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2.1

Bezpečnostní systém

V zájmu efektivního zajištění vnitřní bezpečnosti je nezbytně nutné mít stále na
paměti potřebu institucionálního, věcného provázání a koordinace nástrojů, kterými
Česká republika ve prospěch zabezpečení všech složek vnitřní bezpečnosti disponuje. Zajišťování bezpečnosti v ČR17 není záležitostí pouze státních orgánů, které
jsou k tomuto účelu na základě zákona výslovně určeny, ale určitým podílem k ní
přispívají též právnické osoby a jednotliví občané. Funkční bezpečnostní systém
jakožto otevřený systém pružně reagující na aktuální bezpečnostní situaci v České
republice, ale i ve světě, zabezpečuje řízení a koordinaci činností jednotlivých složek odpovědných za zajišťování bezpečnosti ČR.
Bezpečnostní strategie České republiky jakožto základní koncepční dokument
vlády hovoří o pilířích zajišťování bezpečnosti České republiky, jež je založena na
principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví, svobody,
lidské důstojnosti a majetku. Ve výčtu strategických zájmů České republiky zaujímá specifické postavení zajišťování vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
K jejich zajišťování v praxi přispívá významným způsobem prosazování dalších
významných, ve strategii zmiňovaných zájmů. V kontextu prevence kriminality se
jedná především o snižování kriminality s důrazem na hospodářskou kriminalitu,
organizovaný zločin, informační kriminalitu a boj s korupcí. Neméně významné
jsou i další významné zájmy strategií označené priority:
vytváření podmínek pro tolerantní občanskou společnost, potlačování extremismu a jeho příčin,
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Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: „Čl. 1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti
České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových
hodnot je základní povinností státu.“
„Čl. 3
(1) Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné
sbory a havarijní služby.
(2) Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny
se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon.“
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zvyšování efektivity a profesionality státních institucí a soudnictví, a v této sou-

vislosti posilování spolupráce veřejné správy s občany a podnikajícími fyzickými a právnickými osobami,
rozvoj občanských sdružení a nevládních organizací působících v oblasti bezpečnosti,
posilování veřejné informovanosti a aktivního podílu občanů na zajištění bezpečnosti,
vědecko-technický rozvoj s důrazem na nové technologie s vysokou přidanou
hodnotou inovace.
Pro zajišťování funkčního systému vnitřní bezpečnosti je nezbytně nutná včasná identifikace bezpečnostních hrozeb. Tomuto tématu se též bezpečnostní strategie v dlouhodobějším horizontu věnuje v návaznosti na implementaci Strategie
vnitřní bezpečnosti EU, která jako hlavní rizika a hrozby související s trestnou činností definovala: terorismus, závažnou a organizovanou trestnou činnost, obchod
s drogami, počítačovou kriminalitu, obchodování s lidmi, sexuální vykořisťování
nezletilých osob a dětskou pornografii, hospodářskou trestnou činnost a korupci,
nedovolený obchod se zbraněmi a přeshraniční trestnou činnost. Strategie vnitřní
bezpečnosti EU v souvislosti s identifikací bezpečnostních hrozeb poukazuje na
příležitosti, které nabízí globalizovaná společnost – velmi rychlé komunikační
prostředky, vysoká mobilita a okamžitě probíhající finanční transakce. S ohledem
na internacionalizaci kriminality je v evropské strategii zdůrazňována potřeba
mnohostranná mezinárodní spolupráce na úrovni celé EU. V zájmu zajištění efektivní strategie vnitřní bezpečnosti doporučuje Evropská rada využívat a vytvářet
společné nástroje a politiky zaměřené na řešení společných hrozeb a rizik, založené na integrovanějším přístupu. Pro jejich efektivní využívání stanovuje několik
základních zásad:
politiky v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, které se vzájemně posilují
a současně dodržují základní práva, zásady mezinárodní ochrany, právního státu
a právo na soukromí,
ochrana všech občanů, zejména těch nejzranitelnějších,
transparentnost a odpovědnost uplatňovaná v rámci bezpečnostních politik s cílem zajistit, aby byly pro občany snadno srozumitelné a zohledňovaly jejich
obavy a názory,
dialog jako prostředek pro zvládání rozdílů v souladu se zásadami tolerance,
respektu a svobody projevu,
integrace, sociální začlenění a boj proti diskriminaci jakožto klíčové prvky pro
vnitřní bezpečnost EU,
solidarita mezi členskými státy,
vzájemná důvěra jako hlavní zásada úspěšné spolupráce.18
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Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie: Směrem k evropskému modelu bezpečnosti. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2010.
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V návaznosti na evropskou strategii varuje Bezpečnostní strategie ČR v souvislosti s prevencí výskytu kriminality, extremismu před problémy spjatými s chudobou, dlouhodobým sociálním vyloučením a nedostatkem základních potřeb a služeb. Značná pozornost je ze strany státu věnována též problematice kybernetických
hrozeb, kybernetických útoků v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti kritické
informační infrastruktury a významných informačních systémů. Zdůrazňována je
podpora budování systémů stojících na široké spolupráci, kooperaci rozličných aktérů, kteří mohou významnou měrou přispět k výměně zkušeností z řešení kybernetických incidentů na národní a mezinárodní úrovni, a to nejen těch, kteří jsou
součástí veřejné správy.
Bezpečnostní strategie České republiky deklaruje závazek ČR v oblasti potírání
a prevence kriminality a sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách. Pozornost by měla být zaměřena na zvyšování důvěry v kompetentní orgány do jejichž působnosti kontrola sociálně patologických jevů spadá a s tím úzce
související zvyšování pocitu bezpečí občanů. Za základní přístup v oblasti ochrany
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti označuje bezpečnostní strategie prevenci
a potírání všech forem kriminality. Prioritou v oblasti široce pojaté kontroly kriminality se stává „boj proti všem formám organizovaného zločinu a korupce. Prioritou
vlády je boj proti korupci, daňovým únikům a závažné hospodářské kriminalitě,
které jsou jedním z nástrojů pronikání organizovaného zločinu do veřejné správy
a které ohrožují hospodářskou soutěž a základní principy demokratického zřízení“.
Prioritou v oblasti zajišťování vnitřní bezpečnosti se stává též další z významných
aktivit organizovaného zločinu v ČR, a to potlačování obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy.
Bezpečnostní strategie pamatuje v rámci zajišťování funkčnosti bezpečnostního systému České republiky, vnitřní bezpečnost neopomíjeje na oblast zvyšování
kvalifikace a celoživotního vzdělávání. „Pro zajišťování odpovídající úrovně prevence a potlačování hrozeb vláda vytváří podmínky pro zvyšování odborné úrovně
pracovníků institucí veřejné správy odpovědných za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti. Podporuje výcvik složek integrovaného záchranného systému a příslušníků
bezpečnostních sborů. Příprava a realizace příslušných vzdělávacích programů je
zajišťována ve spolupráci s širší bezpečnostní komunitou.“19 Pamatováno je též na
systémové vzdělávání široké veřejnosti v bezpečnostní problematice za možnosti
přispění veřejnoprávních médií, jakožto na významný prvek prevence kriminality a dalších bezpečnostních hrozeb. Zdůrazňována je v této souvislosti intenzivní
meziresortní spolupráce, spolupráce složek integrovaného záchranného systému
a spolupráce s občanskými sdruženími zabývajícími se vzděláváním v oblasti bezpečnosti. K tomu abychom mohli bezpečnost občanů, která významným způsobem
ovlivňuje kvalitu života jednotlivce, ale též v souhrnu celého společenství, adekvátním způsobem zajistit, je nutné veškeré aktivity realizované v oblasti tzv. vnitřní
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Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Kolektiv autorů.
2015.
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bezpečnosti realizovat na profesionálním základě. Nezbytným předpokladem pro
efektivní, kvalitní realizaci preventivních aktivit na všech úrovních (národní, krajské či místní) je právě zabezpečení požadované vzdělanostní úrovně nejen subjektů
prevence kriminality ať již v podobě formálních či neformálních instancí kontroly
kriminality, ale též objektů preventivního působení.
Úkolem vlády České republiky a orgánů všech územních samosprávných celků je v příslušném rozsahu zajišťovat bezpečnost obyvatel, obranu svrchovanosti
a územní celistvosti země a zachování náležitostí demokratického právního státu.
Institucionálním nástrojem pro dosažení těchto cílů je komplexní a funkční bezpečnostní systém, který se průběžně přizpůsobuje aktuální bezpečnostní situaci v České republice i ve světě.
Bezpečnostní strategie České republiky představuje přístupy, nástroje a opatření
k zajištění bezpečnosti, obrany a ochrany občanů a státu. Vzhledem k povaze soudobých bezpečnostních výzev již nelze bezpečnostní politiku striktně členit podle dílčích bezpečnostních zájmů. Institucionální a věcné provázání a koordinace
nástrojů jsou nezbytné pro efektivní zajištění bezpečnosti České republiky.
Bezpečnost České republiky je založena na principu zajištění bezpečnosti
jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví, svobody, lidské důstojnosti a majetku.
K úspěšnému uplatňování tohoto principu je nezbytné zajišťovat bezpečnost státních institucí včetně jejich plné funkčnosti a rozvíjet procesy a nástroje sloužící
k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Ačkoliv je za zajišťování bezpečnosti primárně odpovědná vláda, pro snižování rizik naplnění hrozeb je žádoucí
aktivní spolupráce občanů České republiky, právnických a fyzických osob a orgánů
veřejné správy. Tímto způsobem dochází k posílení celkové odolnosti společnosti
vůči bezpečnostním hrozbám.
Klíčový význam z hlediska zajištění bezpečnosti České republiky má politická
a hospodářská stabilita EU. Mimořádná otevřenost ekonomiky České republiky ji
vystavuje vlivům vnějšího prostředí, a to zejména v souvislosti s přístupem na trhy
a zajištěním energetických zdrojů. Vzhledem k hodnotám a principům, které zastává, upřednostňuje České republiky součinnost v rámci mezinárodních organizací
a uskupení států, které podporují mírové řešení konfliktů, kolektivní přístup k bezpečnosti a obraně a vzájemně výhodnou hospodářskou spolupráci.
Česká republika dává v současnosti přednost aktivnímu předcházení ozbrojeným konfliktům a preventivní diplomacii. V případě vypuknutí krize či ozbrojeného
konfliktu usiluje o řešení politickými a diplomatickými prostředky. Pokud tyto selžou, může Česká republika v souladu s ústavním pořádkem, zákony, principy Charty OSN a v rámci spojeneckých závazků a solidarity použít sílu k ochraně svých
životních a v případě nutnosti i svých strategických zájmů.
Základními východisky pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky jsou
aktivní účast v systému kolektivní obrany NATO opírajícím se o silnou transatlantickou vazbu, rozvoj schopností EU pro zvládání krizí a spolupráce s partnerskými
zeměmi. Členství v NATO a EU přináší výhody kolektivního zajištění vlastní obrany a bezpečnosti, stejně jako závazek ke společné obraně a bezpečnosti přispívat.
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Bezpečnostní strategie České republiky proto bere v úvahu základní koncepční
dokumenty těchto organizací. Členství v mezinárodních organizacích ale z České
republiky nesnímá její prvotní odpovědnost za vlastní obranu.
Zdrojovým rámcem politik vyplývajících z Bezpečnostní strategie České republiky jsou veřejné rozpočty s důsledně prováděnou fiskální konsolidací. Česká republika uplatňuje komplementární přístup a snaží se zamezit výdajovým duplicitám.
Pro implementaci úkolů plynoucích z Bezpečnostní strategie České republiky využívá také možnosti doplnění veřejných rozpočtů z bilaterálních a multilaterálních
zdrojů.
Úroveň výdajů související se zajištěním vnější a vnitřní bezpečnosti musí být
taková, aby zajistila požadovanou obranyschopnost státu a ochranu životů, zdraví
a majetku jeho občanů a splnění závazků vyplývajících z kolektivního zajišťování
obrany České republiky v rámci NATO a EU. K prosazování účinné bezpečnostní
a obranné politiky a její realizaci vláda vytvoří předvídatelný a adekvátní rozpočtový rámec. Zapojení do společných akvizičních a vyzbrojovacích programů rozvoje
strategických schopností v rámci NATO a EU umožňuje přístup i ke schopnostem,
kterými by jinak Česká republika nebyla schopna disponovat. Nad rámec zapojení
v mezinárodních organizacích Česká republika rozvíjí strategické partnerství s USA
a projekty regionální a bilaterální spolupráce. Tyto společné projekty vedou k efektivnějšímu udržování a posilování schopností a zároveň zvyšují vojenskou interoperabilitu i politickou solidaritu. V tomto kontextu specifickou roli hraje spolupráce se
zeměmi Visegrádské skupiny.
Česká republika podporuje a dlouhodobě rozvíjí bezpečnostní a obranný výzkum a vývoj. Vytváří podmínky pro zapojení výzkumné a vývojové základny do
mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci EU a NATO, obranného a bezpečnostního průmyslu do aliančních výzbrojních programů, mezinárodních vývojových a investičních programů především Evropské obranné agentury,
integraci průmyslu v rámci evropské průmyslové základny a rozvoj jednotného evropského trhu s obrannými technologiemi.
Česká republika rozvíjí systém hospodářských opatření pro krizové stavy, vytváří a udržuje optimální rozsah zásob nezbytných komodit a výrobních kapacit.
Hodlá i nadále udržovat schopnosti, kterými je možné v případě potřeby aktivovat
lidské, věcné a finanční zdroje pro řešení krizových situací.
Institucionálním nástrojem bezpečnostní politiky státu je odpovídající bezpečnostní systém, jehož základní funkcí je integrovat, koordinovat a řídit jednotlivé
složky a pružně reagovat na vzniklé hrozby.
Významnou roli při zajišťování bezpečnostních zájmů ČR sehrává diplomatická
služba, a to zejména prostřednictvím rozvíjení dobrých bilaterálních vztahů a spolupráce a působení v mezinárodních organizacích se zaměřením na sběr informací, předcházení krizím a stabilizování krizových oblastí, podporu transformačních
a demokratizačních procesů a na spolupráci v boji proti terorismu a nešíření zbraní
hromadného ničení. Nedílnou součástí těchto snah je oblast rozvojové a transformační spolupráce. Prostřednictvím diplomatické a konzulární služby ČR zajišťuje
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ochranu svých občanů a zájmů v zahraničí. V případě mimořádných událostí a krizových situací ve světě poskytuje svým občanům pomoc. Za tímto účelem vytvoří
odpovídající legislativní a finanční rámec.
Nezastupitelnou roli při získávání, shromažďování a vyhodnocování informací
potřebných pro zajišťování bezpečnosti České republiky mají zpravodajské služby
České republiky.
Hlavním nástrojem realizace obranné politiky jsou ozbrojené síly, jejichž rozhodující částí je Armáda České republiky. K nástrojům obranné politiky patří i Vojenské zpravodajství, další instituce státní správy a samosprávy a v zákonem vymezeném rozsahu i právnické a fyzické osoby. Česká republika systematicky vytváří
podmínky pro účinnou koordinaci svých nástrojů obranné politiky jak na národní,
tak i mezinárodní úrovni. Jedním z nástrojů realizace bezpečnostní a obranné politiky je rovněž příprava občanů na krizové situace a k obraně státu.
Klíčovou roli při zajišťování vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva hrají
bezpečnostní sbory, zejména pak Policie České republiky jako ozbrojený bezpečnostní sbor a Hasičský záchranný sbor České republiky jako záchranný sbor. Na této
roli se podílejí také jednotlivé obecní policie, které přispívají v rozsahu svých zákonných oprávnění k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a Armáda České republiky, jejíž síly a prostředky mohou být využity k posílení Policie
České republiky a integrovaného záchranného systému v případě, že se jejich síly
ukážou jako nedostatečné. Nezastupitelná je role zdravotnické záchranné služby
a zdravotnických zařízení, která zabezpečují poskytování neodkladné zdravotní
péče a zajišťování ochrany veřejného zdraví příslušnými orgány. Neopomenutelná
je také role orgánů činných v trestním řízení pro zajištění nezávislého a efektivního výkonu trestní spravedlnosti. Pro účinné zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je významná rovněž spolupráce s občany, občanskými sdruženími
působícími v oblasti bezpečnosti a využití dobrovolnické služby. Podíl na zajištění
individuální bezpečnosti mají soukromé bezpečnostní služby, které zajišťují zejména ostrahu a ochranu majetku a osob.
V rámci zajišťování kybernetické bezpečnosti plní hlavní úlohu Národní bezpečnostní úřad, který působí jako gestor problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autorita pro tuto oblast. Jeho součástí je Národní centrum kybernetické
bezpečnosti. Toto pracoviště je budováno jako součást národního a mezinárodního
systému včasného varování, zodpovědného za koordinaci spolupráce na národní
i mezinárodní úrovni při předcházení a řešení kybernetických útoků a přijímání nutných opatření v této oblasti.
Česká republika rozvíjí systém krizového řízení a metodiku krizového plánování
s cílem posílit odborné zázemí pro plánování, přípravu, koordinaci a sjednocení
postupů orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob při jejich přípravě na krizové situace. Systematicky rozvíjí a posiluje nástroje krizového
řízení, přípravu na řešení krizových situací nevojenského charakteru a pro zvládání
jejich dopadů. K prioritám v oblasti krizového řízení patří také sjednocování opatření a nástrojů krizového plánování a obranného plánování, a to zejména s ohledem na
14
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optimální využívání prostředků veřejných rozpočtů, efektivní plánování a využívání schopností orgánů veřejné správy, sil a prostředků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů i zdrojů soukromého sektoru.
Vláda aktivně podporuje přípravu obyvatelstva na řešení mimořádných událostí
a krizových situací, zabezpečuje spolupráci orgánů krizového řízení se soukromým
sektorem v oblasti předcházení krizovým situacím a zvyšování odolnosti České republiky proti jejich vlivům, a přijímá adaptační opatření.
K zajištění svých bezpečnostních zájmů České republiky vytváří a rozvíjí komplexní hierarchicky uspořádaný bezpečnostní systém, který je propojením roviny
politické (vnitřní a zahraniční), vojenské, vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel,
hospodářské, finanční, legislativní, právní a sociální. Základ tohoto systému je
především v legislativním vyjádření působností a vzájemných vazeb jednotlivých
složek (zákonodárné, výkonné, soudní moci, územní samosprávy a právnických
a fyzických osob) a jejich vazeb mimo bezpečnostní systém a ve stanovení jejich
povinností. Bezpečnostní systém České republiky plní funkci institucionálního
rámce/nástroje při tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky.
Základní funkcí bezpečnostního systému České republiky je řízení a koordinace činnosti jednotlivých složek odpovědných za zajišťování bezpečnostních zájmů České republiky. Zajišťování bezpečnosti České republiky nemůže být pouze
záležitostí složek, které jsou k tomu výslovně určeny, ale svým právně stanoveným podílem k němu přispívají jak státní orgány a orgány územní samosprávy, tak
i právnické a fyzické osoby.
Struktura bezpečnostního systému zahrnuje zejména prezidenta republiky,
Parlament České republiky, vládu, Bezpečnostní radu státu a její pracovní orgány,
ústřední správní úřady, krajské a obecní úřady, ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, záchranné sbory, záchranné služby a havarijní
služby. Za zajišťování bezpečnosti státu a za řízení a funkčnost celého bezpečnostního systému České republiky je odpovědná vláda jako vrcholný orgán výkonné moci.
Funkční bezpečnostní systém představuje nejen nástroj pro účinné zvládání
krizových situací vojenského i nevojenského charakteru, ale zajišťuje i prevenci
a přípravu na možné krizové situace a jejich včasnou identifikaci a varování.
Fungování bezpečnostního systému, výstavba a rozvoj schopností jeho jednotlivých složek, hospodářské a finanční zabezpečení představují dlouhodobý a náročný
proces využívající praktických zkušeností jednak z řešení různých krizových situací, jednak ze systematické přípravy (např. formou různých cvičení) a preventivního
působení jednotlivých složek.
Bezpečnostní systém musí neustále reagovat na měnící se podmínky a změny
v bezpečnostním prostředí a vznikající nové hrozby. Z tohoto důvodu je bezpečnostní systém České republiky potřeba vnímat jako otevřený systém, který se průběžně
přizpůsobuje aktuální bezpečnostní situaci v České republice i ve světě.
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2.1.1	Řízení bezpečnostního systému – role vlády
a parlamentu20
Ve formulaci rolí jednotlivých subjektů bezpečnostního systému, zejména role vlády a parlamentu by nebylo úplné, kdybychom nevymezili i postavení prezidenta
České republiky a územně samosprávných celků v tomto systému.

2.1.1.1

Prezident republiky

Postavení prezidenta republiky a jeho místo v bezpečnostním systému České republiky vymezuje mimo Ústavu celá řada zákonů. Prezident České republiky je z pozice vrchního velitele ozbrojených sil a jako takový schvaluje např. základní vojenské
řády nebo jmenuje a odvolává náčelníka vojenské kanceláře prezidenta. Prezident
má možnost účastnit se zasedání vlády, vyžádat si od ní a od jejích členů informace
a projednávat s vládou nebo s jejími členy záležitosti, které patří do jejich působnosti. Totéž platí pro jednání parlamentu. Podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR
má prezident právo účasti na schůzích Bezpečnostní rady státu, právo vyžadovat od
Bezpečnostní rady státu a jejích členů zprávy a projednávat s Bezpečnostní radou
státu nebo s jejími členy otázky spadající do jejich působnosti.
Podle § 8 zák. č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky,
podávají zpravodajské služby prezidentovi republiky jednou za rok a kdykoliv o to
požádá zprávy o své činnosti. V případech zjištění, která nesnesou odkladu, předávají zpravodajské služby informace prezidentovi republiky bezprostředně. Prezident republiky s vědomím vlády ukládá úkoly zpravodajským službám v mezích
působnosti těchto služeb. Podávání zpráv, předávání informací a ukládání úkolů se
u Bezpečnostní informační služby uskutečňuje prostřednictvím ředitele této služby
a u Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství prostřednictvím příslušných ministrů. Při předávání informací v případě zjištění, která nesnesou odkladu, se tak může stát i jen s vědomím ředitele Bezpečnostní informační
služby nebo příslušného ministra.
Vláda a prezident ukládají zpravodajským službám úkoly v mezích působnosti
těchto služeb. Prezident ukládá zpravodajským službám úkoly s vědomím vlády.
Za vojenských krizových stavů, souvisejících zejména se zajišťováním obrany
České republiky prezident vykonává výše uvedené pravomoci z titulu vrchního velitele ozbrojených sil České republiky.
Prezident nicméně neodpovídá za přípravu a zajišťování obrany státu, tuto odpovědnost nese vláda. Prezident je pouze informován a konzultován ve věcech přípravy a zajišťování obrany státu nebo při realizaci opatření, jež mají prověřit systém
20
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zabezpečení obrany státu. Úloha prezidenta v rámci přípravy strategických plánů
obrany a bezpečnosti České republiky má pouze konzultativní povahu.
Právo prezidenta vetovat parlamentem přijatý návrh zákona může být za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu suspendováno. Suspenze prezidentova
práva je podmíněna přijetím vládního návrhu zákona ve zkráceném jednání a platí
jen při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. V době nouzového
stavu probíhá zkrácené jednání v režimu stavu legislativní nouze podle zákona
č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákona č. 107/1999 Sb.
o jednacím řádu Senátu, pro něž zůstává prezidentovo právo veta zachováno.
Za „nevojenských krizových stavů“, tedy stavů nesouvisejících se zajišťováním
obrany České republiky, nemá prezident žádné konkrétní pravomoci.

2.1.1.2

Parlament České republiky

Zákonodárná moc v České republice náleží dvoukomorovému parlamentu. Parlament
schvaluje zákony, vztahující se k problematice obrany a bezpečnosti státu, spolurozhoduje o orientaci bezpečnostní politiky České republiky. Mimo Ústavy vymezuje postavení parlamentu a jeho místo v bezpečnostním systému celá řada zákonů. Poslanecká
sněmovna a Senát vyhlašuje stav ohrožení státu, samotný senát pouze v době rozpuštění poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna může zrušit vyhlášení nouzového stavu. Poslanecká sněmovna schvaluje zákon o státním rozpočtu a státní závěrečný účet.
Poslanecká sněmovna projednává zprávu o plnění programového prohlášení vlády, jejíž součástí je zahraniční politika, obrana, vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný
systém. Interpeluje předsedu vlády nebo její ministry v otázkách zahraniční politiky,
obrany, vnitřní bezpečnosti a integrovaného záchranného systému.
Parlament je také všeobecným kontrolním orgánem pro činnost vlády a dalších
složek, které se podílejí na zajišťování bezpečnosti státu. Kontrolní činnost parlament provádí prostřednictvím vlastních kontrolních orgánů. V Poslanecké sněmovně tuto úlohu plní Výbor pro obranu a bezpečnost, v Senátu pak Výbor pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
Výbor pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny a Výbor pro zahraniční
věci, obranu a bezpečnost Senátu se zabývají především:
návrhy zákonů, které se dotýkají obrany a bezpečnosti státu nebo k ní mohou
mít nějaký vztah,
návrhem zákona o státním rozpočtu a státním závěrečným účtem kapitoly Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra (jen Výbor pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny),
návrhy vojenských smluv a návrhy úmluv omezujících zbrojení,
návrhy na vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky
a návrhy na pobyt ozbrojených sil cizích států na území České republiky,
informacemi o stavu armády a její výzbroje a návrhy na modernizaci,
zadáváním veřejných zakázek pro ozbrojené síly České republiky,
kontrolou některých zpravodajských služeb.
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Výbor pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny zřídil podvýbor pro zpravodajskou činnost a podvýbor pro integrovaný záchranný systém a civilní nouzové plánování. Poslanecká sněmovna ustavila Stálou komisi pro kontrolu činnosti
Bezpečnostní informační služby, Stálou komisi pro kontrolu činnosti vojenského
obranného zpravodajství, a Stálou komisi pro kontrolu použití operativní techniky
Policie České republiky.

2.1.1.3

Vláda České republiky21

Vláda je jako vrcholný orgán výkonné moci odpovědná za zajišťování bezpečnosti
státu a za řízení a funkčnost celého bezpečnostního systému České republiky. Vláda
je ze své činnosti odpovědná Poslanecké sněmovně. Mimo Ústavy vymezuje postavení vlády a jeho místo v bezpečnostním systému celá řada zákonů a nařízení. Vláda České republiky je oprávněna vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom,
ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve
značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní
pořádek a bezpečnost. Je-li nebezpečí z prodlení, může vyhlásit nouzový stav předseda vlády. Jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší.
Nouzový stav může vláda vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro
určité území nicméně je povinna:
vyhlášení nouzového stavu oznámit Poslanecké sněmovně;
spolu s vyhlášením nouzového stavu musí určit, která základní práva a svobody
budou omezeny a jaké povinnosti budou uloženy;
navrhuje Parlamentu vyhlášení stavu ohrožení státu, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické
základy.
Rozhodnutí vlády vyhlásit nouzový stav musí obsahovat krizová opatření, zahrnující i omezení základních práv a svobod a uložení povinností. K přijetí rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech
členů vlády. Rozhodnutí o nouzovém stavu se zveřejní v hromadných sdělovacích
prostředcích a vyhlašuje se stejně jako zákon ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabývá
okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.
Vláda především při krizových situacích včetně válečného stavu:
vyhodnocuje možná rizika a hrozby v oblasti bezpečnosti České republiky a činí
nezbytná opatření ke snížení, popřípadě vyloučení těchto rizik;
schvaluje strategickou koncepci obrany státu;
řídí proces plánování obrany státu, rozhoduje o základních opatřeních přípravy
státu k obraně a jejím organizování;
rozhoduje o základních směrech výstavby, přípravy a použití ozbrojených sil
České republiky;
21
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schvaluje koncepci mobilizace ozbrojených sil České republiky a schvaluje kon-

cepci přípravy občanů k obraně státu;

rozhoduje o opatřeních k účinnému fungování bezpečnostního systému České

republiky;
rozhoduje o prioritách plnění úkolů, které souvisejí se zajišťováním obrany státu;
rozhoduje o opatřeních potřebných pro vedení války.
Vláda je při krizových situacích včetně válečného stavu dále oprávněna:
stanovit nařízením pozastavení pravidelné odvodní povinnosti podle potřeb doplňování ozbrojených sil;
zkrátit nařízením délku civilní služby;
navrhovat prezidentovi republiky povolání vojáků v záloze k mimořádné službě;
navrhovat prezidentovi republiky zrušení mimořádných opatření, nařídit mobilizaci, demobilizaci a mimořádné odvody;
schvalovat strukturu armády, koncepci její výstavby a celkové počty vojáků;
nařízením určit objekty důležité pro obranu státu a úseky státních hranic střežené
vojáky Armády České republiky;
rozhodnout na návrh ministra vnitra o použití Armády České republiky k záchranným pracím, k zabezpečení letecké přepravy humanitární a zdravotnické
pomoci atp.;
stanovit nařízením ty orgány státní správy, v nichž vojáci plní služební úkoly
obranného charakteru a počet vojáků v nich;
určit pozemky a stavby, které mohou mít za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu strategický význam;
nařídit místní, osobní a časovou působnost a konkrétní stanovení omezení svobody pohybu a pobytu a práva pokojně se shromažďovat a jiných práv;
zadávat úkoly zpravodajským službám, koordinovat a kontrolovat jejich činnost;
jmenovat a odvolávat ředitele Bezpečnostní informační služby a ředitele Národního bezpečnostního úřadu.
Předseda vlády je předsedou Bezpečnostní rady státu, a v případech, kdy je
funkce prezidenta republiky neobsazená, přebírá vrchní velení nad ozbrojenými silami České republiky.
I v době krizových situací, včetně válečného stavu, je vláda stále odpovědna
Poslanecké sněmovně. Vláda v běžném stavu rozhoduje ve sboru a svá rozhodnutí
vydává formou nařízení vlády nebo usnesení vlády, která zavazují všechny členy
vlády, vedoucí jiných ústředních správních úřadů, vedoucí ostatních správních úřadů, a stanoví-li tak zákon, i právnické a fyzické osoby. Stejně je tomu i v krizových
situacích včetně válečného stavu.
Při hrozbě vzniku krizové situace a po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, kdy je potřebné brát ohled na limitovaný čas, který
je pro jednání vlády a její rozhodování k dispozici, se jednání vlády řídí „dodatkem
k Jednacímu řádu vlády, platným v době krizové situace“. Jednání vlády se tak procedurálně zjednodušuje a zrychluje.
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Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda požadovat, aby
parlament projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání, s výjimkou zákona
ústavního. Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu předkládá vláda
Poslanecké sněmovně návrh nouzového nebo válečného státního rozpočtu a mimořádný státní závěrečný účet na zbytek roku.
Vláda je též po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu na základě zákona o zajišťování obrany ČR a krizového zákona oprávněna (povinna) ve smyslu
§ 53 odst. 1 zák. o zajišťování obrany ČR nařízením omezit ta základní lidská práva
a svobody, u nichž to Listina předpokládá a u nichž je to nezbytné pro řešení vzniklé
krizové situace. Jedná se o zcela zásadní oprávnění, které přicházejí v úvahu při
omezování základních lidských práv.

2.1.1.4

Bezpečnostní rada státu22

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování. Bezpečnostní rada státu v rozsahu pověření, které stanovila vláda, koordinuje
a vyhodnocuje problematiku bezpečnosti České republiky a připravuje vládě návrhy k jejímu zajišťování.
Bezpečnostní rada státu je zřízena ústavním zákonem o bezpečnosti ČR. Její složení a činnost je dále upřesněna usnesením vlády ze dne 10. 6. 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti ČR.
Bezpečnostní rada státu je stálý pracovní orgán vlády, který v rozsahu pověření
stanoveném vládou koordinuje a vyhodnocuje problematiku bezpečnosti České republiky a připravuje vládě návrhy k jejímu zajišťování (plánování).
Základním úkolem Bezpečnostní rady státu je podílet se na tvorbě spolehlivého a funkčního bezpečnostního systému České republiky, zabezpečovat koordinaci
a kontrolu opatření k zajištění bezpečnosti České republiky a mezinárodních závazků.
V návaznosti na současná rizika a hrozby v oblasti bezpečnosti České republiky
je Bezpečnostní rada státu koncipována jako orgán pro přípravu opatření v této oblasti, ale současně i pro řešení vzniklé krizové situace. Je orientována na komplexní
zajišťování bezpečnosti České republiky.
Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády. Prezident má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy otázky, které
patří do jejich působnosti.
Jednání Bezpečnostní rady státu se mohou na základě usnesení vlády o Bezpečnostní radě státu zúčastnit podle potřeby i další ústavní činitelé, vedoucí jiných
správních úřadů, kteří nejsou členy Bezpečnostní rady státu, guvernér České národní banky a představitelé orgánů územní samosprávy a další odborníci.
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Vláda České republiky [online]. [cit. 6. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/pracovni-aporadni-organy-vlady/brs/brs-uvod-3851/.
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Předseda Bezpečnostní rady státu svolává schůze Bezpečnostní rady státu pravidelně, nejméně však jednou za tři měsíce, případně podle potřeby.
V rámci Bezpečnostní rady státu působí šest pracovních výborů Bezpečnostní rady státu a to:
Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (v gesci ministra zahraničních věcí),
Výbor pro obranné plánování (v gesci ministra obrany),
Výbor pro civilní nouzové plánování (v gesci ministra vnitra),
Výbor pro kybernetickou bezpečnost (v gesci předsedy vlády) a
Výbor pro zpravodajskou činnost (v gesci předsedy vlády).
A dále pracovní orgán vlády pro řešení krizových situací, zařazený do orgánů
Bezpečnostní rady státu:
Ústřední krizový štáb (v gesci ministra obrany v případě vnějšího vojenského
ohrožení České republiky, při plnění spojeneckých závazků v zahraničí a při
účasti ozbrojených sil České republiky v mezinárodních operacích na obnovení
míru a udržení míru nebo v gesci ministra vnitra v případě ostatních druhů ohrožení České republiky, při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do
zahraničí a při zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací
v případě havárie a živelních pohrom).

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
Tento výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 11. 1. 1999 č. 32 jako stálý pracovní
orgán Bezpečnostní rady státu pro vnitrostátní koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky. Jeho hlavním úkolem je koordinace zahraniční bezpečnostní politiky České republiky s důrazem na mezinárodní postavení České republiky a na vztahy s mezinárodními bezpečnostními organizacemi. Kromě projednávání relevantních materiálů pro
Bezpečnostní radu státu zajišťuje i informovanost zainteresovaných resortů o aktuální
zahraniční bezpečnostní situaci a jejích aspektech s důrazem na mezinárodní postavení
České republiky. Je v gesci místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí.

Výbor pro obranné plánování
Hlavním úkolem tohoto výboru je koordinace plánování opatření k zajištění obrany
České republiky. Je v gesci ministra obrany.

Výbor pro civilní nouzové plánování
Hlavním úkolem výboru je koordinace a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní
bezpečnosti státu, obyvatelstva a ekonomiky, kritické infrastruktury, zabezpečování preventivních opatření proti použití zbraní hromadného ničení včetně řešení odstraňování
následků jejich použití a koordinaci požadavků na civilní zdroje, nezbytné pro zajištění
bezpečnosti České republiky. Je v gesci 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra.
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Výbor pro zpravodajskou činnost
Hlavním úkolem výboru je koordinace činností zpravodajských služeb České republiky a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné pro
zajištění bezpečnosti České republiky. Výbor pro zpravodajskou činnost samostatně
nevyvíjí zpravodajskou činnost. Je v gesci předsedy vlády České republiky. Výkonným místopředsedou je 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, který řídí jednání
a činnost výboru, nerozhodne-li jeho předseda jinak.

Výbor pro kybernetickou bezpečnost
Výbor pro kybernetickou bezpečnost je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní
rady státu pro koordinaci plánování opatření k zajišťování kybernetické bezpečnosti
České republiky.

2.1.1.5

Ústřední krizový štáb

V systému Bezpečnostní rady státu je zařazen také Ústřední krizový štáb, který
je podle krizového zákona pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací.
Ústřední krizový štáb není výkonným orgánem, ale pouze předkládá návrhy na řešení krizových situací na schůzi Bezpečnostní rady státu nebo v případě nebezpečí
z prodlení přímo vládě. Ústřední krizový štáb zejména zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu realizace opatření přijímaných vládou,
ministerstvy a jinými správními úřady k zamezení vzniku nebo k řešení vzniklé
krizové situace, nebo jiné závažné situace a poskytuje podporu činnosti orgánům
krizového řízení územních správních úřadů a orgánům územní samosprávy. Podle
charakteru krizové situace předseda vlády jmenuje předsedou Ústředního krizového štábu ministra obrany (krizová situace vojenského charakteru – vnější vojenské ohrožení České republiky, plnění spojeneckých závazků v zahraničí a účast
ozbrojených sil České republiky v mezinárodních operacích na obnovení a udržení
míru) nebo ministra vnitra (krizová situace nevojenského charakteru – ostatní druhy
ohrožení České republiky, při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do
zahraničí a při zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací
v případě havárií a živelních pohrom).
V případě vyhlášení krizového stavu se součástí Ústředního krizového štábu stává Ústřední povodňová komise a Ústřední nákazová komise. K řešení mimořádných
událostí a krizových situací spojených s bioterorismem a ochraně veřejného zdraví
je při Ústředním krizovém štábu zřízena Odborná pracovní skupina pro biologickou
ochranu.
Předsedu Ústředního krizového štábu jmenuje předseda vlády, a to podle charakteru situace některého z členů vlády nebo členů štábu. Dalšími členy štábu jsou:
náměstek ministra vnitra, náměstek ministra obrany, náměstek ministra zahraničních věcí, náměstek ministra financí, náměstek ministra zdravotnictví, náměstek
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ministra průmyslu a obchodu, náměstek ministra dopravy, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, náměstek ministra pro místní rozvoj, náměstek ministra životního prostředí, náměstek ministra zemědělství, náměstek ministra práce
a sociálních věcí, náměstek ministra kultury, předseda Správy státních hmotných rezerv, policejní prezident České republiky, generální ředitel Hasičského záchranného
sboru České republiky, náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitel
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, hlavní hygienik, ředitel Státního zdravotního ústavu, vedoucí Úřadu vlády České republiky a zástupce
Asociace krajů České republiky.

2.2	Vnitřní bezpečnost
Mezi základní pilíře bezpečnostního systému, jakožto institucionálního nástroje pro
tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky, sloužící k prosazování strategických bezpečnostních zájmů patří:
zahraniční politika a v oblasti bezpečnosti státu,
obranná a vojenská politika státu,
politika v oblasti vnitřní bezpečnosti,
politika zajišťující ekonomickou bezpečnost státu,
ochrana obyvatelstva (zejména jejich života, zdraví, majetku a životního prostředí při mimořádných událostech a krizových situacích).23
Vnitřní bezpečnost je tak nedílnou součástí bezpečnostního systému státu. Jednoznačné vymezení tohoto pojmu však v odborné literatuře nenacházíme. Souvisí
to se značnou problematičností jeho obsahu.
Mareš24 definuje vnitřní bezpečnost jako „vícevýznamový pojem pro procesy,
instituce a opatřeni ve vnitřní politice, jejímž úkolem je nastolit a udržovat takové
poměry, v nichž bude respektován právní pořádek, a státní orgány budou schopné
vykonávat funkce. Cílem je na jedné straně obrana před hrozbami pro individua,
na straně druhé zajištění politického, sociálního a hospodářského řádu“. Otázkou
však zůstává, zda takto vnímané pojetí vnitřní bezpečnosti vztahovat na veškerou
bezpečnost uvnitř státu, tj. bezpečnost sociální, ekonomickou, ekologickou apod.,
nebo zda ji lze vnímat úžeji v našem případě ve vztahu ke kriminalitě. Odborníci
v této souvislosti poukazují na nutnost vnímání propojenosti jednotlivých sfér společenského života, které nachází své opodstatnění též v oblasti prevence kriminality
jako takové.
Ministerstvo vnitra, jakožto orgán garantující zajišťování veřejného pořádku
a vnitřní bezpečnosti ČR vymezuje v návaznosti na platné právní předpisy v ČR
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FILÁK, A. a kol. Základy teorie policejně bezpečnostní činnosti II. Praha: Police History, 2006,
s. 51.
MAREŠ, M. Vnitřní bezpečnost. [online]. [cit. 6. 8. 2020]. Dostupné z: https://is.mendelu.cz/
eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=69511.
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a působnost ústředních orgánů státní správy pojem vnitřní bezpečnosti následovně:
„Vnitřní bezpečnost státu v širším významu znamená zachování a zajištění vnitřních funkcí státu, ochranu jeho demokratických základů, ochranu vnitřního pořádku, bezpečnosti a zákonnosti, ochranu životů a zdraví, majetkových hodnot a životního prostředí před hrozbami majícími původ na území státu.“ 25
Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva,
environmentální bezpečnosti a plánování obrany státu, který byl schválen v roce 2016
Výborem pro civilní nouzové plánování, jako významná pomůcka pro usnadnění orientace v pojmech, které se vyskytují v legislativních normách, dokumentech
schválených vládou, Bezpečnostní radou státu, ale též v dokumentech EU a jiných
mezinárodních subjektů a organizací, definuje vnitřní bezpečnost státu jako „stav,
kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby ohrožující stát a jeho zájmy
zevnitř a kdy je tento stát k eliminaci stávajících i potenciálních vnitřních hrozeb
efektivně vybaven a k ní ochoten. Je to rovněž souhrn vnitřních bezpečnostních
podmínek a legislativních norem a opatření, kterými stát zajišťuje demokracii, ekonomickou prosperitu a bezpečnost občanů, a jimiž stanoví a prosazuje normy morálky a společenského vědomí“.
V kontextu výše uvedené definice, kdy se hovoří o vnitřních bezpečnostních
podmínkách, legislativních normách a opatřeních, jimž stát zabezpečuje mimo jiné
též bezpečnost občanů a jimiž stanoví a prosazuje normy morálky a společenského
vědomí, je více než zřejmé, že systém prevence kriminality je nedílnou součástí
systému vnitřní bezpečnosti. Preventivní politika státu a její formování je v souladu s platnou legislativou a Bezpečnostní strategií státu založenou na stěžejním
principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, jeho života, zdraví a majetku.

2.2.1 Role jednotlivých ústředních orgánů státní správy
ve formulaci otázek vnitřní bezpečnosti26
Současný tzv. kompetenční zákon v České republice rozlišuje ústřední orgány státní
správy podle toho, zda v jejich čele je člen vlády či nikoliv.27 Ústřední orgán státní
správy, nebo také ústřední správní úřad, je složka státní moci, která vykonává správu na věcně vymezeném úseku fungování společnosti. Jde o správní úřad, který stojí na vrcholu správní hierarchie a jemuž není nadřízen žádný jiný úřad, ale zpravidla
vláda. V otázkách vnitřní bezpečnosti se jako ústřední orgán státní správy považují
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Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Krizové řízení. Praha: Ministerstvo vnitra. Odbor bezpečnostní politiky. 2005, s. 13.
Viz Postavení jednotlivých subjektů a jejich pravomoci jsou jednoznačně vymezeny, srov: Kdo je
kdo – orgány odpovědné v ČR za vnitřní bezpečnosti – Ministerstvo vnitra České republiky. [online]. [cit. 6. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/kdo-je-kdo-organy-odpovedne-v-crza-vnitrni-bezpecnosti.aspx.
Viz § 1 a § 2 kompetenčního zákona.
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některá ministerstva, ale i některé jiné správní úřady. Úkoly ministerstev a ostatních
ústředních správních úřadů při zajišťování bezpečnosti České republiky vycházejí
z platných zákonů, počínaje kompetenčním zákonem a z dalších právních norem
včetně krizového zákona. Dále vyplývají z usnesení vlády, z usnesení Bezpečnostní
rada státu a v neposlední řadě z krizových plánů a plánů obrany. Koordinaci plnění
těchto úkolů v rámci ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů zajišťují
jejich pracoviště krizového řízení.
Role jednotlivých ústředních orgánů státní správy ve formulaci otázek vnitřní
bezpečnosti je velice rozsáhlé téma, které se dynamicky rozvíjí a mění. Ve formulaci rolí jednotlivých ústředních orgánů státní správy by bylo úplné, kdybychom
nedoplnili také orgány územně samosprávných celků.

2.2.1.1

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje
zahraniční rozvojovou pomoc, koordinuje vnější ekonomické vztahy, podílí se na
sjednávání mezinárodních sankcí a koordinuje postoje České republiky k nim. Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům,
mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí náležejících do
působnosti Ministerstva spravedlnosti. 28
Ministerstvo zahraničních věcí dále zejména:
koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů a v jim svěřených úsecích státní správy, působí k tomu,
aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních
organizacích,
zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí,
řídí zastupitelské úřady v zahraničí,
plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v České republiky
a v zahraničí,
koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv a dohod,
zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je České republiky vázána,
sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky a
uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu.
Ministerstvo zahraničních věcí při plnění výše uvedených úkolů z hlediska zahraniční bezpečnostní politiky především:
28

Viz § 6 kompetenčního zákona.
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prosazuje bezpečnostní zájmy České republiky na mezinárodním poli včetně

mezinárodních institucí,

koordinuje a podílí se na realizaci zahraniční bezpečnostní politiky za účelem

ochrany a prosazování bezpečnostních zájmů České republiky,

sbírá a vyhodnocuje informace o vývoji bezpečnostní situace ve světě a následně in-

formuje Bezpečnostní radu státu, potažmo vládu a navrhuje opatření a další postup a
přispívá k hodnocení hrozeb a rizik na celostátní úrovni.

Koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky provádí Ministerstvo zahraničních
věcí i prostřednictvím Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky, který je součástí systému Bezpečnostní rady státu. V rámci tohoto výboru jsou přijímány návrhy rozhodnutí pro Bezpečnostní radu státu potažmo vládu a je zajišťována
informovanost jednotlivých resortů.
Významnou roli při zajišťování bezpečnostních zájmů České republiky sehrávají diplomatická a konzulární služba České republiky. Diplomatická služba plní
především zahraničně-politické úkoly, zatímco konzulární služba je zapojena především do kontroly a regulace pohybu osob.

2.2.1.2

Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany29 je v oblasti bezpečnosti podle kompetenčního zákona ústředním orgánem státní správy zejména pro:30
zabezpečování obrany České republiky,
řízení Armády České republiky,
správu vojenských újezdů.
Ministerstvo obrany jako orgán pro zabezpečování obrany:
se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu,
připravuje koncepci operační přípravy státního území,
navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, Bezpečnostní radě státu a prezidentovi,
koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy
a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně,
řídí vojenskou zpravodajskou službu a vojenské obranné zpravodajství,
zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky a koordinaci
vojenského letového provozu s civilním letovým provozem,
organizuje a provádí opatření k mobilizaci Armády České republiky, k vedení
evidence občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných
prostředků, které budou za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu poskytnuty pro potřeby Armády České republiky a
povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti.
29
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Ministerstvo obrany bylo zřízeno s účinností od 8. 12. 1992 zákonem č. 548/1992 Sb., kterým byl
změněn kompetenční zákona.
Viz § 16 kompetenčního zákona.
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Ministerstvo obrany organizuje součinnost s armádami jiných států a vykonává
státní dozor nad radiační ochranou ve vojenských objektech.
Ministerstvo obrany k zajišťování obrany státu podle zákona o zajišťování obrany ČR plní tyto úkoly:
navrhuje vládě základní opatření k přípravě a organizování obrany státu; k tomu
zejména zpracovává obranné koncepce a požadavky na zabezpečení obrany státu,
odpovídá za proces plánování obrany státu a koordinuje jeho přípravu; k tomu
může vyžadovat od příslušných ministerstev, jiných správních úřadů a obcí podkladové materiály; ministerstva, jiné správní úřady a obce jsou povinny požadavkům vyhovět,
odpovídá za zabezpečení mobilizace ozbrojených sil České republiky; k tomu
může vyžadovat od příslušných ministerstev, jiných správních úřadů a obcí
součinnost; ministerstva, jiné správní úřady a obce jsou povinny požadavkům
vyhovět,
vede soubornou evidenci věcných prostředků určených k zabezpečení ozbrojených sil České republiky navazující na evidenci vedenou územními vojenskými
správami,
přezkušuje prostřednictvím svých orgánů přípravu mobilizace ozbrojených sil
České republiky; k tomu jsou pracovníci, které pověřilo ministerstvo, oprávněni
vstupovat do objektů kontrolovaných subjektů,
prověřuje opatření pro zabezpečení obrany státu v rozsahu stanoveném vládou,
řídí přípravu občanů k obraně státu; rozsah přípravy občanů k obraně státu a
pro potřeby radiační monitorovací sítě na území České republiky se podílí na zajištění sítě včasného zjišťování radiační situace, měřicích míst na uzávěrách a na
hraničních přechodech, mobilních skupin a letecké skupiny a zajišťuje letecké
prostředky průzkumu.
Na základě zákona o Policii ČR lze v rámci principu sdílené odpovědnosti využít příslušníky vězeňské služby k plnění úkolů Policie České republiky. Vláda České republiky na základě svého usnesení je oprávněna povolat vojáky v činné službě
k plnění úkolů Policie České republiky.31

2.2.1.3

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra je v oblasti bezpečnosti podle kompetenčního zákona ústředním
orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro:32
veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném
rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu
a evidenci obyvatel,
31

32

Srov. FILÁK, A. a kol. Zákon o Policii České republiky s komentářem podle právního stavu k 12. 1. 2009.
Praha: Police History, 2009, s. 34 a 47.
Viz § 12 kompetenčního zákona.
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sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním

prvkem,

zbraně a střelivo,
požární ochranu,
cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,
státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla,
veřejné sbírky,
krizové řízení (nesouvisející se zajišťováním obrany),
civilní nouzové plánování,
ochranu obyvatelstva a
integrovaný záchranný systém.

Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační sítě pro Policii České republiky, složky integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy.
Ministerstvo vnitra převzalo v minulosti agendu zrušeného Ministerstva informatiky, Ministerstvo vnitra je tak podle tzv. kompetenčního zákona33 i ústředním
orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, telekomunikace
a poštovní služby.
Ministerstvo vnitra v rámci převzaté agendy z hlediska zajištění výkonu státní správy a funkce státu za krizových stavů v rámci své působnosti odpovídá
zejména za:
dálkový přístup k správním agendám (portál veřejné správy),
realizaci jednotné bezpečné a sdílené komunikační infrastruktury orgánů veřejné
moci,
atestaci a sjednocování informačních systémů veřejné správy,
tvorbu státní politiky a zabezpečení mezinárodních vztahů v oblasti elektronických komunikací (Tamperská úmluva, CCPC NATO),
provádění úkolů poštovního regulátora a
akreditaci certifikačních autorit podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

2.2.1.4

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí je v oblasti bezpečnosti ústředním orgánem státní správy34 zejména pro státní rozpočet, státní závěrečný účet, státní pokladnu České republiky,
finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, věci devizové
včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic,
hospodaření s majetkem státu, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Ministerstvo financí koordinuje příjem finanční zahraniční
pomoci.
33
34
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Viz § 4 kompetenčního zákona.
Viz § 4 kompetenčního zákona.
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Postavení Ministerstva financí a jeho místo v bezpečnostním systému České republiky vymezuje celá řada souvisejících zákonů.35
Ministerstvo financí zodpovídá za přípravu opatření pro krizové situace v oblasti narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu zejména
v segmentech:
Státního rozpočtu a státního závěrečného účtu – které reagují zejména na
makroekonomickou nerovnováhu, nestabilitu financování veřejného sektoru
a neudržitelnost narůstající dluhové zátěže,
Daní a cel – které reagují zejména na dlouhodobou ekonomickou nerovnováhu
(např. dlouhodobý propad ekonomického růstu, hyperinflaci), systémové vady
a netransparentnost daňového systému, nestabilitu právního prostředí a rozsáhlé
živelní pohromy,
Bankovnictví – který reaguje zejména na úvěrové, tržní, likvidní, operační a obchodní rizika,
Pojišťovnictví – který reaguje zejména na komerčním pojištěním nefinancovatelné rozsáhlé katastrofy, rozsahem svých následků převyšující zdroje tohoto
odvětví, kolaps finančních trhů nebo některých jeho segmentů, přímý útok na
informační technologie odvětví pojišťovnictví a špatné strategické vedení pojišťoven,
Devizového hospodářství – který reaguje zejména na odliv kapitálu, nepředvídatelný pokles exportu, pokles cen aktiv, fundamentální vývoj ekonomiky,
velkou finanční liberalizaci bez adekvátní regulace trhu a deficit běžného účtu
platební bilance.

2.2.1.5

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její
uskutečňování.36
Ministerstvo v oblasti bezpečnosti České republiky plní úkoly ve věcech silniční, železniční, letecké a vnitrozemské vodní dopravy a námořní dopravy. Při
výkonu funkce národního leteckého úřadu, námořního úřadu, drážního správního
úřadu, silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu dbá zájmů obrany
a bezpečnosti státu. V oblasti mezinárodní spolupráce odpovídá za provádění mezinárodních smluv a dohod v dopravě. Pokud se na zajišťování bezpečnosti podílí jiný
35

36

Např. krizový zákon, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon,
zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území),
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Viz § 17 kompetenčního zákona.
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resort, zejména Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí (především pasová a celní
služba, např. Chicagská úmluva o mezinárodním civilním letectví, č. 147/1947 Sb.).
Ministerstvo dopravy při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti zejména:
vypracovává koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy jako součást
dopravní politiky státu,
spolupůsobí na zachování základních funkcí státu za krizových situací,
podílí se na plánování obrany státu včetně operační přípravy státního území
z hlediska dopravní infrastruktury,
vydává Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy,
zpracovává krizový plán a typové plány za oblast dopravy,
připravuje předrealizační opatření k použití pohotovostních zásob, především
mostních provizorních konstrukcí,
podílí se na plánování civilních zdrojů v jednotlivých oborech dopravy a
spolupracuje v oblasti prevence z hlediska boje proti terorismu.

2.2.1.6

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu je v oblasti bezpečnosti podle kompetenčního
zákona ústředním správním úřadem37 zejména pro:
energetiku,
jednotlivá odvětví průmyslu,
vnitřní a zahraniční obchod a
využívání surovin včetně státních hmotných rezerv.
Ministerstvo průmyslu a obchodu v této oblasti spolupracuje se Státní energetickou inspekcí38, Českou obchodní inspekcí39 a Licenčním úřadem. Ministerstvo
průmyslu a obchodu v rámci NATO zastupuje Českou republiku společně se Správou státních hmotných rezerv ve Výboru pro průmyslové plánování NATO (IPC).

2.2.1.7

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství je v oblasti bezpečnostního systému České republiky podle kompetenčního zákona ústředním orgánem státní správy40 zejména pro oblast:
vodního hospodářství s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany
vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod,
37
38

39
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Viz § 13 kompetenčního zákona.
Státní energetická inspekce (SEI) je státní organizace pověřená výkonem státní správy a dodržování
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon). Je rozdělena na ústřední a územní inspektoráty.
Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgán státní správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ústředního ředitele ČOI jmenuje ministr průmyslu a obchodu. ČOI byla ustanovena zákonem
č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Je nástupnickou organizací někdejší Státní obchodní inspekce. Člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty se sídly v krajských městech.
Viz § 15 kompetenčního zákona.
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péče o potraviny,
veterinární péče,
rostlinolékařské péče a
lesního hospodářství s výjimkou území národních parků.

Za účelem předcházení nebezpečným nákazám a jejich zdolávání je v gesci ministra zemědělství vytvářena Ústřední nákazová komise jako jeho trvalý poradní
orgán a u krajských veterinárních správ jsou vytvářeny nákazové komise. Ústřední
nákazová komise:
se schází podle potřeby ve vztahu k situaci na území České republiky,
jedná na základě předloženého programu k řešení nebezpečných nákaz,
se vyjadřuje k předloženým návrhům k přijetí mimořádných veterinárních opatření, schvaluje a koordinuje další činnosti spojené s realizací mimořádných veterinárních opatření a
spolupracuje se zástupci Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy,
Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva financí, Ministerstva zahraničních věcí a České inspekce životního prostředí.
V souladu s § 46 zák. č. 263/2016 Sb., atomový zákon, Ministerstvo zemědělství
se pro potřeby radiační monitorovací sítě na území České republiky podílí na zajištění měřicích míst kontaminace potravin.

2.2.1.8

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy41 pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, civilní službu,
mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých,
právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní
pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.
Ministerstvo práce a sociálních věcí koordinuje přípravu v oblasti zajišťování
bezpečnosti České republiky k připravenosti na řešení vojenských i nevojenských
krizových situací z hlediska:
zabezpečení výplaty dávek nemocenského pojištění, důchodového zabezpečení,
státní sociální podpory a dávky sociální podpory,
vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci
vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
poskytování pečovatelské služby potřebným občanům,
poskytování sociální péče v zařízeních sociální péče,
vyhledávání a spojování rodin postižených válečným konfliktem a pomoci opuštěným dětem a sirotkům,
organizace a materiálně technické přípravy rekvalifikace a profesní přípravy
pracovních sil z hlediska potřeb válečného hospodářství a
41

Viz § 9 kompetenčního zákona.
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organizace a materiálně technické přípravy k vyhledávání vhodných osob z řad

uchazečů o zaměstnání pro povolávání do pracovní výpomoci nebo pracovní
povinnosti.
Ministerstvo práce a sociálních věcí provádí kontrolu přijímaných opatření v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky k připravenosti na řešení vojenských
i nevojenských krizových situací u přímo řízených organizací.

2.2.1.9

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí je orgánem státní správy pro ochranu životního
prostředí a v rámci bezpečnostního systému zajišťuje:
zpracování krizového plánu resortu a zpracování koncepce krizového řízení
a zapracování jejich výstupů do příslušných legislativních a koncepčních dokumentů (celostátní koncepce ochrany přírody a krajiny, celostátní koncepce technické ochrany životního prostředí, státní politika životního prostředí) za účelem
zmírnění následků ohrožení životního prostředí,
postupy pro řešení povodní, dlouhodobých inverzních situací, průmyslových
havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami, znečištění ovzduší,
nadměrného hromadění odpadů, zejména nebezpečných, odstraňování starých
ekologických zátěží a starých důlních děl, sesuvů půd a řícení skal, škodlivých
účinků nebezpečných chemických látek,
ochranu před povodněmi,
vypracování informačního systému krizového řízení v oblasti životního prostředí,
zpracování dokumentů o zdrojích rizik a omezení jejich škodlivého působení na
životní prostředí,
modernizaci předpovědní, varovné a hlásné služby,
vymezení oblastí z náchylností k porušení stability svahů a řícení skal,
podporu ochrany systému kritické infrastruktury v rámci resortu životního prostředí a
opatření v oblasti obrany v rámci resortu životního prostředí.
V období mimo povodeň a po dobu povodní je v souladu s platnou legislativou
připraven systém povodňových orgánů obcí, obcí s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze městských částí) a krajů, zastřešený Ústřední povodňovou komisí v gesci ministra životního prostředí. Tyto orgány řídí, kontrolují, koordinují
a v případě potřeby ukládají úkoly v celém rozsahu řízení ochrany před povodněmi
a informují vládu. Ústřední povodňová komise není začleněna pod Ústřední krizový
štáb, je ze zákona samostatným výkonným orgánem ustaveným vládou na úseku
ochrany před povodněmi.
V souladu s § 218 zák. č. 263/2016 Sb., atomový zákon, Ministerstvo životního prostředí pro potřeby radiační monitorovací sítě na území České republiky
zajišťuje meteorologické služby a podílí se na zajištění sítě včasného zjišťování
radiační situace, měřících míst kontaminace ovzduší a měřících míst kontaminace
vody.
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2.2.1.10 Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy42 pro soudy, státní
zastupitelství a vězeňství.
Ministerstvo spravedlnosti se v souladu s kompetenčním zákonem v oblasti bezpečnosti podílí zejména na plnění úkolů vnitřní bezpečnosti státu. Organizační složky Ministerstva spravedlnosti (soudy, státní zastupitelství a Vězeňská služba České
republiky) plní zejména úkoly na úsecích boje proti závažné hospodářské a finanční
kriminalitě, korupci, nelegálnímu obchodu s drogami, organizovanému zločinu ad.
Na základě zákona o Policii ČR lze v rámci principu sdílené odpovědnosti využít
příslušníky vězeňské služby k plnění úkolů Policie České republiky. Vláda České republiky na základě svého usnesení je oprávněna povolat příslušníky vězeňské
služby k plnění úkolů Policie České republiky.43 Vězeňská služba České republiky
je systematicky připravována posílit Policii České republiky při řešení krizových
situací a v omezeném rozsahu i působit při mírových misích v zahraničí.
Ministerstvo spravedlnosti se také zejména výrazně podílí i na legislativním zajištění úkolů vnitřní bezpečnosti a pořádku.

2.2.1.11 Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy44 ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci
nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční
politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví.
Ministerstvo pro místní rozvoj:
spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu a
koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při
zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace
financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje.
Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením. Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních
samosprávných celků do evropských regionálních struktur.
Při vyhlášení nouzového stavu ve smyslu krizového zákona45, přebírá zodpovědnost za bezpečnost svých zaměstnanců krizový štáb a postupuje podle následujících
krizových plánů:
42
43

44
45

Viz § 11 kompetenčního zákona.
Srov. FILÁK, A. a kol. Zákon o Policii České republiky s komentářem podle právního stavu k 12. 1. 2009.
Praha: Police History, 2009, s. 34 a 47.
Viz § 14 kompetenčního zákona.
Ministerstvo pro místní rozvoj z hlediska ústavního zákona o bezpečnosti ČR, čl. 3 odst. 1 nezajišťuje bezpečnost ČR. Z hlediska čl. 3 odst. 2 zajišťuje v krizových situacích bezpečnost pouze svých
zaměstnanců, neboť nemá podřízené organizace.
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Nevojenská krizová situace – Opatření pro případ povodní a
Vojenská krizová situace – Opatření při nátlakových akcích zájmových skupin

a teroristických útoků.

2.2.1.12 Ministerstvo zdravotnictví
V souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti ČR zajišťuje ochranu životů a zdraví
občanů. Ministerstvo je podle kompetenčního zákona ústředním správním úřadem46
pro:
zdravotní péči,
ochranu veřejného zdraví,
zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost,
zdravotnická zařízení v přímé řídící působnosti,
vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod,
léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí a
zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém.
V součinnosti s orgány krizového řízení České republiky realizuje Ministerstvo
zdravotnictví vlastní koncepci krizového řízení a připravuje systém zdravotnické
pomoci obyvatelstvu za krizových situací a za válečného stavu.
V oblasti zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví stanovuje Ministerstvo
zdravotnictví specifické podmínky činnosti zdravotnických zařízení vyplývající
z charakteristiky mimořádných událostí, krizových situací a schválených hospodářských opatření pro krizové stavy.
Systém prevence vzniku a šíření infekčních nemocí v České republiky je stanoven zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů a vyhláškou č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
K řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s bioterorismem
a ochraně veřejného zdraví byla při Ústředním krizovém štábu zřízena Odborná
pracovní skupina pro biologickou ochranu.
Skupina zpracovává návrhy opatření k ochraně zdraví obyvatelstva při zneužití
biologických agens na území České republiky a podle situace a nových okolností
prostřednictvím svých členů navrhuje jejich úpravy. O opatřeních a jejich úpravách
informuje příslušné složky. V případě krizových situací zpracovává metodiky činnosti orgánů a složek z hlediska ochrany veřejného zdraví a předkládá je ke schválení Ústřednímu krizovému štábu.
Skupina je složena ze zástupců Hygienické stanice, Armády České republiky,
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státní veterinární správy a Hasičského záchranného sboru. Vedoucím skupiny je hlavní hygienik České republiky.
46
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Viz § 10 kompetenčního zákona.
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2.2.1.13 Správa státních hmotných rezerv
Správa státních hmotných rezerv je v oblasti bezpečnosti České republiky podle zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, vyjmenovaným
ústředním orgánem státní správy47 pro:
hospodářská opatření pro krizové stavy,
státní hmotné rezervy a
ropnou bezpečnost.
Správa státních hmotných rezerv zabezpečuje:
koordinaci ústředních správních úřadů a orgánů územní samosprávy při zajišťování hospodářských opatření pro krizové stavy,
provozování celostátního informačního systému na podporu hospodářských
opatření pro krizové stavy,
tvorbu a udržování státních hmotných rezerv v souladu s plánem vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti České republiky a
celostátní koordinaci příprav a mezinárodní aktivity k zajištění ropné bezpečnosti České republiky.

2.2.1.14 Česká národní banka
Postavení České národní banky a její místo v bezpečnostním systému České republiky
vymezuje mimo Ústavy48 a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, celá řada zákonů49. Česká národní banka je ústřední bankou České republiky. Jejím hlavním cílem
je péče o cenovou stabilitu. V souladu s tímto hlavním cílem České národní banky:
určuje měnovou politiku,
vydává bankovky a mince,
řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost
a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti
platebních systémů a
vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček, zahraničních bank
a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice,
a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České
republice.
Při krizové situaci Česká národní banka:
v oboru své působnosti stanoví a uskutečňuje opatření k zajišťování obrany státu
včetně plánování prostředků na ně a
garantuje základní bankovní služby, např. vedení účtů určených subjektů, popřípadě nouzový výdej hotovosti či vedení subjektů napojených na státní rozpočet.
47
48
49

Viz §2 odst. 6 kompetenčního zákona.
Čl. 98 Ústavy.
Např. zákon o zajišťování obrany ČR, krizový zákon, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon
č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících
zákonů.
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Za stavu ohrožení státu a válečného stavu může guvernér České národní
banky:
navrhnout vládě omezení nebo zakázání nakládání s prostředky v českých korunách na účtech u bank,
rozhodnout o zásadních měnově-politických opatřeních České národní banky,
stanovit kurs české koruny vůči cizím měnám,
navrhnout vládě omezení nebo zákaz nakládání s prostředky v českých korunách
na účtech u bank,
omezit nebo zakázat bezhotovostní a hotovostní převody mezi bankami,
přerušit nebo zastavit správní řízení vedená podle zvláštního právního
předpisu,
omezit nebo zakázat výkon činností uvedených v povolení působit jako banka,
omezit nebo zakázat nákup a vývoz devizových hodnot a čerpání prostředků
z devizových účtů, zavést nabídkovou povinnost devizových hodnot a stanovit
její rozsah, omezit rozsah oprávnění v devizových povoleních a devizových
licencích,
omezit nebo zakázat bankám poskytování úvěrů a
omezit nebo zakázat vývoz české měny.

2.2.1.15 Český telekomunikační úřad
Český telekomunikační úřad je podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), správním úřadem pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech
telekomunikací. Plní následující specifické úkoly v oblasti zajišťování bezpečnosti
České republiky:
Vykonává správu kmitočtového spektra, zpracovává a přiděluje části kmitočtových pásem určené pro vojenské účely, a to ve spolupráci s Ministerstvem obrany.
Přednostně rozhodne o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nezbytných k zajištění činnosti orgánů Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Policie České republiky, Vězeňské služby a justiční stráže České republiky, Hasičského záchranného
sboru České republiky a jednotek požární ochrany, záchranné zdravotní služby
a celních orgánů.
Bez ohledu na pořadí došlých žádostí rozhodne o povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení nezbytných k zajištění činnosti orgánů Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Policie České republiky pro bezpečnostní
účely, Hasičského záchranného sboru České republiky, Zdravotnické záchranné
služby a služby pátrání celního úřadu.
Může rozhodnout o nevydání povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení, vyžaduje-li to bezpečnost státu nebo dodržování závazků vyplývajících
z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Z uvedených důvodů
36
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může rozhodnout o odnětí již vydaného povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení.
Uděluje krátkodobá povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení (např.
i pro zajištění pobytu cizích vojsk na území České republiky vyplývající z mezinárodních smluv).
Rozhoduje o změně nebo odnětí přidělených čísel, vyžaduje-li to bezpečnost státu.
Při udělování telekomunikačních licencí uplatňuje hledisko bezpečnosti státu,
které zakotvuje v udělených licencích a podle uvedeného hlediska může rozhodnout o odnětí telekomunikační licence.
Přednostně zjišťuje rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí
Ministerstva obrany a ozbrojených sil České republiky, Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Hasičského záchranného sboru České republiky, poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, Celní správy České republiky a Vězeňské
služby a justiční stráže České republiky.
Při výkonu Státní inspekce telekomunikací se zaměřuje i na plnění výše stanovených
povinností a podmínek, včetně organizačního zajištění přednostního poskytování
telekomunikační služby orgánům státní správy a samosprávy, ozbrojeným silám,
ozbrojeným bezpečnostním sborům a záchranným sborům na období krizových situací, včetně tísňového volání v systému integrovaného záchranného systému.

2.2.1.16 Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší kontrolní úřad je obecně upraven v Ústavě v samostatné hlavě páté (tedy
mimo moc soudní, výkonnou a zákonodárnou), proto někdy bývá označován za
„čtvrtý pilíř demokracie“ jako zárodek možné moci kontrolní. Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanovuje zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, a podle něj vykonává kontrolu:
hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných
obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti,
státního závěrečného účtu České republiky,
plnění státního rozpočtu České republiky,
hospodaření s prostředky, poskytnutými České republice ze zahraničí, a s prostředky, za něž převzal stát záruky,
vydávání a umořování státních cenných papírů a
zadávání státních zakázek.
Nejvyšší kontrolní úřad rovněž vykonává kontrolu, nestanoví-li zvláštní zákon
jinak, u:
organizačních složek státu a
právnických a fyzických osob.
Úřad vykonává kontrolu hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na
pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky.
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2.2.1.17 Národní bezpečnostní úřad
Národní bezpečnostní úřad je v oblasti bezpečnosti podle zákona č. 148/1998 Sb.,
o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných skutečností a pro oblast bezpečnostní
způsobilosti fyzických osob.
Národní bezpečnostní úřad pro zabezpečení bezpečnosti:
zajišťuje jednotné provádění ochrany utajovaných skutečností v České republiky,
vede ústřední registry utajovaných skutečností poskytovaných v rámci mezinárodních styků,
zajišťuje a koordinuje kryptologický výzkum a vývoj, řídí kryptografickou
ochranu utajovaných skutečností a zajišťuje kryptoanalytické služby,
zajišťuje a koordinuje výzkum, vývoj a výrobu prostředků k ochraně utajovaných skutečností a provádí nebo zajišťuje jejich certifikaci a distribuci,
zajišťuje certifikaci informačních systémů určených k nakládání s utajovanými
skutečnostmi,
zajišťuje a ve stanoveném rozsahu provádí bezpečnostní prověrky fyzických
osob a organizací,
zajišťuje a ve stanoveném rozsahu provádí ověřování bezpečnostní způsobilosti
fyzických osob,
vykonává státní dozor v oblasti ochrany utajovaných skutečností a v oblasti bezpečnostní způsobilosti fyzických osob a
vydává bezpečnostní standardy.

2.2.1.18 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Státní úřad pro jadernou bezpečnost je podle kompetenčního zákona dalším ústředním orgánem státní správy. Kompetence a jeho místo v bezpečnostním systému
vymezuje celá řada zákonů.50
Státní úřad pro jadernou bezpečnost v oblasti zajišťování bezpečnosti podle atomového zákona:
vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření a v oblasti radiační ochrany,
vykonává státní dozor nad jadernou bezpečností, jadernými položkami, fyzickou ochranou, radiační ochranou a havarijní připraveností a kontroluje dodržování povinností podle tohoto zákona,
50
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Např. zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 281/2002 Sb., o některých
opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.
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vykonává kontrolu nešíření jaderných zbraní a státní dozor nad jadernými polož-

kami a fyzickou ochranou jaderných materiálů a jaderných zařízení,

vydává povolení k výkonu činností podle tohoto zákona a typově schvaluje oba-

lové soubory pro přepravu a skladování jaderných materiálů a radioaktivních
látek stanovených prováděcím právním předpisem, zdroje ionizujícího záření
a další výrobky,
schvaluje způsob zajištění fyzické ochrany, havarijní řády a po projednání vazeb
na vnější havarijní plán s příslušným krajským úřadem a dotčenými obecními
úřady s rozšířenou působností vnitřní havarijní plány a jejich změny a
řídí činnost celostátní radiační monitorovací sítě, jejíž funkci a organizaci stanoví prováděcí právní předpis, a zajišťuje funkci jejího ústředí, zajišťuje činnost
krizového koordinačního centra a zabezpečuje mezinárodní výměnu dat o radia.

2.2.1.19 Orgány územně samosprávných celků
Postavení a role orgánů územně samosprávných celků v souvislosti s formulací
otázek ochrany vnitřní bezpečnosti související s územní působností územně samosprávných celků. Nutno poznamenat, že úkoly orgánů územních samosprávných
celků v krizovém řízení jsou úkoly plněné v rámci výkonu státní správy v přenesené
působnosti.

2.2.1.20 Orgány krizového řízení kraje
Krizové řízení v kraji zajišťují zejména hejtman kraje a krajský úřad. Hejtman zajišťuje připravenost kraje na řešení krizových situací. V jejím rámci řídí a kontroluje
přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich
následků prováděná územními správními úřady s působností na území kraje, orgány
obcí s rozšířenou působností, orgány obcí nebo právnickými osobami a fyzickými
osobami.
Hejtman k plnění svěřených úkolů v krizovém řízení:
zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje,
zřizuje a řídí krizový štáb kraje a
schvaluje krizový plán kraje.
Za zákonem stanovených podmínek, může hejtman, v případě, že jsou ohroženy
životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí, vyhlásit stav nebezpečí51. Za stavu
nebezpečí je hejtman oprávněn např. nařídit:52
51

52

Stav nebezpečí vyhlašují hejtmani příslušných krajů, v případě Prahy její primátor, na základě § 3
krizového zákona. Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Věstníku právních předpisů kraje
a zveřejňuje se jak na úředních deskách dotčených krajů a obcí, tak prostřednictvím hromadných
informačních prostředků. Musí být uvedeny důvody, území, pro něž je stav vyhlášen (celé území
kraje nebo jeho část), krizová opatření a jejich rozsah. Vyhlašuje se jen na nezbytně nutnou dobu
o délce maximálně 30 dnů, nad tuto délku jej lze prodloužit jen se souhlasem vlády.
Srov. § 14 krizového zákona.
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pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo poskytnutí věcného prostředku pro

řešení krizové situace,

bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňo-

vání staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace,
přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému, podílejících se na plnění krizových opatření, a v nezbytném rozsahu také
prvků kritické infrastruktury,
evakuaci obyvatelstva a
zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území.
Krajský úřad v rámci krizového řízení spolupracuje s hasičským záchranným
sborem kraje při zpracování krizového plánu kraje a plní úkoly jemu v krizovém
plánu kraje vymezené. K plnění těchto úkolů zřizuje pracoviště krizového řízení.

2.2.1.21 Bezpečnostní rada kraje
Bezpečnostní rada kraje je poradním orgánem zřizovatele pro přípravu na krizové
situace.
Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní
rady kraje.
Na jednání bezpečnostní rady se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav
připravenosti na krizové situace na území kraje. Na jednání bezpečnostní rady kraje
mohou být přizvány další osoby, pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu
zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.
Jednání bezpečnostní rady kraje se uskutečňuje nejméně dvakrát ročně. Bezpečnostní rada kraje má nejvýše 10 členů, složení bezpečnostní rady kraje a obsah
její činnosti stanoví nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28
odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon). Jednání bezpečnostní rady je neveřejné a řídí se jednacím řádem.
Členové bezpečnostní rady kraje se po vyhlášení krizového stavu stávají členy krizového štábu kraje, tajemník bezpečnostní rady je tajemníkem krizového štábu.

2.2.1.22 Krizový štáb kraje
Krizový štáb kraje je zřízen jako pracovní orgán hejtmana k řešení mimořádných
událostí a krizových situací ve správním obvodu kraje, v souladu s § 24b odst. 1 krizového zákona. Dále celá řada dalších právní předpisů souvisí s činností krizového
štábu kraje.53
53
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Např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), vyhláška
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Předsedou krizového štábu kraje je hejtman. Tajemníkem krizového štábu kraje
je jmenován vedoucí oddělení krizového řízení odboru kancelář hejtmana. Působnost, složení, úkoly členů a další záležitosti stanoví Statut krizového štábu kraje
a jednací řád krizového štábu kraje.
Krizový štáb kraje svolává hejtman operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení hrozících nebo vzniklých mimořádných událostí
a krizových situací a k přijetí krizových opatření, zpravidla spojených s nezbytným
omezením základních práv a svobod v případech, kdy:
je vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav pro celé území
státu nebo pro správní obvod kraje,
je vyhlášen stav nebezpečí pro celý správní obvod kraje nebo pro jeho část,
jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací na základě vlastního
rozhodnutí, vyhlášení zvláštního stupně poplachu podle Poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje, podnětu řídícího důstojníka hasičského
záchranného sboru kraje nebo žádosti starosty obce s rozšířenou působností,
je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra České republiky při ústřední koordinaci
záchranných a likvidačních prací a
jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek
integrovaného záchranného systému.

2.2.1.23 Orgány obce s rozšířenou působností
Úkoly v krizovém řízení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností zajišťuje zejména starosta obce s rozšířenou působností a obecní úřad s rozšířenou
působností.
Starosta obecního úřadu s rozšířenou působností54 v rámci úkolů v krizovém
řízení řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací
a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností. K zabezpečení těchto úkolů ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností:
zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností,

54

č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, vyhláška č. 281/2001 Sb.,
kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), směrnice č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná
pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně) jsou mezičlánkem přenesené působnosti samosprávy mezi krajskými úřady a ostatními obecními úřady (nižším článkem jsou pověřené obecní úřady a nejnižším všechny ostatní obecní úřady). Obecní úřady obcí s rozšířenou
působností tak mají oproti ostatním obecním úřadům některé oblasti působnosti navíc, a to nejen pro
svůj vlastní, základní správní obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí.
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organizuje přípravu správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové

situace a podílí se na jejich řešení,

schvaluje krizový plán obce s rozšířenou působností a
zřizuje a řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností.

Za krizové situace zajišťuje provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce s rozšířenou působností a plnění úkolů stanovených hejtmanem a dalšími orgány krizového řízení. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností plní v krizovém řízení zejména následující úkoly:
spolupracuje s hasičským záchranným sborem při zpracování krizového plánu
kraje a při zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností,
plní úkoly stanovené jemu v krizovém plánu obce s rozšířenou působností,
vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob a předává údaje v ní
vedené hasičskému záchrannému sboru kraje a
vede přehled možných zdrojů rizik a v rámci prevence odstraňuje nedostatky,
které by mohly vést ke vzniku krizové situace.
K plnění úkolů v krizovém řízení zřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností pracoviště krizového řízení. Ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na
plnění úkolů v krizovém řízení podílejí.

2.2.1.24 Krizový štáb obce s rozšířenou působností
Krizový štáb obce s rozšířenou působností je pracovním orgánem starosty obce
s rozšířenou působností k řešení krizových situací. Starosta je jeho předsedou a jmenuje členy krizového štábu.55
Členové jsou zvoleni na základě jejich praktické využitelnosti jmenovacím dekretem.56 Jeho složení a základní úkoly jsou uvedeny v § 24b krizového zákona
a v § 12 až 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon).
Praxe představuje skutečnost, že pracovní poslání krizového štábu spočívá v přímém výkonu úkolů v souvislosti s řešením mimořádné události, nebo krizové situace. Protokolární postup, administrace a samotný dohled nad provedením úkolů je
realizován tajemníkem krizového štábu. V období, nežli dojde k aktivaci krizového
štábu, personálně sleduje využitelnost osob, navrhuje starostovy jejich obměny, odvolání, jmenování a provádí aktualizaci kontaktů.
55

56
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Starosta obce s rozšířenou působností vydává základní dokument a tím je statut krizového štábu obce s rozšířenou působností s komentářem: „K provedení ustanovení zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a Směrnicí MV ČR č. j.: MV-117572-2/PO – OKR-2011 čl. 1,
vydávám (…).“
Mezi formální náležitosti jmenování patří projednání nového členství na bezpečnostní radě obce
s rozšířenou působností, která je na rozdíl od pracovního krizového štábu orgánem poradním. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností je definována v § 24 krizového zákona.
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Krizový štáb obce s rozšířenou působností se skládá z členů bezpečnostní rady
obce s rozšířenou působností57 a členů stálé pracovní skupiny. Tvoří ji tajemník krizového štábu, pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zástupci základních složek integrovaného záchranného systému, případně mohou být i přizváni odborníci podle druhu řešené mimořádné události, či krizové situace. Předseda
krizového štábu je zároveň starostou obce s rozšířenou působností, ten určí z členů
stálé pracovní skupiny vedoucího. Dokumentaci provádí tajemník krizového štábu,
který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.
Složení krizového štábu je obsaženo v krizovém plánu obce s rozšířenou působností a může být řešeno variantně s ohledem na druh mimořádné události nebo
krizové situace. Zpracovatelem krizového plánu je hasičský záchranný sbor kraje,58
jemu poskytuje součinnost obecní úřad obce s rozšířenou působností59 a další subjekty jakožto zdravotnická záchranná služba, krajská hygienická stanice, veterinární
služba a vybrané právnické osoby.60 Zástupce hasičského záchranného sboru kraje,
který je členem stálé pracovní skupiny, zajišťuje po aktivaci krizového štábu komunikaci s krajským operačním a informačním střediskem.
Činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností spočívá v jednání členů bezpečnostní rady, vedoucího stálé pracovní skupiny, eventuálně dalších členů
s ohledem na druh a charakter řešené události. Jednání probíhá ve stanovených intervalech, které se odvíjí od požadavků na zvládání mimořádné události, či krizové
situace. Činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností tkví v přípravě podkladů pro zasedání, a to nepřetržitě. Představuje to střídání
režimu pohotovosti, aktivního plnění úkolů, nebo jednání stálé pracovní skupiny
krizového štábu.
Úkoly krizového štábu obce s rozšířenou působností spočívají v projednávání možností řešení mimořádné události, či krizové situace s návrhy opatření starostovi obce
s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů předložených členy bezpečnostní rady a členy stálé pracovní skupiny krizového štábu. Informování obyvatelstva z hromadných informačních prostředků.61 Sledování, analýza a vyhodnocování
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Pro nezasvěcené osoby může docházet k matoucímu dojmu, že bezpečnostní rada obce s rozšířenou
působností je identická svým složením s krizovým štábem obce s rozšířenou působností, není tomu
ovšem tak. Bezpečnostní rada představuje pouze hlavní skupinu z krizového štábu, včetně starosty,
tajemníka, místostarosty, tajemníka úřadu a zástupců složek integrovaného záchranného systému.
Krizový štáb má i další členy a je účelně tvořen z osob úřadu tak, aby mohli být využitelní pro své
odbornosti. Například členové z evidence obyvatel mají oborně posloužit při hlášení přechodného
pobytu osob, nebo zástupce ze sociální péče může být prospěšný k realizaci stanoveného krizového
opatření k vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové situace vykonávat
rodiče, nebo jiný zákonný zástupce, dle vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3
písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Viz § 15 odst. 1 krizového zákona.
Viz § 19 odst. 1 krizového zákona.
Viz § 16 písm. d) nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Viz § 15 až 16 zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů.
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průběhu mimořádné události, či krizové situace. Ochrana obyvatel realizovaná orgány krizového řízení, složkami integrovaného záchranného systému a správními
úřady nacházejícími se v územní působnosti obce. Příprava materiálu pro rozhodovací činnost starosty obce s rozšířenou působností, včetně návrhů k provedení
regulačních opatření. Dokumentace postupů řešení mimořádné události, vedení
přehledu o nasazených silách a prostředcích a o dalších disponibilních možnostech.
Zabezpečení materiální a technické podpory, udržování spojení s krizovým štábem
kraje, sousedními krizovými štáby obcí s rozšířenou působností, krizovými štáby
obcí jsou-li zřízeny, Aktivaci krizového štábu při vyhlášení stavu nebezpečí nebo
nouzového stavu pro správní obvod obce s rozšířenou působností provádí starosta.62
Upřesnění této aktivace je definováno v příloze Statutu jednacího řádu krizového
štábu obce s rozšířenou působností. Starosta jej aktivuje v případě potřeby koordinace záchranných a likvidačních prací, na výzvu Ministerstva vnitra za ústřední
koordinace, při cvičení orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného
systému, anebo pokud je to nezbytné k řešení mimořádné události podle zákona
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

2.2.1.25 Orgány obce
Úkoly v krizovém řízení na úrovni obcí plní zejména starosta obce a obecní úřad.
Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací. Pro plnění
těchto úkolů a úkolů při řešení krizových situací může zřídit krizový štáb obce jako
svůj pracovní orgán.
Za krizové situace zajišťuje starosta obce provedení stanovených krizových
opatření v podmínkách správního obvodu obce, a dále zejména:
zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před
hrozícím nebezpečím,
nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce a
organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva.
Obecní úřad v rámci úkolů v krizovém řízení zejména:
organizuje přípravu obce na krizové situace,
poskytuje obecnímu úřadu s rozšířenou působností podklady ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností,
vede za krizových situací evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob,
podílí se na zajištění veřejného pořádku a
plní další úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností.
62
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Nebývá praxí, že by sám starosta obce s rozšířenou působností aktivoval svůj krizový štáb, nýbrž
má k tomuto účelu pověřenou osobu. Pověřenou osobou bývá tajemník, případně vedoucí stálé pracovní skupiny krizového štábu. K aktivaci se využívá krajského operačního střediska Hasičského
záchranného sboru ČR, které disponuje v plánu spojení databází členů bezpečnostní rady a krizového štábu. Při samotné realizaci se specifikuje, za jakým účelem, s upřesněním místa, času a seznamu
povolaných členů ze strany pověřené osoby. Svolání probíhá telefonicky, SMS, emailem. Příchozí
relace zní: „Hasičský záchranný sbor kraje, svolání členů krizového štábu“ a zadaný text.
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Obecní úřad rovněž seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.
Ostatní orgány obce se na plnění úkolů v krizovém řízení podílejí.

2.2.1.26 Bezpečnostní rada obce
Bezpečnostní rada obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) krizového zákona, je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace. Takto určené obci je hasičským
záchranným sborem kraje uložena povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového
plánu kraje. Předsedou bezpečnostní rady obce určené je starosta příslušné obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce. Mezi další právní předpisy v souvislosti
s činností Bezpečnostní rady obce lze zařadit např. nařízení vlády č. 462/2000 Sb.,
k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.

2.2.2	Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
Přesné vymezení pojmu vnitřní bezpečnost je problematické. Existuje několik dimenzí vnitřní bezpečnosti, vždy však záleží na úhlu pohledu autora či daného aktéra, jenž
v rámci vnitřní bezpečnosti vystupuje. Pro Českou republiku je charakteristické policejně bezpečnostní pojetí63 vnitřní bezpečnosti, protože odpovídá nejen našemu právnímu
řádu, ale i úkolům, jenž jsou vymezeny pro výkon služby Policie České republiky.
Kompetentním ústředním orgánem státní správy pro správu vnitřních věcí v oblasti vnitřní bezpečnosti je Ministerstvo vnitra. Tuto kompetenci získalo na základě
§ 12 kompetenčního zákona, ve znění zákona č. 178/2019 Sb., přičemž Policie České republiky je dle § 5 zák. o Policii ČR podřízena Ministerstvu vnitra.
Dle terminologického slovníku Ministerstva vnitra je vnitřní bezpečností stav,
„kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby ohrožující stát a jeho zájmy
zevnitř (…)“.64 Principy, formy a medody ochrany vnitřní bezpečnosti nejsou ale
realizovány pouze na vnitrostátní úrovni, ale i na úrovni mezinárodní. Příkladem
je aplikace vnitřní bezpečnosti v rámci unijního práva Evropské unie, mezinárodní
policejní spolupráce a zapojení policejně bezpečnostních orgánů České republiky
do mezinárodních zahraničních misí.
Z již uvedeného jednoznačně vyplývá, že v systému orgánů odpovědných za plnění
úkolů na úseku vnitřní bezpečnosti má prioritní postavení Policie České republiky, která
je koncipována jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor65, plnící úkoly v uvedené oblasti společenských vztahů v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními
63

64

65

MACEK, P., FILÁK, A. a kol. Základy teorie policejně bezpečnostní činnosti. Praha: Police History,
2004, s. 55.
Terminologicky_slovnik_MV-2016.pdf, s. 5. [online]. Dostupné z: www. https://www.mvcr.cz/
clanek/terminologicky-slovnik-krizove-rizeni-a-planovani-obrany-statu.aspx. [cit. 10. 9. 2020].
viz § 1 odst. 1 zák. o Policii ČR.
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obecně závaznými právními předpisy. Zásadní postavení zaujímá zejména Ústava a Listina66, které obsahují m. j. právní jistoty, jež obecně stanoví práva a povinnosti občanů
a současně určují zákonné důvody, kdy je možno tato práva omezovat či jinak narušovat. Například podle čl. č. 8 Listiny je každému zaručena osobní svoboda. Na druhé
straně, pokud je někdo stíhán nebo zbaven svobody, nelze to jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Stejně tak však Listina v čl. 2 odst. 2 stanovuje, že státní
moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem,
který zákon stanoví, tento článek Listiny považujeme za naprosto zásadní pro celkové
pochopení otázek vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality.
Pod problematiku vnitřní bezpečnosti státu spadá svým obsahem veřejná bezpečnost a veřejný pořádek. I z tohoto důvodu považujeme za nutné v budoucnosti, jak
jsme již uvedli, definovat zmíněné otázky pod jednotný pojem ochranná bezpečnost.

2.2.2.1

Právní jistoty bezpečnosti České republiky

Ústava
Sama Ústava České republiky se sice k zajištění vnitřní bezpečnosti nevyjadřuje přímo,
přesto o jejím vlivu na tuto oblast není pochyb. Vymezuje a předvídá ústavní orgány,
jež mají na zajištění veřejného pořádku konkrétní vliv. Ústava ale přiznává ústavním
orgánům pravomoci i v oblasti vnější bezpečnosti, např. rozhodování o účasti České
republiky v obranných systémech nebo označení prezidenta republiky jako vrchního
velitele ozbrojených sil. Ústava také, byť omezeně, vyjmenovává i pravomoci, kterými
ústavní orgány disponují. Například čl. 43 Ústavy ukládá Parlamentu České republiky rozhodovat o vyhlášení válečného stavu či vyslovit nesouhlas s rozhodnutím vlády
o účasti ozbrojených sil na záchranných pracích při živelních pohromách. Další pravomoci Parlamentu jsou na ústavní úrovni konkretizovány v ústavním zákoně o bezpečnosti ČR. Vládě České republiky Ústava např. přiznává právo za stanovených okolností
rozhodovat o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.
V souvislosti s vlivem Ústavy na vnitřní bezpečnost stojí kromě ústavních orgánů
za povšimnutí i samotná preambule Ústavy. V té se mimo jiné píše, že „občané České
republiky (…) jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku
(…)“. Z takové formulace lze dovodit nároky na chování vůči jiným osobám jednotlivě,
ale také vůči celému společenství, potažmo státu. Ústavou uznaná hodnota sounáležitosti společenství může mít vliv i na pořádkové zákonodárství či brannou povinnost.

Listina
Listina významným způsobem formuje, jaké hodnoty a instituty se v českém prostředí stanou součástí veřejného pořádku. Ustanovení přímo či nepřímo související
s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem prostupují celou Listinu.
66
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Důležitost Listiny v postavení státních orgánů a občanů spočívá zejména v tom, že konstruuje ústavní sebeomezení státní moci.
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Například čl. 6 odst. 4 Listiny zakládá prostor pro okolnosti vylučující protiprávnost. Usmrcení jiné osoby je nepochybně narušením bezpečnosti. Usmrcení
jiné osoby v mezích nutné obrany narušením bezpečnosti není, naopak je to jednání
směřující k zachování veřejného pořádku. Listina zařadila právo na vlastní obranu
mezi základní lidská práva, z čehož plyne, že v ústavním pořádku České republiky má takové právo významné postavení. Článek 7 a čl. 8 Listiny zaručují nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, osobní svobodu a stanovují některé náležitosti
trestního řízení. Připouští nicméně omezení v souladu se zákonem. Výjimky možné
z důvodů předvídaných zákonem mají podstatný vliv na zajištění veřejného pořádku. Příkladem uvádíme právo policisty omezit osobní svobodu z důvodu zatčení,
právo narušit soukromí osoby z důvodu osobní prohlídky a další. Článek 12 Listiny
zaručuje nedotknutelnost obydlí, zároveň však předvídá situace, v nichž je narušení
této zásady možné. Jedním takovým důvodem je i odvrácení závažného ohrožení
pořádku.
Lze uzavřít, že Listina vymezuje hodnoty a zásady, jež utváří charakter České
republiky. Tyto hodnoty a zásady jsou součástí veřejného pořádku. Všechny právní
předpisy musí být v souladu s ústavním pořádkem, a proto i v zákonech ovlivňujících
a upravujících veřejný pořádek např. v § 2 zák. o Policii ČR, jsou hranice nastavené
Listinou znatelné. Neméně důležitou oblastí Listiny v postavení státních orgánů a občanů spočívá zejména v tom, že konstruuje ústavní sebeomezení státní moci67.

67

Více k sebeomezení státní moci především právy a svobodami člověka a uznáním mezinárodně
dohodnutých standardů lidských práv a svobod např.:
–– Suverenita vyjádřená v čl. 1 odst. 1 Ústavy není neomezená, ale uplatňuje se v souladu s pravidly mezinárodního práva – pravidla mezinárodního práva vyplývají především z Charty OSN,
ale v souladu s ní i z dalších mezinárodních smluv dvoustranných i vícestranných, jimiž je ČR
vázána – součástí závazků a pravidel mezinárodního práva je nejen právo smluvní, ale i obyčejové – ČR deklaruje, že dodržuje závazky o lidských právech a základních svobodách a všechny
ostatní mezinárodní závazky.
–– Stát je tvůrcem práva, ale vzniklým právem je i vázán (čl. 2 odst. 3 Ústavy) – každá státní moc
musí být opřena o právní zmocnění, všechny postupy státu musí být v souladu se závaznými
právními procedurami (čl. 2 odst. 2 Listiny).
–– čl. 2 odst. 3 Ústavy: Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon – zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí.
–– čl. 2 odst. 2 Listiny: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem,
a to způsobem, který zákon stanoví.
–– čl. 2 odst. 4 Ústavy: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být
nucen činit, co zákon neukládá – zásada legální licence.
–– čl.9 odst. 2 Ústavy: Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná, není však uvedeno, co se tím rozumí (svrchovanost lidu, princip sebeomezení státu).
–– čl. 6: politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšiny.
–– čl. 9 odst. 3 Ústavy: Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů
demokracie.
–– Právo na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních
svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny (čl. 23 Listiny).
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Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
Klíčovým předpisem ústavní úrovně dotýkájící se vnitřní bezpečnosti je ústavní
zákon o bezpečnosti ČR. Tento předpis stanovuje povinnost státu zajišťovat bezpečnost České republiky. Článek 1 úst. zák. o bezpečnosti ČR stanovuje, že: „Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností
státu.“
Jak bylo naznačeno výše, bezpečnost lze vnímat jako vnější a vnitřní. Jelikož
jsou vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek pojmy, které se do značné míry, někdy
úplně překrývají,68 můžeme konstatovat, že stát má na ústavní úrovni zakotvenou
povinnost zajišťovat vnitřní bezpečnost. Stát tuto povinnost naplňuje prostřednictvím ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů a havarijních služeb.
Nejsou to však pouze tyto složky, jež se na zajišťování bezpečnosti podílí. Ústavní
zákon o bezpečnosti ČR v čl. 3 odst. 2 konstatuje, že: „Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na
zajišťování bezpečnosti České republiky.“
Ústavní zákon o bezpečnosti ČR také upravuje mimořádné stavy. Jedná se
o nouzový stav69 a stav ohrožení státu70. Válečný stav je předvídán v Ústavě, ústavní zákon o bezpečnosti ČR s tímto pojmem nadále pracuje. Mimořádné stavy mají
ve vztahu k veřejnému pořádku důsledky zejména v možném omezení svobod osob
a stěžejních hodnot, k jejichž ochraně existence státu směřuje, a sice život, zdraví
a hodnoty majetkové, dále odkazuje na zajištění svrchovanosti, územní celistvosti
a demokratických základů státu.71
Při stanovení povinností státu je třeba vnímat napětí mezi nároky, kladenými na
stát obecně. Povinnost je třeba chápat v dobovém hodnotovém kontextu společnosti
a ve vztahu k možnostem státu při naplňování užšího vymezení cílů státu je tak třeba přizpůsobovat i výklad pojmů jako je: svoboda, bezpečnost, život, zdraví apod.72
Ústavní zákon o bezpečnosti ČR počítá se zachováním Ústavy, a tedy se zachováním státu a jeho institucí v alespoň základních parametrech, a není tedy připraven
pro situaci okupace či úplné disfunkčnosti státu. A to ani případným mimořádně
vzniklým orgánům dílčím způsobem vázaným na předchozí mocenské uspořádání,
a proto např. exilové vládě by měla zůstat povinnost plnit hlavní úkoly stanovené
v čl. 1 úst. zák. o bezpečnosti ČR.

68

69
70
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Nejednoznačnost pojmů veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost dokazuje i skutečnost, že není jednotné jejich užívání, např. ústavní zákon o bezpečnosti ČR dokonce používá ještě další pojem, kterým
je vnitřní pořádek – viz jeho čl. 2.
Viz čl. 5 úst. zák. o bezpečnosti ČR.
Viz čl. 7 úst. zák. o bezpečnosti ČR.
MAREŠ, M., NOVÁK, D. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2019, s. 2.
Tamtéž.
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2.2.2.2

Veřejný pořádek

Veřejný pořádek spolu s vnitřní bezpečností je integrální součástí tzv. vnitřních věcí.
Ústředním orgánem státní správy v oblasti vnitřních věcí je ve smyslu § 12 odst. 1
kompetenčního zákona Ministerstvo vnitra, jemuž je Policie České republiky dle
§ 5 odst. 1 zák. o Policii ČR podřízena.
Veřejný pořádek patří mezi neurčité právní pojmy. Zmíněná neurčitost spočívá
v užívání pojmu napříč různými právními předpisy, aniž by byl zákonodárcem
konkrétně definován. Záleží tedy zejména na interpretaci a aplikaci pojmu veřejný
pořádek příslušným správním orgánem, ke kterému se daný právní předpis vztahuje.
Jinak zní výklad veřejného pořádku v zákonu o obcích a jiný obsah pojmu je stanoven
v trestním zákoníku, byť se stále jedná o jeden a ten samý pojem. Nejpravděpodobnějším důvodem, proč zákonodárce veřejný pořádek taxativně nikdy nevymezil, je
komplexnost tohoto pojmu. Je žádoucí, aby orgány aplikující pojem veřejného pořádku nebyly v praxi rigidně vázány explicitní definicí, ale aby mohly pružně reagovat
na aktuální situaci. Zde je namístě brát v úvahu fakt, že nelze podrobně a explicitně
formulovat vše, co je zapotřebí k spořádanému soužití lidí na veřejnosti.73
„O tom, že pojem veřejného pořádku je zvlášť elastický, se vyjadřoval již profesor J. Hoetzel74 a zdůrazňoval, že se ho má používat s taktem.“75 Elastičnost obsahu
pojmu veřejného přádku je zapříčiněna působením různých vlivů. Veřejný pořádek
se mění nejen s vývojem společnosti a posouváním hranic tolerovaného chování, ale
i s konkrétním místem a časem. Ilustračním příkladem chápání elasticity veřejného
pořádku je zákon č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních k upevnění
veřejného pořádku, který platil na území Československé socialistické republiky
v období normalizace. Uvedený zákon umožňoval tehdejšímu normalizačnímu režimu nejen zakazovat a rozpouštět veřejná shromáždění76, ale i likvidovat nepohodlné
dobrovolné organizace či manifestace77. Dnes by rozpuštění veřejného shromáždění
znamenalo porušení práva shromažďovat se, které je garantováno Listinou, jenž je
součástí ústavního pořádku České republiky. Omezení práva shromažďovat se na
veřejných místech ze strany zákona Listina připouští v čl. 19 odst. 2 pouze v případech „nezbytné ochrany práv a svobod druhých, ochrany veřejného pořádku, zdraví,
mravností, majetku nebo pro bezpečnost státu“.
73

74

75

76

77

MACEK, P. a kol. Pořádková činnost policie, obecná část. 2. vyd. Praha: Police History, 2008,
s. 21. Dále také MACEK, P., ZÁMEK, D. Policie a Hromadné narušení veřejného pořádku. Praha:
PA ČR, 2007, s. 11.
Jiří Hoetzel byl profesorem správní vědy a správního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě jiného vypracoval osnovu československé ústavy.
ČERNÝ, J., JANATA, J. Veřejný pořádek, aneb, Co trápí starosty: příručka pro praxi obecních
úřadů. Praha: Linde, 1999, s. 17.
Srov.: http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/1-2010/historicky_vyvoj_shromazdovaciho_prava_
na_uzemi_ceske_republiky_i.htm,
http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/2-2010/historicky_
vyvoj_shromazdovaciho_prava_na_uzemi_ceske_republiky_ii.htm, http://bezpecnostni-sbory.wbs.
cz/clanky/3-2010/historicky_vyvoj_shromazdovaciho_prava_na_uzemi_ceske_republiky_iii.htm.
Tamtéž.
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„Neurčité právní pojmy zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze úspěšně zcela
přesně právně definovat.“78 Přítomnost takových neurčitých právních pojmů nemusí
být nutně nežádoucí, a to přesto, že jejich výskyt může v adresátech norem vzbuzovat nejistotu, jelikož nevědí, jaký přesný význam se za užitými slovy skrývá79.
Občasná nutnost užití neurčitých právních pojmů je přirozený důsledek faktu, že ne
všechny myslitelné životní situace a právní vztahy lze vymezit a normovat. S touto
skutečností souvisí též správní uvážení, nebo diskreční pravomoc či volná úvaha,80
které se spolu s neurčitým právním pojmem často vyskytuje. Neurčitý právní pojem
bývá v normě kombinován se správním uvážením, a to tak, že neurčitý právní pojem
je v hypotéze normy a správní uvážení v dispozici normy. Oba tyto výše zmíněné
instituty přispívají pružnosti správy a také jí dávají možnost zohlednit specifika
a individuální povahu konkrétních situací.
Právní nejistota, kterou s sebou neurčité právní pojmy mohou nést, je však korigována činností soudů, které právní normy vykládají. Role soudů je ve vztahu
k neurčitým právním pojmům klíčová. Zvláště pak role Nejvyššího správního soudu, který jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve
správním soudnictví zajišťuje jednotu rozhodování. Jednota rozhodování a právo na
stejné rozhodnutí ve stejných případech zabraňují libovůli při aplikaci práva,81 čímž
je posílena právní jistota.
Při hledání významu pojmu veřejný pořádek je nezbytné vycházet z judikatury
a dále odborných studií v akademických publikacích. Z podstaty neurčitosti pojmu
veřejný pořádek, jak byl vysvětlen výše, vyplývá, že jeho výklad úzce souvisí s povahou každého případu. I přesto však nalezneme taková soudní rozhodnutí a akademické interpretace, které se snaží podat obecnější výklad veřejného pořádku.
Soudní rozhodnutí, v nichž soudci veřejný pořádek definovali, pak vytváří rámec,
do něhož se musí všichni, kdo veřejný pořádek vykládají, vejít. Rozhodnutí tohoto
druhu též mohou sloužit jako návod, jak veřejný pořádek nahlížet. Příkladem může
být následující rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS 2 As 78/2006-73): „Jedná
se o normativní systém, na němž je založeno fungování společnosti v daném místě
a čase a jenž v sobě zahrnuje ty normy právní, politické, mravní, morální a v některých společnostech i náboženské, které jsou pro fungování dané společnosti nezbytné.
Nadto je možno pod pojmem veřejného pořádku rozumět také faktický stav společnosti, k němuž je dodržování tohoto heterogenního normativního systému zacíleno.
Narušení veřejného pořádku je proto zároveň narušením normy a zároveň narušením
optimálního stavu společnosti, který je účelem a dispozicí této normy.“82 V kontextu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
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HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 54.
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některých zákonů, uvedl Městský soud v Praze (MS v Praze 11 Ca 50/2006), že:
„Veřejným pořádkem ve smyslu § 87h odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, se rozumí soustava pravidel chování, která jsou obsažena v právních předpisech, ale i pravidel, která
v právních předpisech obsažena nejsou, jestliže jejich zachovávání je podle obecného
názoru lidí v určitém místě a čase nezbytnou podmínkou pokojného stavu (např. Zaḱ ladní pravidla slušnosti, morálky, respektování práv druhých).“83
Z hlediska veřejného pořádku je zajímavý čl. 23 Listiny. Ten upravuje právo
občanů „postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád
lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních
orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“. Stát na ústavní
úrovni přiznává občanům právo bránit demokratické hodnoty, jestliže sám v této
činnosti selže.
Je na místě také zamyšlení nad tzv. právní jistotou, která může být nejasná v souvislosti s neurčitými právními pojmy. Právní jistota plyne z dodržování práva, ze
zachovávání legality jak při jeho tvorbě, tak i aplikaci. K naplnění požadavku právní jistoty musí být vytvořeny podmínky pro to, aby bylo objektivní právo dlouhodobě stabilní, jednotné, relativně jednoduché a předvídatelné a aby byla dodržována
subjektivní práva všech. Nikdo nesmí být bez zákonného důvodu na svých právech
zkrácen a každý, kdo porušuje právní povinnosti, musí být zákonným způsobem postižen. Tím je naplňováno legitimní očekávání fyzických i právnických osob. Právní
jistota je jedním ze znaků existence právního státu.84 Omezení práv a zásad předvídaná Listinou jsou ovšem stále limitována vlastním smyslem ustanovení. Ústavní
soud (I. ÚS 1849/08) v této věci konstatuje, že: „Ukládá-li na základě zákona orgán
veřejné moci soukromým osobám povinnosti, a tím omezuje jejich základní práva,
musí přesto dbát na to, aby zcela nepopřel samotnou podstatu toho kterého základního práva nebo jeho smysl. Omezení nelze užít k jiným, než zákonem předvídaným
účelům (čl. 4 odst. 4 Listiny). Tak základní práva zpětně omezují svá, formálním
zákonem předvídaná, omezení.“85
Další, kdo se kromě soudů podílí na utváření pojmů, či jednotlivých znaků veřejného pořádku, jsou akademičtí a vědečtí pracovníci, a to ať už v literatuře, komentářích k zákonům nebo ve svých vědeckých pracích.
Absence definice veřejného pořádku ze strany „zákonodárce“ inspirovala mnoho autorů k jejímu vytvoření. Nevýstižnější definice byla v minulosti vytvořena doc.
JUDr. Pavlem Mackem, CSc.
Samotný pojem veřejného pořádku nabývá různého významu z pohledu jeho historického chápání. Současný pojem veřejný pořádek lze charakterizovat jako: „souhrn společenských vztahů, které vznikají, rozvíjejí se a zanikají na místech veřejných a veřejnosti přístupných, které jsou upraveny právními i neprávními
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normativními systémy, jejichž zachovávání je významné pro zajištění klidného
a bezporuchového chodu společnosti.“ 86
Veřejný pořádek tedy zahrnuje vztahy lidí regulované právními i neprávními
normami. Současná právní úprava přitom používá pojem veřejný pořádek jak samostatně87, tak s různými přívlastky, nejčastěji pak jako tzv. místní záležitosti veřejného pořádku.88
Zmíněná definice obsahuje několik bodů, nad kterými je nutné se pozastavit,
vysvětlit si jejich účel a vzájemnou provázanost.
Jak již bylo zmíněno, veřejný pořádek se v čase mění a vyvíjí. Jeho obsah není rigidní, ale elasticky reaguje na historický vývoj. Z tohoto důvodu autor definice uvádí,
že v historickém kontextu pojem veřejného pořádku nabývá různého významu.
Historie je úzce spjata s vývojem společnosti. Každá společnost je založena na
určitých hodnotách a pravidlech, které určují její fungování. Veřejný pořádek tyto
společenské hodnoty reflektuje, proto se jeho vnímáni bude lišit společnost od společnosti. Jinak bude vnímán evropskou společností a úplně jinak v muslimském světě.
Tato skutečnost se v definici odráží slovním spojením souhrn společenských vztahů.
„Veřejný pořádek se však nevyvíjí pouze v čase, ale i v místě. Je tedy spjatý
s konkrétním místem. Uvedená definice zasazuje veřejný pořádek do míst veřejných
a veřejnosti přístupných. Místem veřejným se rozumí kterékoliv místo v České republice, pro které neplatí žádné omezení a kam má veřejnost vždy přístup, jedná se
např. o náměstí. Naproti tomu místo veřejnosti přístupné je místo, kam má veřejnost přístup, ale jen za splnění určité podmínky“89. Určitou podmínkou lze chápat
otevírací dobu či zakoupení vstupného. Například pro naplnění skutkové podstaty
přestupku dle § 5 odst 1 písm. e) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
veřejné pohoršení je třeba naplnit všechny tři znaky a to, že musí musí být spácháno
veřejně; jednání musí subjektivně pohoršovat zpravidla více než dvě osoby, které
budou tomuto jednání obvykle přítomny současně; musí být v rozporu s tím obsahem mravnosti, na němž se společnost shoduje.90
Poslední část definice se vztahuje k zajištění klidného a bezporuchového chodu společnosti. K tomu, aby byl tento stav naplněn je zapotřebí zřídit legislativu
vztahující se nejen k bezpečnosti státu, ale i k problematice na místní úrovni, jenž
je spojena především s ochranou veřejného pořádku. Právní normy však nemohou
obsahovat vše. Každá společnost se řídí nejrůznějšími zvyky, tradicemi, zásadami
či návyky, které jsou v ní pevně zakořeněny. Uvedené morální normy se předávají
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z generace na generaci a jsou jedinci vštěpovány výchovou. Na rozdíl od právních
norem nejsou státem vynutitelné. Morální normy jsou posuzovány prostřednictvím
veřejného mínění.91
Veřejný pořádek v současné legislativě nabývá různých přívlastků. Časté synonymum k pojmu veřejný pořádek představuje pojem místní záležitosti veřejného pořádku, jak je například uvedeno v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, či v zákoně
o obcích.92 Nebo často skloňované hromadné narušení veřejného pořádku.93
Veřejný pořádek také ve svém pojmu zahrnuje vztahy lidí regulované právními
i neprávními normami. Z právních norem jsou to především normy správního (policejního) a trestního práva. Pro praktickou činnost policie je pak význam těchto
norem a podrobnější výklad pojmu veřejný pořádek dán tím, že policista je povinen
na místě formou správního uvážení rozhodnout:
zda došlo k narušení veřejného pořádku,
zda se jedná o narušení společenských vztahů zakotvených v některém z právních předpisů, či zda jednání osoby (osob) spadá pod některý z neprávních normativních systémů,
zda je v daném případě oprávněn, resp. povinen provést některé z opatření směřující k obnovení veřejného pořádku.
V tomto případě má tedy uvedení samotného pojmu veřejný pořádek charakter
obecného zmocnění.
Při teoretickém vysvětlování pojmu veřejný pořádek je nutné vycházet rovněž
z toho, že v každé organizované společnosti existují pravidla chování dvojího druhu. Předně jsou to již uvedená pravidla chování lidí (jak rušitelů veřejného pořádku,
tak i jeho ochránců), která jsou přesně a výslovně označena v právní normě, tedy
pravidla chování lidí formalizovaná.
Na druhé straně zde reálně existují pravidla chování lidí, která nejsou a ani nemohou být vyjádřena v právní normě, tj. pravidla chování neformalizovaná.
Vše, co spořádané společenské soužití lidí na veřejnosti vyžaduje, nelze totiž
podrobně a výslovně formulovat. Nelze např. podrobně v právní normě taxativně
vyjádřit všechny možné případy hrubého či neslušného chování lidí na veřejnosti.
Legislativa řeší tuto situaci tím, že obecně stanoví, že je nutno zachovávat veřejný
pořádek atd. Tím je umožněna též ochrana neformalizovaných pravidel chování,
která jsou vlastně obsažena ve zkratce „veřejný pořádek“. Tato pravidla chování
lidí jsou pevně závazná a stávají se součástí právního řádu a jejich zachovávání je
vynutitelné státním donucením, ale pouze tehdy, jsou-li splněny určité podmínky:
především je nutné, aby příslušná právní norma (její hypotéza nebo dispozice)
obsahovala termín veřejný pořádek. Např., že Policie České republiky „chrání
91
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ZÁMEK, D. Hromadné narušení veřejného pořádku z pohledu Policie ČR. Plzeň: Aleš Čeněk,
2013, s. 14.

53

Prevence kriminality

veřejný pořádek“. Neformalizovaná pravidla chování jsou totiž právně závazná
jen v mezích právní normy. Pramenem práva je právní norma, která se na veřejný pořádek odvolává, nikoliv neformalizovaná pravidla chování;
za druhé – právní relevanci nemají všechna neformalizovaná pravidla chování
lidí na veřejnosti, nýbrž pouze ta, která mají určitou kvalitu. Jde o taková pravidla chování, která by dle obecného přesvědčení v určitém místě a čase měl
zachovávat každý a jež jsou pro každého závazná nejen morálně, ale i právně.
Pojem veřejný pořádek má ještě další právní význam. Právní norma, jejíž hypotéza nebo dispozice obsahuje pojem veřejný pořádek, má materiálně právní význam.
To znamená, že tvoří základ obecného zmocnění k obnovení veřejného pořádku,94
kdy, podle zásady subsidiarity není k dispozici speciální zmocnění k obnovení veřejného pořádku.
Ze zásady zákonnosti vyplývá, že pokud Policie České republiky zakročuje a zasahuje do sfér práv a svobod občanů, musí k tomu mít zákonné zmocnění. První je
speciální, které má přednost, druhé je obecné, jež má subsidiární povahu. To znamená, že je lze použít jen když k obnovení veřejného pořádku není speciální zmocnění.
Speciální zmocnění je v legislativě formulováno tak, že hypotéza nebo dispozice
právní formy, z niž se zmocnění odvozuje, jsou formulovány relativně jednoznačně
nebo taxativně. Například zmocnění k použití donucovacích prostředků či zbraně
podle zákona o Policii ČR apod. Tím je uvážení při aplikaci právní normy ponechán
úzký prostor.
Obecné zmocnění, jak již bylo předesláno, je naproti tomu v legislativě konstituováno aplikací právně neurčitých výrazů, jako jsou např. pojmy „veřejný pořádek“,
„vnitřní pořádek“ a další. Taková právní norma pak slouží jako obecné zmocnění
k obnovení veřejného pořádku, není-li k dispozici zmocnění speciální. Podle tohoto
obecného zmocnění lze zakročit proti různým projevům hrubosti a neslušnosti na
veřejnosti, proti drobným výtržnostem, rušení nočního klidu, rušení divadelních aj.
představení apod.
Jedním z rysů veřejného pořádku je místo realizace společenských vztahů, které
tvoří jeho obsah. Musí se jednat o místa veřejná či veřejnosti (byť přechodně) přístupná95. Jde tedy o chování lidí na veřejnosti. Tímto místem může však být místo relativně privátní, např. zahrada, dvůr apod., ze kterých dochází k rušení veřejného pořádku.
Jedná se o kterékoliv místo na teritoriu České republiky, pro které mohou být
např. i stanoveny odlišně sociální normy chování, a to jak právního charakteru (viz
problematika místních záležitostí veřejného pořádku), tak i normy neprávní, jimiž
rozumíme rozličné zvyky, tradice, obyčeje apod. Jako příklad lze uvést polévání
děvčat o Velikonocích, průvody studentů při Majáles apod.96
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Viz § 2 odst. 1 písm. b) zák. o Policii ČR.
BRÁZDA. J. Odpovědnost za veřejný pořádek ve městech a obcích, sborník Quo vadis bezpečnost
měst a obcí v ČR II. Praha Institut pro veřejnou správu, Vysoká škola podnikání a práva, 2019, s. 8.
BRÁZDA. J. Možnosti obcí při zajišťování bezpečnosti na teritoriu s přihlédnutím k využití zákona
o přestupcích, Sborník z mezinárodní vědecké konference „Teoretické a praktické aspekty služobných zákrokov, Akadémia policejného zboru“. Bratislava, 2018, s. 7.

Bezpečnostní systém – vnitřní bezpečnost – prevence kriminality

Dynamika pojmu veřejný pořádek je dána dalším jeho znakem, jímž je určitý
čas. A to nejen z hlediska vývoje společnosti samé, např. to, co bylo rušením veřejného pořádku v předchozích etapách vývoje společnosti, dnes již za takové považováno není a naopak, ale i z hlediska denní či noční, jakož i roční doby např. oslavy
při silvestrovské noci.

Ochrana veřejného pořádku
Každá demokratická společnost garantuje svým členům zajištění klidu a pořádku.
Byť v našem právním řádu nemá veřejný pořádek pevné vymezení, jeho ochrana,
dodržování, ale i případné trestání jeho nedodržení či narušení, směřuje k rovnováze ve společnosti a nerušenému soužití občanů. Obecně lze říci, že dodržování
veřejného pořádku přináší společnosti užitek v podobě rovnováhy a bezporuchovém chodu společnosti.97
K zajištění nerušeného chodu společnosti je zapotřebí veřejný pořádek chránit.
Ochrana veřejného pořádku je jednou ze základních činností policie, přičemž lze
ochranu veřejného pořádku chápat „jako záležitost celé společnosti, proces na
kterém se kromě státních orgánů podílí též další orgány, instituce i jednotliví občané“.98 Kromě veřejných aktérů se do ochrany veřejného pořádku zapojují
i soukromé bezpečnostní složky, jenž působí v komerční sféře.
Obecně lze vymezit obsah ochrany veřejného pořádku jako celý komplex politických, právních, sociálně ekonomických a jiných opatření směřujících přímo či
zprostředkovaně k zajištění klidu a pořádku ve společnosti.99
Tato opatření spočívají ve vytváření příznivé společensko-politické situace pro
zajišťování veřejného klidu a pořádku, dále v regulaci daných vztahů právními normami a bezprostřední realizaci těchto právních norem. Z jiného zorného úhlu lze
říci, že se jedná o předcházení a zabraňování narušení veřejného pořádku, jeho obnovování, popřípadě vzetí narušitelů k odpovědnosti.
Každý ze subjektů, které se účastní na ochraně veřejného pořádku, má vymezeno své postavení. Na základě uvedeného můžeme ochranu veřejného pořádku
definovat jako normotvornou a výkonnou činnost příslušných státních orgánů,
organizací a institucí realizovanou za účasti občanů, jejímž obsahem je právní
regulace společenských vztahů, jejich kontrola dodržování, jakož i provádění
příslušných opatření s cílem předcházení narušování a obnovení již narušeného veřejného pořádku.
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Normotvorná forma ochrany veřejného pořádku
Na této formě se podílejí především zákonodárné sbory, které svojí zákonodárnou činností, tj. původní právní úpravou společenských vztahů v oblasti veřejného pořádku,
stanoví postavení všech dalších subjektů v tomto procesu, včetně jejich práv i povinností. Normotvorná činnost pak zahrnuje též regulaci tzv. místních záležitostí veřejného pořádku, jimiž zastupitelstva reagují na místní podmínky a potřeby úpravy společenských vztahů v téže oblasti a regulují tak společenské vztahy na veřejnosti cestou
obecně závazné vyhlášky.100 Prostřednictvím obecně závazných vyhlášek lze stanovit
i omezit činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci.101 Normotvorná činnost zahrnuje zejména oblast trestněprávní, správněprávní a občanskoprávní, které lze
považovat za oblasti nejfrekventovanější a též nejvýznamnější.
Výkonná forma představuje již konkrétní „činnost kompetentních orgánů
a jejich pracovníků při realizaci právních norem,“ jenž byly vymezeny v rámci
normotvorné formy.102 Jde o vymezení pravomoci a působnosti státních orgánů
v procesu ochrany veřejného pořádku, právní postavení jejich pracovníků, jakož
i postavení jednotlivých občanů.
Právní úprava společenských vztahů v oblasti veřejného pořádku je tedy pouze
výchozím momentem a prvním předpokladem, na který musí navazovat činnost
kompetentních orgánů a jejich pracovníků při realizaci právních norem. Ve vztahu
k občanům jde pak především o přesné dodržování právních norem, ale též o vhodnou realizaci neprávních normativních systémů tak, aby nebyl narušován klid a pořádek, práva a zájmy jiných občanů.

2.3	Prevence kriminality jako součást systému
vnitřní bezpečnosti
Z poznatků mnoha vědních oborů posledních desetiletí se ukazuje, že negativním
jevům, vyskytujícím se napříč společností, je daleko efektivnější předcházet, než je
následně komplikovaně řešit. Totéž platí i o kriminalitě. Represivní přístupy, jakožto
reakce na spáchanou trestnou činnost, se jeví jako málo efektivní. Hovoří se o krizi
trestní justice, vězeňství, trestu odnětí svobody, objevují se pochybnosti o účinnosti
sankční politiky.103 Preventivní strategie se stávají vedle strategií represivních rovnocennou, v současné době spíše upřednostňovanou, složkou kontroly kriminality.
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Kontrola kriminality je realizována dvěma subsystémy kriminální politiky –
subsystémem trestní politiky a subsystémem preventivní politiky.104 Trestní politika jako součást obecné politiky se zaměřuje nejen na regulaci trestního zákonodárství, ale též na aplikační praxi orgánů činných v trestním řízení (soudů, státních
zástupců, policie, vězeňských, probačních pracovníků). Předmětem zájmu trestní
politiky je kontrola kriminality a ji doprovázejících nebo jinak s ní souvisejících
sociálně patologických jevů za využití poznatků získaných vědeckými metodami
a postupy, zejména kriminologickým výzkumem, tak přímým uplatňováním trestněprávních a souvisejících norem v praxi, zahrnujíc též snahy o sjednocování této
aplikační praxe.105 Širší vymezení trestní politiky zahrnuje „veškerá státní opatření přijímaná k ochraně společnosti a jejich jednotlivých členů před kriminalitou
a v boji s ní“.106 V tomto pojetí se však již též odráží i druhý z uvedených subsystémů kriminální politiky – preventivní.
Prevence kriminality jako neoddělitelná součást kriminologické nauky nabývá, s ohledem na její předmět, interdisciplinárního charakteru. Samotné vymezení pojmu a obsahu prevence kriminality tak není jednoduchou záležitostí
a v odborné literatuře ani jednotné vymezení nenacházíme. Prevenci odvozenou
od latinského praevenire lze vnímat jako určitý zákrok předem, opatření, která
mají předejít vzniku nějakého nežádoucího jevu. Prevenci kriminality lze v tomto
širokém kontextu vnímat jako veškerá opatření směřující k eliminaci trestné činnosti před jejím započetím případně před jejím pokračováním.107 Někteří autoři
při vymezení pojmu prevence kriminality akcentují zaměření se na kriminogenní
faktory, kdy hovoří o realizaci společenských aktivit orientovaných na jejich odstranění, oslabení, či neutralizaci.108 Obdobné vymezení nacházíme též v zákoně
o prevenci kriminality109, který přijali naši sousedé na Slovensku a legislativně tak
realizaci preventivních aktivit ve svém státě zakotvili. Prevencí kriminality se dle
tohoto zákona rozumí cílevědomé, plánovité, koordinované a komplexní působení na příčiny a podmínky, které vyvolávají anebo umožňují kriminalitu a jinou
protispolečenskou činnost, s cílem jejich předcházení, potlačování a zamezování.
Znalost kriminogenních faktorů je tedy pro efektivní realizaci prevence kriminality nezbytně nutná.110
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S ohledem na odlišné vnímání pro prevenci kriminality stěžejních pojmů jako je
kriminalita, sociálně patologické, negativní, rizikové jevy se tak setkáváme u jednotlivých autorů též s rozličnými přístupy k vymezení pojmu a především pak obsahu prevence kriminality, v širším slova smyslu prevence sociálně patologických
(negativních) jevů.
Budeme-li vycházet z vymezení předmětu kriminologické nauky reflektující kriminalitu (jak v legálním, tak sociologickém pojetí), pachatele, oběť a kontrolu kriminality, dostáváme se k poměrně širokému vymezení samotného pojmu prevence
kriminality.
Prevence jakožto působení ve směru předcházení negativním jevům, ke kterým
bezesporu kriminalita patří, musí dle Bubelíniho111 vykazovat určité znaky:
prevence musí vycházet z analýzy daného jevu, kterému chceme předcházet,
musíme důkladně poznat jeho příčiny, podmínky, zákonitosti vzniku a vývoje,
k analyzovanému jevu je třeba přistupovat z hodnotícího hlediska, dle kritéria
vztahu daného jevu k integritě a optimálnímu fungování příslušného systému,
orientujeme se na budoucnost, spojuje se s prognózováním pravděpodobnosti
výskytu daného jevu,
prevence je záměrné působení, má určité cíle, využívá rozličné formy a metody
působení.
Tyto charakteristické znaky se nutně odrážejí též v různém měřítku v jednotlivých v odborné literatuře se vyskytujících definicích prevence kriminality.
V tom nejširším slova smyslu lze definovat prevenci kriminality jako předcházení kriminalitě a s ní souvisejících negativních, napříč společností se vyskytujících
jevů a ochrana společnosti a jednotlivce před nimi.
Van Dik a de Waard (1991) pohlížejí na prevenci kriminality jako na souhrn
soukromých a veřejných iniciativ zaměřených na snižování škod způsobených jednáním, které je označeno trestním právem za trestné.112
Osmančík113 ve své definici akcentuje již význam zaměření pozornosti na příčiny a podmínky páchání trestné činnosti. Prevenci kriminality chápe jako „soubor
nejrůznějších aktivit netrestního charakteru, které vyvíjejí státní, veřejné i soukromé instituce i jednotlivci, orientované na odstranění, blokaci či oslabování faktorů,
o nichž se soudí, že jsou příčinami kriminality. Jejím cílem je proto snížit pravděpodobnost geneze trestných činů, a tím redukovat rozsah a intenzitu kriminality“.
Jak uvádí Štefunková114 je v zahraničních definicích kladen důraz především na
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konečný efekt preventivního působení s ohledem na stav kriminality jako takové,
kdežto čeští odborníci zaměřují svou pozornost a zdůrazňují nutnost poznání rizikových faktorů (příčin a podmínek) kriminality.
Obdobným způsobem definují prevenci slovenští autoři s častým odkazem na
její vymezení v již zmiňovaném zákoně o prevenci kriminality a jiné protispolečenské činnosti.115 S ohledem na širší zaměření ve smyslu předcházení též jiné protispolečenské činnosti se jedná v tomto ohledu o velice širokou definici zahrnující různé
oblasti společenského života.
Česká republika nedisponuje v současné době jako Slovensko samostatnou
právní úpravou, která by se bezprostředně dotýkala prevence kriminality. V právních předpisech různé právní síly však narážíme na jednotlivá ustanovení prevence
kriminality se z rozličných úhlů pohledu dotýkajících. Tato ustanovení reflektují
obecné standardy pro předcházení trestné činnosti stanovené ve Směrnici pro prevenci kriminality OSN z roku 2002. Zde se pod pojmem prevence rozumí strategie
a opatření, která usilují o snížení rizika výskytu trestné činnosti a jeho potencionálního negativního efektu na jednotlivce a společnost, včetně strachu z kriminality
tím, že ovlivňují různorodé příčiny jejich vzniku. Ve směrnici však není reflektováno preventivní působení trestní represe.
Trestní represe je chápána jako jeden z nástrojů přispívajících ke kontrole zločinnosti. Účelem trestu je ochránit společnost před trestnou činností, zabránit pachatelům v další trestné činnosti, jejich výchova v řádné občany, jejich náprava
a současně výchovné působení i na ostatní členy společnosti. Trest je vnímán jako
prostředek, kterým se společnost brání páchání trestné činnosti.116 Trestní represi
společně s prevencí lze považovat za dva základní subsystémy kontroly kriminality,
jež zahrnuje veškeré společenské instituce, strategie a sankce, jejichž cílem je dosažení konformity chování v oblasti regulované trestním právem.117 V rámci kontroly
kriminality je stále ve větším rozsahu akcentována nutnost vyváženosti dvou výše
zmiňovaných strategií: strategie preventivní a represivní.
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