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Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obcemi a jejich
potenciál2
Úvod
Motto: „Ulice měst by měly být v budoucnu bezpečnější díky novince, kterou
chystá Ministerstvo vnitra. Navrhuje, aby obce podepsaly s vedením tamní policie
takzvanou koordinační smlouvu: obsahovala by konkrétní problém, který obec trápí, i
způsob řešení. Policisté by pak ... vyráželi do terénu tam, kde je lidé nejvíce
potřebují.“3
Na přelomu března a dubna 2011 přinesly hlavní zpravodajské relace v České
republice informaci o tom, že v rámci města Plzně začaly – přinejmenším
v odlehlejších lokalitách města – působit smíšené autohlídky policistů a strážníků.
Jednalo se o reakci na úsporná opatření, která Policii České republiky nutí
hledat neotřelá řešení, co se týče hlídkové činnosti. Přitom bylo avizováno, že v
červnu 2011 policisté spolu s radnicí projekt vyhodnotí a následně případně společné
hlídky zavedou i v dalších okrajových částech města.4
„Úsporná opatření, která byla nucená zavést Česká policie, mají například v
Plzni i své přínosné stránky. V tamní čtvrti Slovany jezdí policisti a strážníci na
společné noční hlídky. Ušetří za benzín a případné přestupky vyřeší rychleji ...
Policie v Plzeňském kraji musí letos hospodařits o třetinu nižším rozpočtem. Dostala
o 80 milionů korun méně než loni ... Policisté jedou na maximálně nejúspornější
opatření. Rezervy už nemáme žádné ... Nápad, jak ušetřit a ještě si přitom usnadnit
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práci, přišel přímo z řad vedoucích policistů ... V praxi fungují společné hlídky tak, že
úderem 22. hodiny usednou do jednoho vozidla a přijíždějí do odlehlých a
problematických částí obvodu. Řešení závažnějších přestupků je rychlejší. Strážníci
už nemusí volat policisty ze služeben a vzdálenějších míst. Společným přejížděním
navíc šetří pohonné hmoty. Pěšky by během jedné služby do některých lokalit vůbec
nestačili dojít.“5
Tato zpráva vhodně dokresluje aktuální potenciál pro zefektivnění
spolupráce mezi policisty a strážníky v řadě lokalit. Hnacím motorem pro těsnější
vazby však nemusí být pouze snaha uspořit finanční prostředky. Sledované téma
přitom zevrubně hodnotí aktuální (květen 2011) materiál Ministerstva vnitra, do
značné míry vycházející z odpovědí na dotazníkové šetření, adresované právě
jednotlivým obcím v rámci České republiky.6
Legislativní základ problematiky
Nový zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, který je účinný od 1.
ledna 2009, obsahuje celou řadu opatření, usilujících o celkovou modernizaci
policejní práce. Přitom klade důraz na řešení místních problémů a na schopnost
policistů navazovat při plnění konkrétních úkolů vazby s představiteli samosprávy,
s dalšími subjekty či institucemi respektive s nejširší veřejností. Jedním z témat
související reformy Policie České republiky je tak i tzv. „Institut koordinačních
dohod“ (§ 16 zákona o Policii České republiky). O jaký typ dohod se jedná, jaká je
jejich povaha a k čemu slouží nebo mohou sloužit, o tom pojednává následující text. 7
Co se od těchto dohod očekává?
Koordinační dohoda umožňuje rozdělit a sladit aktivity Policie České republiky
a obce v určité zájmové oblasti. Od dohod tohoto typu se tak v této souvislosti
zpravidla očekává, že:8




zakotví společný postup Policie České republiky a obce (respektive obecní
policie, pokud je v obci zřízena9) při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku;
stanoví podíl jednotlivých subjektů při zabezpečování takového úsilí;
otevřou možnost sdílení nákladů u konkrétních aktivit.

Nic nebrání tomu, aby do dohod byla zahrnuta i ustanovení o koordinaci v
jiných oblastech, jež spadají do působnosti obou stran (například ujednání ve vztahu
5
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k prevenci kriminality obecně, spolupráce v oblasti krizového řízení či spolupráce při
práci s menšinami).
Předpokládaná struktura dohod
Obsah koordinačních dohod zákon nestanoví taxativně. Naopak
ponechává na zvážení místně příslušných policejních funkcionářů a vedení obce,
aby v dohodě zohlednili veškerá místní bezpečnostní specifika. V ideální případě by
dohoda obsahovala přinejmenším tyto aspekty:10







stanovení toho, kdo je zodpovědný za komunikaci na straně Policie České
republiky
a kdo na straně obce;
jakou formou bude komunikace a v kterých případech probíhat;
jak často se např. budou zástupci obou stran scházet;
jakou formou se budou pravidelně informovat a jaké informace si navzájem
budou poskytovat;
jak spolu budou komunikovat v operativně řešených věcech;
jaké formy spolupráce zvolí.11
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Součástí dohod může být i například vymezení pravidel společných hlídek
obecní policie a Policie České republiky, včetně stanovení postupu v případě
konfliktů jejích úkolů, či způsob koordinace a velení těmto společným hlídkám.
Zákon dále výslovně uvádí stanovení úkolů obce a policejního sboru v oblasti
prevence páchání všech typů deliktů, které narušují veřejný pořádek v obci. V rámci
místních záležitostí veřejného pořádku je možné nalézt řadu oblastí, kde přispívá
k efektivitě jejich zvládání, aby si policejní součást a obec úkoly rozdělila, aby se tak
nedublovaly jejich činnosti a neplýtvalo silami a prostředky. Ideální koordinační
dohoda tedy neopomíjí následující problematiky:





Formy a nástroje nepřetržité koordinace obce a útvarů Policie České republiky
při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v obcích.
Úkoly obce a útvarů Policie České republiky v oblasti předcházení
protiprávním jednáním porušujícím veřejný pořádek v obci.
Úkoly obce a útvarů Policie České republiky při reakci na porušení veřejného
pořádku v obci.
Způsoby a podmínky případného poskytování obecních finančních
prostředků pro potřeby Policie České republiky co se týče plnění úkolů v
oblasti místních záležitostí veřejného pořádku. Toto je důležité zejména pro
obce12, které – byť se usilují plnit svou zákonnou odpovědnost, co se týče
místních záležitostí veřejného pořádku co možno nejlépe, není v jejich
finančních možnostech zřídit obecní policii. Mohou však „vypomoci“ Policii
České republiky – například formou věnování či zapůjčení určitých
materiálních prostředků (viz například úhrada mezd tzv. asistentů Policie
České republiky ze strany obce) apod.13

V celé řadě činností v místních záležitostech veřejného pořádku lze nalézt
oblasti, kde přispívá k efektivitě, aby si Policie České republiky a obec úkoly
rozdělila, aby se tak nedublovaly činnosti a neplýtvalo prostředky. Lze si například
představit mimo jiné teritoriální rozdělení území obce, na oblasti ve kterých bude
hlídkovat Policie České republiky a oblasti, ve kterých tuto odpovědnost ponese
obecní policie.
Důležitá mohou být dále ustanovení, která se týkají bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu. V této oblasti je např. vhodné, aby obce, které zřídily obecní
policii, a příslušné útvary policie stanovily místa a časy, kde budou strážníci obecní
policie měřit rychlost vozidel podle § 79a zákona o provozu na pozemních
komunikacích, tak aby nedocházelo k duplicitnímu měření ze strany obou útvarů.
Vzhledem k předpokladu průběžné změny těchto míst, zejména s ohledem na
vývoj dopravní nehodovosti v obci, je vhodné upravovat tuto problematiku formou
příloh
k dohodě, které mohou být průběžně měněny či doplňovány dle potřeby.
Další oblastí, jež by stála za zmínku je oblast hromadných veřejných akcí,
ať už by se jednalo o spolupráci při dodržování pravidel shromažďování dle zákona
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Zabezpečování záležitostí veřejného pořádku na území obce (tedy tzv. místních záležitostí veřejného pořádku) spadá do
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silami veřejný pořádek zajistit jiným způsobem, přichází na řadu působnost Policie České republiky.
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shromažďovacího (demonstrace, pochody), nebo o spolupráci při udržování
veřejného pořádku a bezpečnosti při sportovních či kulturních akcích.14
Další náležitosti těchto dohod
Zákon upravuje i dobu, na kterou je dohoda uzavírána. Tato doba může být v
zásadě určitá nebo neurčitá.
Součástí efektivní spolupráce je i spolupráce co se týče vyhodnocování
plnění úkolů stanovených dohodou a odstraňování případných zjištěných
nedostatků. Tato ustanovení jsou klíčová k tomu, aby při plnění úkolů obě strany
„braly vážně“ svou společnou odpovědnost za místní bezpečnost a zároveň, aby
spolupráce nebyla realizována pouze formálně, bez ohledu na kvalitu jejích
výsledků.
Závaznost těchto dohod – jedná se nebo nejedná o veřejnoprávní dohody?
Na tomto místě je třeba zdůraznit, že koordinační dohody jsou svou
povahou organizačními ujednáními, nikoliv právně závaznými akty, ze kterých
by obci či Policii České republiky vznikala práva a povinnosti, jejichž neplnění
by bylo možné nějak formálně sankcionovat. Není právní povinností žádné obce
ani policejní součásti uzavřít takovou dohodu, stejně tak není ničí povinností v této
dohodě setrvat.
Nejedná se tedy o veřejnoprávní smlouvy ve smyslu § 159 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jak ji zná např. § 3a zákona o obecní
policii.15 Nelze pod ně proto řadit organizační ujednání mezi Policií České republiky a
občanským sdružením, jako například Českomoravským fotbalovým svazem, nebo
dohodu mezi Policií České republiky a Generálním ředitelstvím cel, Hasičským
záchranným sborem České republiky a podobně. Smyslem institutu koordinačních
dohod je však vytvořit či usnadnit podmínky pro uzavírání navazujících
veřejnoprávních dohod na místní úrovni.
Nejedná se stejně tak o přenášení výkonu státní správy či samosprávy mezi
obcí a Policií České republiky. Nejedná se o občanskoprávní či obchodní smlouvu,
ve které lze sjednat například smluvní pokutu. „Zde nejde přeci o to, že by obec nebo
jiný subjekt něco poskytoval policii, nebo naopak policie něco poskytovala tomu
subjektu. Každý ze subjektů (jak policie, tak obec) mají svou zákonem danou
působnost a mají tedy ze zákona povinnost ji plnit. Koordinační dohoda tedy
nestanoví, co bude subjekt dělat (to subjektu nařizuje zákon), ale jak přesně to hodlá
dělat. Je nepředstavitelné, že by policie např. obci udělovala nějakou sankci, nebo
obec žalovala u soudu za to, že nedodržuje své závazky z této dohody (např.
nenainstaluje dohodnutý počet kamer) ... A je to tak správně, policie není v
nadřízeném postavení vůči obci, jsou to partneři, pokud jde o místní záležitosti
veřejného pořádku.“16
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Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím
<http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-manual-pro-obce-k-zakonu-o-pravu-shromazdovacim.aspx>.
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Některé obce se však v praxi ke koordinační dohodě chovají jako by veřejnoprávní dohodou byla, což může být v konečném
důsledku policejními činiteli chápáno jako určitá výhoda.
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Samotná podstata samosprávy nepřipouští přímou podřízenost samosprávy obce státní moci. Avšak efektivní výkon
samosprávy vyžaduje koordinaci zájemně souvisejících činnosti a postupu. K tomuto účelu právní úprava stanoví povinnost
„projednání“, jehož charakter je však pouze konzultační.
V této souvislosti je možné zmínit i oprávnění starosty obce ve vztahu k Policii České republiky (§103, odstavec 4 písmeno d
zákona č. 128/200 Sb., o obcích): Starosta může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních
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Zároveň je třeba vyvrátit mylnou – a dnes už snad zřejmě překonanou –
obavu, že v případě, že Policie České republiky a obec neuzavřou koordinační
dohodu, přestanou policisté zajišťovat bezpečnost na území této obce a budou se
věnovat jen těm obcím, se kterými takovou dohodu uzavřely. 17
Kdo dohodu uzavírá?
Tuto dohodu může uzavřít jednak místně příslušné obvodní oddělení Policie
České republiky na straně jedné – a obec, případně městská část hlavního města na
straně druhé.18
Útvary Policie České republiky příslušné k uzavření těchto koordinačních
dohod může určit policejní prezident. V současnosti jsou útvary k tomuto kroku
určenými obvodní (místní) oddělení a další útvary a organizační články určené
ředitelem konkrétního krajského ředitelství Policie České republiky a ředitelem útvaru
Policie České republiky s celostátní působností (viz článek 2 odstavec 2 Závazného
pokynu policejního prezidenta č. 211/2008, o zavedení metody community policing
do praxe u Policie České republiky). Jedná se tudíž především (nikoliv však výlučně)
o nástroj využitelný ze strany základních policejních útvarů (výjimkou je Krajské
ředitelství Hlavního města Prahy, které koordinační dohodu uzavírá s Hlavním
městem Praha, neboť ta je ze zákona v postavení obce).
Vzhledem k tomu, že dle § 35a odst. 2 zákona o obcích obce mohou k
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zřizovat obecní policii, může
se podstatná část ustanovení koordinačních smluv týkat koordinace místně
příslušného základního útvaru Policie České republiky s obecní policií jakožto
orgánem obce.19 Nicméně vzhledem k tomu, že zdaleka nikoliv všechny obce obecní
policii zřídily, a protože působnost v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku
náleží ze zákona obci, jsou dohody uzavírány právě s obcí.
Další možnost otevírá § 46 zákona o obcích, který umožňuje spolupráci
různých obcí při výkonu samostatné působnosti, ať už na základě smlouvy ke splnění
konkrétního úkolu, nebo na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí,
který může být zřízen mimo jiné také právě pro plnění úkolů v oblasti veřejného
pořádku. Proto není vyloučeno, aby se obce nacházející se v působnosti jednoho
základního útvaru Policie České republiky uvedenými způsoby zkoordinovaly a
uzavřely s policejním útvarem koordinační smlouvu téhož znění všechny zároveň,
každá však sama za sebe.

záležitosti veřejného pořádku. Policie České republiky však nemusí vždy vyhovět této žádosti. Zaleží čistě na uvážení
policejních orgánů, zda starostovi vyhoví, či nikoli.).
VANGELI, B.: Koordinační dohody – formalita nebo užitečný nástroj proti alibismu? [cit. 14. 10. 2009].
<http://www.policista.cz/clanky/reportaz/koordinacni-dohody-formalita-nebo-uzitecny-nastroj-proti-alibismu-613>.
17
Reforma Policie České republiky: „Legislativní část“, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha 2009, str. 25.
18
Stranou dohod tohoto typu mohou být rovněž místně příslušná krajská ředitelství Policie České republiky a Hlavní město
Praha.
19
Obce, které obecní policii nezřídily, mohou navíc uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle § 3a zákona o obecní policii s obcí ve
stejném vyšším územně samosprávném celku, která vlastní obecní policií disponuje.
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Konkrétní příklady uzavřených koordinačních dohod20
Plzeň21
Dne 22. ledna 2008 byla podepsána první koordinační dohoda o spolupráci
mezi samosprávou a Policií České republiky, konkrétně mezi městem Plzní a
Krajským ředitelstvím policie Západočeského kraje.22 Jejím cílem je posílení a
vnesení řádu do dosavadní spolupráce při řešení bezpečnostní situace ve městě.
Koordinační dohoda bezprostředně souvisí s programem Bezpečné město. V rámci
tohoto projektu došlo k rozdělení teritoria města na více než 60 okrsků, které kopírují
okrsky Městského ředitelství Policie České republiky Plzeň – město. Pro každý
okrsek byl jednoznačně určen zastupitel („úředník“), strážník a policista, fungující
v roli kontaktní osoby. Veřejnost může tyto osoby kontaktovat přímo a sdělit jim
problém, který ji tíží.23
Domažlice
Příslušný dokument – Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci za
účelem stanovení společného postupu při zabezpečováni místních záležitosti
veřejného pořádku – byla uzavřena mezi Policií České republiky (Krajské ředitelství
policie Západočeského kraje, územní odbor vnější služby v Domažlicích) a městem
Domažlice dne 3. března 2009.24 Podobně jako „modelový“příklad Plzně byl
i materiál Domažlic předmětem „nápodoby“ na řadě míst republiky. Proto bude
vhodné zmínit v podstatě všechna stěžejní témata, která obsahuje (a která zdaleka
ne všechny převzaly i jiné obce):


Článek 1: Účel dohody (a de facto i článek 3: Konkrétní formy
spolupráce): Smluvní strany se s ohledem na stanovenou působnost a
pravomoc zavazují účelně a hospodárně využívat všechny dostupné
prostředky a nástroje za účelem dosažení příznivého stavu v oblasti místních
záležitostí veřejného pořádku na území města.

20

Vedle zde uvedených příkladů autoři disponují ještě dokumenty, vážícími se k obcím Lanškroun, Horní Slavkov,
Milevsko, Rokytnice v Orlických Horách, Rakovník a Cheb.
21
Vzorová koordinační dohoda (mezi Policií České republiky a městem Plzeň).
<http://www.mvcr.cz/clanek/shromazdovani-a-koordinacni-dohody.aspx>.
Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku
<http://www.bezpecnemesto.eu/Files/bezpecnaplzen/dokumenty/koordinacni_dohoda.pdf>.
Shromaždování a koordinační dohody. Odbor bezpečnostní politiky. Ministerstvo vnitra, Praha 2010
<http://www.mvcr.cz/clanek/shromazdovani-a-koordinacni-dohody.aspx>.
IBEHEJ, J.: První koordinační dohoda podepsána
<http://www.policie.cz/clanek/informacni-servis-zpravodajstvi-prvni-koordinacni-dohoda-podepsana.aspx>.
22
Dohodu podepsali primátor města Plzně Pavel Rödl a ředitel Krajského ředitelství policie Západočeského kraje Miloslav
Maštera. Jejímu podpisu byli přítomni mimo jiné i tehdejší ministr vnitra Ivan Langer a policejní prezident Oldřich Martinů. Ministr
vnitra Ivan Langer k podpisu koordinační dohody uvedl: „Tato dohoda nutí při řešení problémů občanů zasednout k jednomu
stolu zástupce trojúhelníku, čili představitele samosprávy, městské policie a Policie České republiky“. Policejní prezident Oldřich
Martinů dodal: „Spolupráce se samosprávou je pro nás klíčová. O tom svědčí i fakt, že je obsažena ve druhém pilíři Reformy
Policie České republiky. Proto je pro mě podpis koordinační dohody historickým okamžikem“.
23
Kontakty na tyto osoby jsou distribuovány v informačních střediscích města, respektive se nacházejí na internetových
stránkách http://www.bezpecnemesto.eu/.
24
Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečováni místních záležitosti
veřejného pořádku <http://mp.domazlice.info/user_data/zpravodajstvi/obrazky/file/koordinacni_dohoda.pdf>.
Pavle, I., Koordinační dohoda mezi městem a policií, 6. III. 2009
<http://zpravodajstvi.domazlice.info/z-uradu/koordinacni-dohoda-mezi-mestem-a-policii.html>.
Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou stran. Dohodu lze vypovědět
písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.
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Článek 2: Oblasti vzájemné spolupráce: Smluvní strany se dohodly, že
budou společně spolupracovat při řešení problematiky bezpečnosti zejména v
následujících oblastech: a) ochrana veřejného pořádku; b) předcházení
páchání protiprávních jednání a sociálně patologických jevů; c) ochrana
bezpečnosti a majetku osob; d) aktivity směřující k osvětě /přednášky,
exkurze/; e) zkvalitňování komunikace mezi občany a stranami dohody; f)
prevence páchání protiprávních jednání neukázněnými řidiči v dopravě.
Článek 4: Náš zákazník je občan: Policie České republiky a Městská policie
bude podle svých možností provádět výkon služby zejména formou
kombinovaných pěších a motorizovaných hlídek v místech, kde se občané
necítí bezpečně nebo kde hrozí reálné nebezpečí, že by zde mohlo dojít k
protiprávnímu jednání. Uvedená riziková místa budou definována na základě
vlastního zjištění obou sborů, informací od občanů, průzkumů provedených v
oblasti bezpečnosti nebo jiných relevantních podnětů. Oba sbory, stejně jako
obecní zastupitelé, budou v maximální možné míře s veřejností komunikovat,
aby zjistili jejich požadavky, názory atd.
Článek 5: Koordinace a spolupráce: Obě strany se dohodly, že při
naplňování vzájemné spolupráce bude nutné zvýšit úroveň komunikace. Za
tímto účelem se budou konat pravidelné koordinační porady, kterých se budou
účastnit zástupci obou stran (starosta města; vedoucí územního odboru vnější
služby Policie České republiky; pověřený člen zastupitelstva; velitel Městské
policie; vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky Domažlice;
vedoucí dopravního inspektorátu Policie České republiky Domažlice). Cílem
porad je řešení bezpečnostní situace ve městě, přijímání strategických
rozhodnutí v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a dopravní
problematiky. Porady se budou konat nejméně jednou v každém pololetí
kalendářního roku.
Článek 6: Pracovní skupiny: Pro účely plnění této smlouvy je použito členění
města na 7 policejních okrsků. V rámci každého okrsku je utvořena pracovní
skupina, jejímž členem je určený policista, strážník a fakultativně též pověřený
člen obecního zastupitelstva.
Článek 7: Úloha Policie České republiky v okrsku: Každý příslušník Policie
České republiky, působící v tom kterém okrsku, je povinen naplňovat filosofii
„community policing“, a to zejména tak, že a) zvyšuje úroveň spolupráce s
obyvateli, institucemi a organizacemi sídlícími v okrsku; b) prohlubuje místní
znalost okrsku; c) iniciativním přístupem předchází protiprávnímu jednáním; d)
aktivně řeší nastalé bezpečnostní problémy; e) spolupracuje s ostatními členy
pracovní skupiny a společně s nimi řeší bezpečnostní situaci v okrsku; f)
pravidelně informuje své nadřízené o bezpečnostní situaci v okrsku; g) svým
profesionálním přístupem dokazuje, že Policie České republiky je službou
veřejnosti a zvyšuje tím celospolečenskou prestiž sboru v očích veřejnosti.
Článek 8: Úloha městské policie v přiděleném okrsku: Obdoba článku 7 –
ovšem s ohledem na strážníky Městské policie Domažlice.
Článek 9: Úloha pověřeného člena zastupitelstva: Pověřený člen
zastupitelstva bude v souladu s příslušnými právními předpisy zejména: a)
komunikovat s občany v přidělených okrscích – s cílem neustále zvyšoval
pocit bezpečí zde žijící veřejnosti; b) spolupracovat s příslušným policistou a
strážníkem za účelem předcházení protiprávních jednání a řešení již nastalých
bezpečnostních problémů; c) prosazovat „bezpečnostní“ zájmy veřejnosti žijící
ve svěřené na zasedáních městského zastupitelstva.
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Článek 10: Aktivní komunikace s občany: Pracovní skupiny budou
základním komunikačním prvkem v otázkách bezpečnosti mezi občanem a
Policií České republiky, Městskou policií a městem. Vzájemná komunikace
mezi uvedenými subjekty bude probíhat zejména prostřednictvím: osobním
kontaktů členů pracovních skupin s veřejností (jednotlivci i skupinami);
distribucí informací prostřednictvím internetových stránek města; telefonickou
komunikací; za využití schránek důvěry.
Článek 11: Komunikace v rámci pracovních skupin: Informace o
bezpečnostní situaci v přiděleném okrsku předávají členové pracovních skupin
– a to i neformální cestou – svým nadřízeným (respektive starostovi), aby
mohly být dále projednány na příslušné úrovni koordinační porady, popřípadě
aby mohl být zvolen jiný způsob vyřízení.
Článek 12: Kontrolní mechanismy: Smluvní strany se zavazují, že budou v
rámci svých kompetencí průběžně kontrolovat plnění úkolů vyplývajících z této
dohody jimi podřízenými subjekty a případné zjištěné nedostatky neprodleně
odstraňovat. Ke zjišťování spokojenosti veřejnosti (s bezpečnostní situací)
slouží zejména následující prostředky: schránky důvěry zajišťované Policií
České republiky; b) část oficiálního webového portálu města; c) telefonní linky
pro stížnosti a podněty občanů; d) e-mailová schránka a e) průzkumy
spokojenosti občanů formou elektronických a tištěných dotazníků. Zjištěné
podněty budou bezodkladně projednávány a řešeny, případně boudou
zveřejněny objektivní důvody, bránící odstranění zjištěných nedostatků.
V rámci koordinačních porad bude vždy jedenkrát ročně (do konce ledna)
vypracována zpráva hodnotící efektivnost a účelnost činností vyvíjených
v souladu s obsahem dohody.
Článek 13: Závěrečná ustanoveni: Smluvní strany se – mimo jiné – dohodly,
že činnosti týkající se vzájemné spolupráce, budou přizpůsobovány dle
výstupů
z průběžných kontrol. Případné využívání a poskytování finančních prostředků
bude vždy předmětem samostatného jednání. Samotné uzavření této dohody
nezakládá právo žádné ze smluvních stran na finanční plnění od druhé
smluvní strany. Smluvní strany se zároveň zavazují, že případné změny v
dohodě lze provádět jen na základě písemných dodatků odsouhlasených
smluvními stranami dohody.

Klatovy25
Koordinační dohoda je uzavřena mezi Policií České republiky – Krajské
ředitelství policie Západočeského kraje a městem Klatovy. Dohoda obsahuje hlavní
úkoly jednotlivých subjektů v uvedených oblastech, formy spolupráce a další
ustanovení. Dohoda obsahuje celkem čtrnáct článků. Účelem této dohody je
především dosažení příznivého stavu v oblasti místních záležitostí veřejného
pořádku na území města Klatov. Dohoda přitom popisuje oblast vzájemné
spolupráce, řeší problematiku bezpečnosti, zejména v následujících oblastech:



Ochrana veřejného pořádku.
Předcházení páchání protiprávních jednání a sociálně patologických jevů.

25

STRÁNSKÁ, O.: Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku na území města Klatov, Seminární práce z předmětu „Nestátní bezpečnostní služby“,
Policejní Akademie České republiky, Praha 2011.
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Ochrana bezpečnosti a majetku osob.
Dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.
Vyšetřování trestných činů a zajišťování jejich pachatelů.
Plnit úkoly a spolupracovat na úseku kontroly pobytového režimu cizinců.
Vzdělávací aktivity na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Dohoda řeší vzájemnou spolupráci s cílem zdokonalit vzájemnou komunikaci
obou smluvních stran, zlepšovat koordinaci a spolupráci zaměřenou na spokojenost
občanu města. Další články vymezují úkoly Policie České republiky a města. Smluvní
strany se zavazují, že při plnění svých úkolů budou dbát především na předcházení
protiprávních jednání na území města Klatov. Tato dohoda stanoví, jaké úkoly bude
vykonávat Policie České republiky, a které úkoly bude plnit městská policie,
respektive řeší spolupráci mezi těmito oběma sbory. Hlavním úkolem města je aktivní
komunikace s veřejností a zajištění informace bezpečného charakteru. Na základě
koordinační dohody se rozděluje město do čtyř okrsků. V každém okrsku byl
jednoznačně určen policista a strážník, který se zabývá bezpečnostní problematikou
ve vymezené oblasti. Na konkrétní policisty a strážníky se pak veřejnost může
obracet s připomínkami, například co se týče míst, kde se necítí bezpečně,
respektive kde dochází k častým dopravním přestupkům či jinému protiprávnímu
jednání. Součástí dohody je i zmínka o vytváření společných hlídek městské policie a
Policie České republiky včetně stanovených postupů v případě řešení případných
kompetenčních sporů.
Dohoda ponechává na zvážení místně příslušných funkcionářů policie a
vedení obce, aby v dohodě zohlednili specifika místních bezpečnostních otázek.
K obsahu jednotlivých článků dohody jen telegraficky (jedná se o významnou
podobnost s dohodou uzavřenou Domažlicemi):









Článek 1: Účel uzavření dohody (dosažení příznivého stavu v oblasti místních
záležitostí veřejného pořádku na území města Klatov; zjednodušení a
sjednocení společných postupů stran dohody k dosažení výše uvedeného
cíle).
Článek 3: Forma vzájemné spolupráce (zdokonalení vzájemné komunikace
smluvních stran; zlepšování koordinace a spolupráce s cílem zvýšit
spokojenost obyvatel města).
Článek 4: Úkoly Policie České republiky a města. Smluvní strany se zavazují,
že při plnění svých úkolů budou dbát především na předcházení protiprávních
jednání na území města. Dohoda stanoví, jaké úkoly vykonává Policie České
republiky, a které Městská policie Klatovy (včetně možností spolupráce mezi
oběma sbory). Hlavním úkolem města je aktivní komunikace s veřejností
(šíření informací k tématu bezpečnosti).
Článek 5: Koordinace, spolupráce a zlepšení (zefektivnění, vetší
systematičnost) komunikace mezi smluvními stranami. Vrcholnou formou
komunikace mezi stranami jsou koordinační porady.
Článek 6: Zabezpečení veřejného pořádku a výměna informací v souvislosti
s konáním významných politických, kulturních, společenských a sportovních
akcí.
Článek 7: Město je rozděleno do čtyř okrsků. Na každý okrsek byl přidělen
jeden odpovědný policista (příslušník pořádkové policie), který se zabývá
bezpečnostní problematikou v této konkrétně vymezené oblasti. Na konkrétní
policisty a strážníky se pak občané mohou občané obracet se svými
10










připomínkami, například co se týče lokalit, kde se cítí ohroženi, respektive kde
podle jejich názoru dochází k častým dopravním přestupkům či jinému
protiprávnímu jednání. Na takto označená místa budou častěji vyrážet
policejní hlídky.
Článek 8 a 9: Vymezení úkolů Policie České republiky a městské policie
v přidělených okrescích (prohlubování místní znalosti v rámci konkrétního
okrsku, prohloubení komunikace s veřejností, iniciativa jednotlivých
příslušníků a spolupráce a komunikace s ostatními zainteresovanými
bezpečnostními složkami).
Článek 10: Úlohy pověřeného člena zastupitelstva (komunikace s veřejností o
bezpečnostních otázkách a jiné formy prosazování bezpečnostních zájmů
místně příslušných obyvatel; spolupráce s pověřeným strážníkem a policistou
atd.).
Článek 11 a 12: Komunikace mezi veřejností a pracovními skupinami,
vymezení společných hlídek Městské policie a Policie České republiky (včetně
stanovených postupů v případě kompetenčního či jiného napětí).
Článek 13: Kontrolní mechanismy mezi smluvními stranami, vyhodnocování
plnění úkolů stanovených dohodou a odstraňování případných nedostatků.
Tato ustanovení si kladou za cíl zajistit, aby spolupráce nebyla realizována
pouze formálně, bez ohledu na kvalitu jejích výsledků.
Článek 14: Závěrečná ustanovení koordinační dohody. Způsoby a podmínky
případného poskytování finančních prostředků na plnění úkolů v oblasti
místních záležitostí veřejného pořádku.

Beroun26
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 součinnost Policii České republiky, která věc na místě
přebírá a zpracovává.
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
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, Praha 2011.

11

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.27
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.28
Trutnov29
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. K oblastem pokrytým dohodou patří:
27

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.
28
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.
29
BAKOČOVÁ, G.: Policie České republiky, Koordinační dohoda. Trutnov 2009 <http://www.trutnov.cz/_files.asp?file_id=8827>.
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. Zastupitelstvo Města Trutnov ji schválilo dne 29. června 2009.
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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.
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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:30





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.
Uherské Hradiště31
Koordinační dohoda uzavřená s ohledem na teritorium města Uherské
Hradiště se dotýká – mimo jiné – následujících oblastí:





Prevence kriminality (besedy na školách, akce se seniory atd.).
Bezpečnost nejen dětí na přechodech (každý den školního vyučování
společné hlídky sledují bezpečnost provozu na přechodech pro chodce a na
jiných v místech se zvýšeným pohybem chodců).
Dohled nad veřejným pořádkem (společné pěší hlídky nejenom v centru
města).
Alkohol a děti (opakované kombinované preventivně-bezpečnostní akce
zaměřené na dodržování zákona zakazujícího prodávat a podávat dětem

30

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.
31
Ing. Libor Karásek podepsal koordinační dohodu; in: Uherské Hradiště, portál města, 14. IV. 2010
<http://www.mesto-uh.cz/articles/19348-501-ing+libor+karasek+podepsal+koordinacni+dohodu+.aspx>.
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alkohol; pořádány jsou i související semináře pro provozovatele a personál
restaurací, barů a diskoték).
Cyklostezky (na území obce působí jediné policejní cyklohlídky ve Zlínském
kraji; policisté na kolech se zaměřují na zajišťování veřejného pořádku a
bezpečnosti na místech, kam se hlídky v automobilech obtížněji dostávají:
například koupaliště, parky, sportoviště, sady, chatové oblasti, sady a vinice).
Komunikačně informační servis (na internetových stránkách města je přímý
odkaz na internetové stránky územního obvodu Policie České republiky
Uherské Hradiště, včetně kontaktu na místně příslušného policistu).

Koordinační dohody optikou samotných obcí
Získat zpětnou vazbu o tom, jak se koordinační dohody využívají a jaká je
s nimi spokojenost, není snadné. Z těchto důvodů se Ministerstvo vnitra rozhodlo
prostřednictvím dotazníku kontaktovat představitele obcí, které zřídily obecní policii
(dopis ministra vnitra ze dne 13. prosince 2010 požadoval odpověď do 14. ledna
2011). Své odpovědi na dotazník zaslalo celkem 195 z 353 oslovených obcí. Vedle
těchto obcí se k otázkám zahrnutým do dotazníku vyjádřily též Svaz měst a obcí a
Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a Hlavního města Prahy.
Zmíněný dotazník – mimo jiné – obsahoval otázku (č. 3):32 „Máte s Policií České
republiky uzavřenu koordinační dohodu? V čem případně spatřujete přínos
koordinační dohody, resp. v čem spatřujete důvody její nefunkčnosti.“ Jaká tedy byla
související zjištění a doporučení?
V současnosti (počátek roku 2011) je v České republice uzavřeno celkem 2
080 koordinačních dohod. Z tohoto počtu jich bylo 1 778 uzavřeno v roce 2009,
tedy již v prvním roce po nabytí účinnosti nového zákona o Policii České republiky, a
v roce 2010 již lze jejich počet považovat za v podstatě ustálený, neboť v tomto roce
bylo uzavřeno pouze 302 nových koordinačních dohod. Koordinační dohodu tedy
uzavřela přibližně jedna třetina obcí v České republice. Převážnou většinu dohod
uzavřely obce, které nedisponují vlastní obecní policií.







Obce tyto dohody hodnotí většinou kriticky (zbytečný institut, vzhledem
k tomu, že působnost a povinnost ke spolupráci je beztak stanovena právními
předpisy), nebo alespoň rezervovaně (jedná se pouze o formální deklaraci,
nikoli o veřejnoprávní smlouvu dle správního řádu). Funkčnost těchto dohod je
v kritické míře podlamována formálností jejich naplňování.
Většina obcí přitom zároveň uvedla, že jejich spolupráce s Policií České
republiky je na dobré úrovni bez ohledu na uzavřenou koordinační
dohodu.
Mnohé obce, které spolupráci s Policií České republiky hodnotily pozitivně
a zároveň dosud koordinační dohodu neuzavřely, vesměs odpovídaly v tom
smyslu, že uzavření dohody s ohledem na dobrou úroveň spolupráce ani
neplánují, neboť by byla zbytečná.
Naopak obce, které spolupráci s Policií České republiky ohodnotily jako
slabou či špatnou, vesměs koordinační dohody uzavřely.

32

Kromě oslovení samospráv se Ministerstvo vnitra již v září 2010 s podobným dotazníkem obrátilo na tehdejšího policejního
prezidenta. Zaslaný dotazník obsahoval otázky zaměřené především na oblast vzájemného vztahu státní a obecní policie a
funkčnost právních nástrojů jejich vzájemné součinnosti. V reakci na tento dotazník poskytlo Policejní prezidium České
republiky poměrně detailní odpovědi zhodnocující uvedené problematiky.
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Policie České republiky v současnosti považuje koordinační dohody za pouze
částečně funkční institut a mimo jiné navrhuje diferencovat obsah dohod
uzavíraných s obcemi, které obecní policii zřídily, a dohod s těmi obcemi,
které obecní policii nezřídily. Zároveň policejní orgány upozorňují na neochotu
některých obcí koordinační dohody uzavřít (přičemž totéž na straně Policie
České republiky konstatuje nemalý počet obcí).
Koordinační dohody, původně zamýšlené jako nástroj zlepšení a posílení
spolupráce tam, kde je součinnost a koordinace samosprávy a Policie České
republiky není na optimální úrovni, ve skutečnosti mohou sloužit nanejvýš jako
deklarace již naplňovaných společných cílů a završení existující kvalitní
spolupráce.

Možná doporučení
Ze stejného dotazníku v souvislosti s koordinačními dohodami vykrystalizovalo
několik doporučení pro oživení a posílení tohoto institutu:33










Je navrhováno uzavírat koordinační dohody v konkrétnější podobě
a zahrnovat do nich mnohem konkrétnější cíle a úkoly.
Od věci není zajistit pravidelné (alespoň každoroční) vyhodnocování
a aktualizaci těchto dohod, v reakci na úspěšnost plnění vytyčených cílů
a úkolů.
Je třeba uvažovat i o posílení postavení a zajištění určité míry
vymahatelnosti koordinačních dohod. Již dnes však existuje možnost obce
obrátit se (přirozeně poté, co jsou neúspěšná jednání s tím, s kým je daná
koordinační dohoda uzavřena) při neplnění koordinační dohody ze strany
příslušného základního policejního útvaru na jeho nadřízené.
Navrhováno je, aby koordinační dohody bylo možné uzavírat pouze na dobu
určitou, přičemž tato doba určitá by byla kratší než volební období volených
orgánů obce (jeden či dva roky). Od takové změny se očekává, že by zajistila
mimo jiné též to, že obě strany by byly výrazněji nuceny o vzájemné
spolupráci jednat a zároveň, že obnovované koordinační dohody by byly
výrazněji nástrojem skutečné spolupráce, nikoli pouze nominálního naplnění
určitých požadavků „shora“.
Schází i jednoznačná úprava institutu odstoupení od koordinační dohody
v době její platnosti. Přestože koordinační dohody představují ve své stávající
podobě v zásadě nevynutitelná a spíše jen organizační ujednání, je na jejich
základě často poskytováno nezanedbatelné materiální plnění (poskytnutí
budov či jiných prostředků Policii České republiky obcemi, nebo naopak
konkrétní činnosti poskytované Policií České republiky obcím). Pokud tedy
jedna strana své závazky neplní, lze považovat za vhodné, aby zákon
formalizoval možnost druhé strany od dohody odstoupit a zastavit plnění „své
části“ dohody. Tato možnost by tak mohla představovat relativně silný
prostředek tlaku na stranu neplnící cíle a úkoly v dohodě vytyčené.
Je zároveň požadováno zajistit, aby – pokud by nebyl ze strany základního
policejního útvaru dlouhodoběji zájem na uzavření dohody, nebo by nebyla
dohoda dlouhodobě ze strany tohoto útvaru plněna – aby obec dohodu mohla

33

Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu
Policie České republiky a místní samosprávy, Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, Praha, 2011.
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uzavřít s nadřízeným územním odborem či krajským ředitelstvím Policie
České republiky, které by následně základnímu útvaru Policie České republiky
plnění v dohodě vymezených úkolů mohly uložit v rámci vztahu nadřízenosti
a podřízenosti.
Požadováno je rovněž překlenout problematické aspekty plošně prováděných
společných (smíšených) hlídek policistů a strážníků.34 Jedná se především o
otázku, kdo by co v rámci společné hlídky vykonal, pokud hlídka zjistí určité
protiprávní jednání (jak strážníci, tak policisté musí konat z úřední povinnosti;
stěžejní je především problematika přestupků, které může jak obecní policie,
tak Policie České republiky řešit v blokovém řízení). Dále pak existuje otázka,
kdo „velí“ společné hlídce, neboť příslušník Policie České republiky může
strážníka coby „civilní osobu“ nanejvýše požádat o pomoc jako jakoukoli jinou
osobu. Vyřešen není ani problém odpovědnosti za škodu způsobenou při
činnosti společné hlídky (ať již způsobenou třetí osobě nebo navzájem mezi
členy společné hlídky), či problém většinou rozdílné místní působnosti
strážníků a příslušníků Policie České republiky. Problematické jsou též
procesní aspekty výkonu oprávnění policistů a strážníků, či evidentně citlivá
otázka, který rozpočet (zda obecní nebo státní) by byl příjemcem pokut
uložených v rámci činnosti společné hlídky.

„Neobjevujeme Ameriku“?
Je zřejmé, že koordinační dohody nepředstavují žádné zcela nové
oprávnění pro policejní součásti. Představují spíše zákonné ukotvení určitého
pevnějšího mechanismu spolupráce na místní úrovni. Mohou pomoci do budoucna
se vyhnout často se vyskytujícím situacím, kdy obec kritizuje místně příslušné
součásti Policie České republiky.
Písemná dohoda bude (může) jasně stanovovat, co kdo v této oblasti
vykonává a nebude již možné (pro obě strany) se tak snadno vyhýbat plnění toho, k
čemu se konkrétně zavázaly. Tyto dohody se tedy mohou stát dalším stimulem ke
skutečnému sdílení odpovědnosti. Již samotné sepsání dohody bude nutit obec i
policejní útvar se zamyslet, jak systematicky spolupracovat, jak dát této spolupráci
určitý řád a vnitřní smysl – aby spolupráce byla kontinuální a nejednalo se spíše o
sérii nárazových akcí.
Koordinační dohody přitom zdaleka nejsou jedinou možností, jak provázat
bezpečnostní priority obcí a Policie České republiky. Mimo nich je třeba vzít do úvahy
i další možné modely:


zavedení určitého koordinačního orgánu na úrovni obce dle obecné úpravy
orgánů zastupitelstva obce a rady obce – výbory a komise dle ustanovení
§ 117 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů („zákon o obcích“); 35

34

Stanovisko Ministerstva vnitra ke smíšeným hlídkám Policie České republiky a obecní policie. Ministerstvo vnitra, odbor
bezpečnostní politiky <http://www.mvcr.cz/soubor/smisene-hlidky-op-pcr-pdf.aspx>.
35
Zabezpečování záležitostí veřejného pořádku na území obce spadá do samostatné působnosti obcí, viz § 35 odst. 2 zákona o
obcích (zákon č. 128/2000 Sb.). Působnost Policie České republiky v oblasti předcházení narušování veřejného pořádku na
místní úrovni je subsidiární, primární působnost se vztahuje k obci, respektive obecní policii, pokud je v obci zřízena. Až teprve
v případech, kdy obecní policie není zřízena a obec není svými silami veřejný pořádek zajistit, nastupuje působnost Policie
České republiky.
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zřizování společných řídících operačních středisek Policie České republiky a
obecní policie (případně též za účasti dalších složek Integrovaného
záchranného systému);
zřizování služeben státní a obecní policie ve stejných budovách;
vytváření různých ad hoc pracovních skupin, týmů pro mládež, skupin ke
komunitnímu plánování a podobně.

Všechny tyto varianty bývají někdy spojovány do ne vždy průhledného pojmu
„community policing“, což lze chápat jako specifickou formu zabezpečování
veřejného pořádku a bezpečnosti v konkrétním místě v úzké spolupráci mezi
policisty a místní komunitou. „Jinými slovy community policing je „způsob ochrany
místní komunity (obyvatel obce, města, městské čtvrti apod.), na kterém se aktivně
podílejí všichni, kdo v místě žijí, pracují a spravují ho“.36 Zástupci obcí v České
republice přitom tento pojem nejčastěji vykládají a chápou jako:37






Rozčleňování obvodu obce na „okrsky“ či „rajony“, ve kterých následně
stabilně působí konkrétní strážníci (a/nebo policisté), kteří jednak získávají
důkladnější místní znalost svého okrsku a jeho obyvatel, a jednak naopak zde
žijící osoby poznávají svého „okrskáře“. Součástí této formy intenzivnější
práce obecní policie v místní komunitě bývají též veřejné kampaně typu
„poznejte svého strážníka“, distribuce vizitek strážníků v jim přidělených
okrscích, presentace okrskářů na webových stránkách obce, někdy též
například včetně interaktivní mapy, ve které lze dohledat různé informace
vztahující se k zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v konkrétním
místě (okrsku)38. Přidanou hodnotou těchto nástrojů je v neposlední řadě též
jasnější definování odpovědnosti těchto osob za přesně vymezený prostor
a komunitu.
Společné hlídky strážníků obecní policie s policisty, přičemž policistu,
strážníka či společnou hlídku mohou při jejich hlídkové činnosti svou účastí
doprovodit též další zástupci veřejné správy (zastupitelé; zaměstnanec obce,
odpovědný za oblast prevence kriminality).39 Z hlediska rozšířenosti se
ukazuje, že společné hlídky jsou vzhledem k souvisejícím právním
nejasnostem využívány obcemi spíše sporadicky. Výjimkou v tomto směru je
naopak relativně hojné používání časově a místně vymezených společných
hlídek při organizaci větších kulturních či sportovních akcí na území obce či při
kontrole dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů a prodeje
tabákových výrobků osobám mladším 18 let.
Provázání mechanismů zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti na
úrovni obce, obecní policie a (například) obvodního oddělení Policie České

36

POSPÍŠILOVÁ, K.; VESELÁ, M. Strážník v okrsku. Společně k bezpečí o. s., Praha 2009, s. 43
<http://www.spolecnekbezpeci.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=12>.
POSPÍŠILOVÁ, K.; VESELÁ, M. Community policing: Manuál pro uniformovanou policii. Společně k bezpečí o. s., Praha 2008,
s. 58 <http://www.spolecnekbezpeci.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=12>.
37
Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu
Policie České republiky a místní samosprávy, Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, Praha, 2011.
Většina obcí přitom považuje metody community policing (zdaleka nejčastěji pak ztotožněné s ustanovováním okrskářů) za
efektivní a přínosné, vyskytly se však též názory, že celý tento přístup je jen honosný název pro dávno známou dobrou praxi
hlídkové činnosti strážníků či policistů, kteří jednoduše jen nejsou k místním občanům a jejich problémům laxní a snaží se je
aktivně řešit.
38
Bezpečná Plzeň <http://www.bezpecnemesto.eu/>.
Koordinační dohody: Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
<http://www.policie.cz/clanek/uzemni-utvary-sprava-zapadoceskeho-kraje-zpravodajstvi-koordinacni-dohody.aspx>.
39
Soustavné a plošné provádění společných hlídek patrně vždy zůstane vzhledem k zásadním koncepčním odlišnostem mezi
obecní policií a Policií České republiky spíše problematické.
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republiky (informativní schůzky; společné plánování pochůzkové služby;
schůzky, na kterých je komplexně plánována činnost obou sborů, a
konsensuálně jsou rozdělovány konkrétní úkoly).
Určité aktivity v oblasti prevence, a to jak prevence situační tak sociální. Jedná
se
o širokou škálu aktivit od klasických besed s občany (seniory, s dětmi ve
školách), přes zajišťování a distribuci různých technických prostředků
zvyšujících
bezpečnost
seniorů
(různé
bezpečnostní
„balíčky“
obsahující informační materiály a např. řetízkové závlačky na bytové dveře,
nebo bezdrátové elektronické prostředky umožňující rychlé přivolání hlídky
obecní policie), až po někdy značně extenzivní instalaci městských
kamerových systémů.“

Závěr
Zkušenosti říkají, že tam, kde spolupráce uspokojivě fungovala ještě dřive, než
byla podepsaná koordinační dohoda, tak tam pro spolupráci existuje vhodné
neformální základ. A naopak – v místech, kde neexistuje žádná vůle ani snaha
korigovat vzájemnou spolupráci, nepomůže ani existence jakékoli dohody. Statistika
ukazuje, že většina obcí se pohybuje někde mezi těmito „extrémy“, a proto touto
nenárokovou cestou, bez nařizovánía vynucování sankcemi, snaží se zákonodárná
instituce vnést jasná pravidla do spolupráce obcí a policistů v oblasti místních
záležitostí veřejného pořádku.
Je opětně nutno zdůraznit, že základem každé spolupráce je vůle ke
spolupráci
a oboustranně kvalitní komunikace stran; v případě že tyto základní podmínky
splněny nejsou, je i při existenci právně vynutitelných mechanismů úroveň
spolupráce spíše nízkáa v mnohých ohledech ztrácí smysl. Velmi záleží na
přístupu konkrétních partnerů. I bez smlouvy může spolupráce fungovat. 40 I se
smlouvou nemusí.

40

Zde lze poukázat na znění § 13 odst. 1 zákona o obcích, podle kterého jsou státní orgány, a tedy i policejní součásti, povinny,
pokud je to možné, předem projednat s obcí návrhy na opatření dotýkající se její působnosti, v případě policie tedy jde zejména
o záležitosti, které se týkají veřejného pořádku a bezpečnosti v obci. Podle § 13 odst. 2 zákona o obcích, jsou státní orgány,
včetně Policie České republiky, povinné na požádání a bezplatně poskytnout konkrétní obci údaje a informace potřebné pro
výkon její působnosti. Stejná povinnosti platí i obráceně, tedy ve vztahu obce vůči státním orgánům, včetně Policie České
republiky.
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Přílohy: Ilustrace k tématu
Průkopníkem v oblasti tzv. „koordinačních dohod“ je
město Plzeň. V rámci deseti městských obvodů
probíhají aktivity, souhrnně řazené do konceptu
„Bezpečné město“.41 Společná hlídka se vztahuje
k dubnu 2011.42

41

Bezpečná Plzeň <http://www.bezpecnemesto.eu/>.
Plzeň: Městské obvody <http://www.plzen.eu/o-meste/informace-o-meste/mestske-obvody/mestske-obvody.aspx>.
42
VILDOVÁ, M., Plzeň: společné hlídky strážníků a policistů šetří peníze; in: ČT24, 8. 4. IV. 2011.
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Plzeň zároveň patří mezi průkopníky komunikace s veřejností o bezpečnostních
otázkách prostřednictvím sociálních sítí.43

Stránka projektu „Bezepčný kraj“, který mimo jiné odkazuje na koordinační dohody,
uzavřené na úrovni jednotlivých měst v rámci kraje.44

43

Facebook: Bezpečné město
<http://www.facebook.com/pages/bezpe%c4%8dn%c3%a9-m%c4%9bsto/143895502304312?v=wall&ref=ts>.
44
Bezpečný kraj <http://www.bezpecnykraj.cz/>.
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Podrobné informační rozpisy (typu „kdo je odpovědný za pořádek v místě mého
bydliště“) mohou získat obyvatelé či návštěvníci řady obcí Plzeňského kraje. 45
„Vzornou“ je z tohoto ohledu obec Domažlice, rozdělená do sedmi obvodů (mapa
nahoře vlevo).46 Dalším aktivním městem, které poskytuje veřejnosti maximum
informací o fungování své obecní policie, jsou Písek (dole vlevo) a Klatovy (vpravo).
I zde může veřejnost podle místa bydliště či působiště najít přímo „svého“ strážníka
či policistu.47

45

Plzeňský kraj – Bezpečný kraj <http://www.bezpecnykraj.cz/>.
Domažlice – Bezpečný kraj <http://www.bezpecnykraj.cz/domazlice/bezpecnostni-okrsky/>.
Seznam a charakteristika okrsků - příloha koordinační dohody <http://www.klatovy.cz/mukt/user/mp/okrsky_mp.jpg >.
Písek: Písecký svět: Znáte svého strážníka městské policie? <http://www.piseckysvet.cz/images/pages/editor/_fullsize/mapasektoru-mp.jpg>.
46
47
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Příklady ceremoniálů z podpisu koordinačních dohod

Stříbro, červenec 2009 (vlevo48) a Rokytnice v Orlických Horách, duben 2009 (vpravo49).

Čáslav, únor 2009 (vlevo50) a Uherské Hradiště, duben 2010 (vpravo51).

Cheb, březen 2009 (vlevo52) a Horšovský Týn, březen 2009 (vpravo53)
48

Koordinační smlouva byla podepsána; in: Tachovsko.net, 3. VII. 2009
<http://galerie.tachovsko.net/rss59/koordinacni-smlouva-byla-podepsana>.
49
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>.
50
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>.
51
Ing. Libor Karásek podepsal koordinační dohodu; in: Uherské Hradiště, portál města, 14. IV. 2010 <http://www.mestouh.cz/articles/19348-501-ing+libor+karasek+podepsal+koordinacni+dohodu+.aspx>.
52
KŘP Plzeňského kraje: Koordinační dohoda <http://www.policie.cz/clanek/koordinacni-dohoda-940153.aspx>.
53
Horšovský Týn podepsal s policií koordinační dohodu, 29. III. 2009
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<http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/?horsovsky-tyn-podepsal-s-policii-koordinacni-dohodu>.
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V kontextu reformy a vývoje po
1. 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).54

Ještě dál pokročili například ve
Zlínském kraji (Krajské ředitelství
Zlín).
Na příkladu územního odboru Uherské
Hradiště lze postupovat dále do hloubky
a „poznat svého policistu“ i v rámci pěti
konkrétních obvodních oddělení (příklad
obvodního oddělení Buchlovice).55

54

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-uzemniodbory-pcr-a-obvodni-oddeleni.aspx>.
55
Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje: územní odbor Uherské Hradiště se vám představuje v
rámci projektu „Poznej svého policistu“
<http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-zlk-kontakty-uo-uherske-hradiste-uo-uherske-hradiste-uvodnistrana.aspx>.
Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje: obvodní oddělení Buchlovice se vám představuje v rámci
projektu
„Poznej
svého
policistu“
<http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-buchlovice-obvodni-oddelenibuchlovice.aspx>.
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Výňatky (přílohy) z koordinační dohody, uzavřené v rámci Domažlic.56

56

Koordinační dohoda mezi městem Domažlice a policií <http://mp.domazlice.info/kordinacni-dohoda/koordinacni-dohoda-mezimestem-domazlice-a-policii.html>.
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