i v rámci velkoplošných 
chráněných území přírody, bojuje proti pytláctví, angažuje se při ochraně chráněných 
rostlin a živočichů a v poslední době i při kontrolách jakosti potravin. 

 
Některé specifické policejně-bezpečnostní složky se těší meziragenturnímu statutu (téma 
boje proti drogám respektive boje proti mafii) a jejich chod personálně zajišťují jak zástupci 
Státní policie, tak Finanční a celní policie a Četnictva.8 Konkrétní kompetence v oblasti 
veřejné bezpečnosti jsou přesunuty na koordinační a poradní orgány (jimž předsedá ministr 
vnitra a jejichž dalšími členy jsou vrcholní představitelé jednotlivých složek).9  
 
Na konci července 2008 byl v Itálii zahájen kontroverzní projekt nasazení 4 000 příslušníků 
armády pro výkon policejních činností (z toho 3 000 vojáků bylo využito pro hlídkovou 
činnost v ulicích Říma/Vatikánu, Milána, Neapole a Palerma). Vojáci patrolují bez toho, aby 
tvořili smíšené hlídky s policisty nebo četníky. Většinou jsou vyzbrojeni jen pistolí, ale 
v turisticky exponovaných lokalitách i samopaly. 
 
Bylo avizováno, že projekt bude po šesti měsících vyhodnocen a případně prodloužen. Jako 
důvod pro takový krok byl uveden nárůst trestné činnosti imigrantů (často z Rumunska), 
stejně jako obavy z terorismu. Odpůrci tohoto konceptu krok kritizovali, s tím, že je třeba 
zaměřit se spíše na zvyšování počtu příslušníků a rozšiřování pravomocí jiných existujících 
bezpečnostních sborů.10 
 
Vyhodnocení projektu na počátku roku 2012 vedlo nejenom z jeho uchování, ale ke 
zmnohonásobení počtu pro tento účel vyčleněných vojáků. Jako argument posloužila i vlna 
znásilnění, ke které na přelomu let 2011 a 2012 v Itálii došlo. Tento stav (nasazení až 30 000 
vojáků ve prospěch policejních sil) zřejmě trvá dodnes.11 
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název sboru znak sboru typické uniformy 
specifika designu 

vozidel 
Ilustrace vozidel specifika registračních značek 

Polizia di Stato 

 

 

 
Světle modrá 

karoserie s bílým 
postranním pruhem  
a nápisem POLIZIA. 

Častý je i motiv 
linky 113.

12
 

    

Značka začíná slovem POLIZIA (v červené 
barvě). Následuje písmeno a 4 čísla  

(v černé barvě).
13

 
 

 

Arma dei Carabinieri 

 

 

Velmi tmavá modř 
s červenými prvky. 
Častým znakem je 

i bílá střecha 
vozidla.

14
 

Sbor obhospodařuje  
i linku 112, která 

zdaleka není 
ekvivalentem 
„jednotného 

evropského čísla 
tísňového volání“ 
v České republice. 

 

Značka vždy začíná červenými písmeny „CC“
15

. 
 

 

Guardia di Finanza 

 

 

Holubičí šeď nebo 
tmavá modř 

s postranními zlatými 
pruhy.

16
 

  

Značka vždy začíná červeným textem „GdF”.
17
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Polizia Penitenziaria 

 

 

Tmavomodrá barva 
se světle 

modrými pruhy 
a bílým nápisem  

– názvem sboru.
18

 

 

Značka vždy začíná červeným textem „POLIZIA 
PENITENZIARIA“. Následují tři čísla a dvě 

písmena (v černé barvě).
19

 
 

 

Corpo Forestale dello Stato 

 
 

Šedozelený nebo 
zelený design vozidel 

či další techniky, 
s bílými pruhy  

a nápisy.
20

 Zmíněna 
bývá i tísňová linka 

1515. 

 

 

Registrační značka začíná 
červenými písmeny „CSF“.

21
 

 

 

Polizia Provinciale jednotné logo neexistuje 

 

Vozidla jsou často, 
ale rozhodně ne vždy, 

bílá, se zelenými, 
červenými nebo 
modrými pruhy 

a dalšími prvky (nápis 
polizia provinciale, 

atd.).
22

  

Registrační značky se liší v každé provincii  
(jednotný design neexistuje). 

Polizia Municipale jednotné logo neexistuje 

 

Podobně jako 
v případě provinciální 
policie: vozidla jsou 

často bílá, se 
zelenými, červenými 
nebo modrými pruhy 
a dalšími prvky (nápis 

polizia municipale, 
případně polizia 
locale, atd.).

23
  

Registrační značky mohou začínat písmenem 
„Y“, následovaným dalším písmenem, třemi 

čísly a dalšími dvěma písmeny. Značka obsahuje 
i nápis POLIZIA LOCALE.

24
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