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A. Úvod

Předkládaný dokument představuje příspěvek ČSSD ke společenské diskusi věnované problematice
bezpečnosti. Zajištění bezpečnosti občanů patří mezi základní funkce státu. Bezpečí jednotlivce je ob-
dobnou hodnotou jako svoboda, spravedlnost nebo rovnost před zákonem. Pokud stát není schopen
bezpečnost občanů zajistit, logicky čelí růstu nedůvěry. Bující organizovaný zločin (korupce, daňové
úniky, vydírání apod.) může navíc v konečném důsledku vést k omezení funkčnosti základních institucí
státu. 

1. Stát nefunguje, pokud lidé nejSou v bezpečí

Podmínkou fungování společnosti i státu je zajištění vnější i vnitřní bezpečnosti. Po pádu železné opony
a s rostoucí globalizací se měnily a mění i základní faktory, které naši bezpečnost ovlivňují. S koncem
studené války a vstupem ČR do kolektivní obrany v rámci NATO se výrazně zvýšila vnější bezpečnost
naší země. Hrozbou se naopak stal mezinárodní terorismus. Integrace EU a s tím související odbourávání
hraničních kontrol naopak logicky vede ke zvýšení rizika a ohrožení bezpečnosti vnitřní. Společně s tě-
mito faktory vnitřní bezpečnost ČR ovlivňuje i zhoršující se sociální situace způsobená finanční krizí
a špatnou hospodářskou a sociální politikou pravicových vlád. Nárůst majetkové i násilné trestné čin-
nosti v posledních letech je toho důkazem. 

Graf č. 1: Násilná trestná činnost ; zdroj: Policejní prezidium ČR

Graf č. 2: Krádeže vloupáním; zdroj: Policejní prezidium ČR
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2. nepromyšlené škrty prAvicových vlád ohrožují vnitřní bezpečnoSt Státu

Vláda problémy všech oblastí, bezpečnost nevyjímaje, řeší jen tupými škrty namísto skutečných reforem.
Snížení výdajů na prevenci kriminality a provoz všech bezpečnostních složek nemůže vést k ničemu ji-
nému, než ke zhoršení bezpečnostní situace, a tedy i ohrožení životů a zdraví občanů v naší zemi. Trend
nárůstu kriminality je v celkových číslech relativně mírný. Pokud ale bude kvůli dalším nesystémovým
a úsporným opatřením oslabování bezpečnostních složek pokračovat, čeká nás razantní zlom, který ne-
bude možné vyřešit ani při nasazení obrovských finančních prostředků v průběhu příštích pěti až deseti
let. O negativních vyhlídkách mohou hovořit příklady měst jako např. Karviné, Bruntálu, Ústí nad Labem,
Děčína a dalších, kde v letech 2010 a 2011 došlo k nárůstu kriminality o desítky procent.

Graf č. 3: Vývoj násilné trestné činnosti, Karviná a Ústí nad Labem; zdroj: Policejní prezidium ČR

Graf č. 4: Krádeže vloupáním, Bruntál a Děčín; zdroj: Policejní prezidium ČR

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



3. Stát potřebuje kvAlitní příSlušníky bezpečnoStních Sborů

Neméně důležitým faktorem schopnosti státu zaručit občanům bezpečnost je loajalita a motivace pří-
slušníků bezpečnostních sborů (od policistů, hasičů až po zpravodajské služby). Neustálé snižování
platů, hrozba propouštění a současně ztížené pracovní podmínky (od nedostatku pohonných hmot až
po legislativní rámec) vedou v mnoha případech k tomu, že zkušení a schopní lidé odchází do soukro-
mého sektoru nebo plní své povinnosti sice dle standardů, nikoliv však nad jejich rámec. Často se do-
konce tito lidé stávají soupeři státu a pracují po svém odchodu jako bezpečnostní poradci těch, kteří se
dopouští trestné činnosti, zejména daňové. 

4. ochrAnA Soukromí neSmí uStupovAt do pozAdí

Stát nesmí při ochraně životů lidí rezignovat na jejich svobodu a soukromí. Jakákoliv právní úprava a z ní
vyplývající nástroje bezpečnostních složek musí být vždy při svém přijímání posuzována i z hlediska
proporcionality a ochrany soukromí a svobody jednotlivců. Zároveň je nutné nastavit a udržovat silné
kontrolní mechanismy pro kontrolu bezpečnostních složek a bránit jejich zneužití. 

5. reformy A reorgAnizAce bezpečnoStní Sbory už téměř zdecimovAly

Posílení bezpečí občanů nevede přes neustálé pseudoreformy a reorganizace, kterých jsme byli svědky
v posledních šesti letech pravicových vlád. Výsledky „reforem“ jasně dokazují pravdivost rčení, že ne-
chcete-li aby něco fungovalo, musíte to neustále reorganizovat. Příslušníci bezpečnostních složek místo
práce pro občany museli nemálo času strávit uhájením svých pozic či studiem nových a zbytečných or-
ganizačních změn. Cílem politiků by proto mělo být zajištění funkčnosti bezpečnostních sborů kon-
krétními opatřeními, nikoliv zisk laciného potlesku za neustálé a nepotřebné reformy, které postrádají
smysl, ale efektně se představují na tiskových konferencích. Když pak dojde na jejich naplnění a chabé
výsledky, je už obvykle po volbách. Poučením z posledních let proto musí být provádění reorganizací
a změn jen tam, kde se to ukáže jako nezbytně nutné a až po analýze všech možných negativních do-
padů, včetně alternativního řešení při zachování stávajícího systému.

6. bez peněz to nepůjde

Každé ministerstvo je schopno utratit jakékoliv množství peněz. Financování proto nemůže vycházet
jen z představ resortu, ale především z bezpečnostních standardů a bezpečnostní situace a rizik. Bez-
pečnostní složky jistě unesou rozumné úspory a je potřeba je neustále hledat zefektivňováním činností
či nákupem nových technologií. Existuje však hranice, jejíž překročení znamená neschopnost zajistit
dosavadní standard a logicky povede k bezprostřednímu ohrožení životů lidí. Pokud by byly realizovány
zamýšlené úspory pro roky 2013 a 2014 (viz níže uvedená tabulka), došlo by například k prodloužení
doby dojezdu na místo zásahu až o desítky minut nebo snížení objasněnosti vyšetřování trestné činnosti
o desítky procent. A pokud pachatel nebude zjištěn a pohnán před soud, logicky bude páchat další
trestnou činnost, která bude stoupat. Nastavení rozpočtu Ministerstva vnitra ČR proto musí vycházet
z potřeb občanů, kteří ve svých daních na zajištění bezpečnosti platí nemalé částky. Nelze akceptovat
snížení bezpečnosti občanů s tím, že tito budou nahrazovat neschopnost státu platbami bezpečnostním
agenturám za ochranu svého majetku či života. Těch, kteří si mohou dovolit soukromé ochranky, je málo
a není důvod, abychom ty ostatní, kteří poctivě pracují a odvádí daně, nechali v ohrožení jen proto, že
stát není schopen spravedlivým způsobem vybírat daně. Úspora v rozpočtu policie a hasičského sboru
nemusí být při započtení všech negativních důsledků fakticky žádná. Snížení výdajů rozpočtu Minis-
terstva vnitra ČR se promítne při zvýšení kriminality do rozpočtů obětí trestných činů, ale i zdravotních
pojišťoven apod. 
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7. výSledky prAvicových vlád jSou kAtAStrofální 

Základní finanční ukazatele pro rok 2012 střednědobého výhledu na léta 2013 a 2014 pro kapitolu Mi-
nisterstva vnitra jsou, dle usnesení Vlády ČR č. 692 ze dne 21. září 2011, následující:

Tabulka č. 1: Specifické ukazatele;  zdroj: Policejní prezidium PČR

Z porovnání ukazatelů je zřejmé, že návrh celkových výdajů Ministerstva vnitra ČR na rok 2013 nižší cel-
kem o 5 804 142 tis. kč a pro rok 2014 nižší o 9 201 644 tis. kč oproti roku 2012. Pokud do úspor v rámci
Ministerstva vnitra ČR zahrneme i tzv. „Johnův úsporný balíček“ z roku 2011, který znamenal nižší výdaje
o 8 300 000 tis. kč ve srovnání s rozpočtem roku 2010, dojdeme k propadu výdajového rámce v resortu
Ministerstva vnitra ČR mezi roky 2010 a 2014 o celkem 17 501 644 tis. kč. 

8. vládA počítá S propouštěním policiStů A hASičů – my neSouhlASíme

Vzhledem k tomu, že v roce 2011 došlo kvůli Johnově nesystémové úspoře 8,3 miliardy Kč k zastavení
téměř všech investičních činností a ostatní běžné výdaje byly poníženy v takové míře, že velmi obtížně
pokrývají mandatorní a ostatní provozní výdaje jednotlivých organizačních složek státu, je nejpravdě-
podobnější možností, jak chce pravicová vláda docílit naplánované úspory v roce 2014, omezení mzdo-
vých prostředků a výdajů s nimi souvisejících. Omezení mzdových prostředků lze docílit:

a/ plánovaným snížení platových tarifů a tříd – pro roky 2012 až 2014 jsou mzdové prostředky, po více
jak 10% snížení z roku 2011 zmraženy na průměrný plat cca 29 500,- Kč. (řadový hasič a policista tohoto
průměru však nedosáhne, fakticky průměrný plat policisty a hasiče ze základního útvaru zasahujícího
v ulicích činí po cca 10 letech služby 22 000 – 24 000,- Kč).

b/ snížením počtu příslušníků bezpečnostních sborů – pro dodržení plánovaných celkových výdajů na
rok 2014 by muselo být propuštěno v průběhu let 2012 a 2013 v rámci Policie ČR cca 10 000 policistů
a v rámci HZS ČR více jak 3 000 hasičů. Policejní prezident pro letošní rok avizoval, že hranici 40 309 po-
licistů nelze překročit, pokud mají být zajištěny standardní služby všech policejních složek. Na začátku
roku 2012 byl stav policistů 39 750, přesto ministerstvo vnitra (resp. policie) nezahájilo nábor nových
příslušníků, aby byl dorovnán propad.

Tabulka č. 2: Početní stavy policistů a hasičů; zdroj: Policejní prezidium ČR a Odborový svaz HZS ČR
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          Údaje v tis. Kč 

Specifické ukazatele  2012 2013 2014 
Ministerstvo vnitra ČR – výdaje celkem 52 756 658 46 952 516 43 555 014 
Policie ČR – výdaje 27 801 052 23 856 917 21 299 286 
Hasičský záchranný sbor ČR – výdaje 6 696 678 5 804 000 5 197 424 
Ministerstvo vnitra – výdaje samotného úřadu 6 711 291 5 694 339 5 252 945 
Programy spolufinancované z rozpočtu EU – výdaje 391 479 119 451 7 872 
Dávky důchodového pojištění 4 749 611 5 086 107 5 370 585 
Ostatní sociální dávky 4 410 169 4 680 413 4 869 822 

 
 

   
  

    
     

 

 

 

 
 

  
 

  
  

 
 

 
 

 
   

   
 

 
   

   

 
 
Početní stavy policistů a hasičů s předpokládaným 
výhledem do roku 2014: 

     2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2104 

Policisté 47015 45126 43397 
4415

7 
4227

9 40148 38000 32000 30000 
Hasiči 9056 9098 9119 9195 9151 9026 8400 7500 6000 

 
 



Graf č. 5: Počty policistů; zdroj: Policejní prezidium PČR

Graf. č. 6: Počty hasičů; zdroj: Odborový svaz HZS ČR

9. prAvice Směřuje ke zrušení většiny hASičSkých StAnic

Dramatická situace se kvůli politice pravicové vlády nevyhýbá ani Hasičskému záchrannému sboru ČR
(HZS ČR). Zatímco v letošním roce fungují hasiči s rozpočtem 6,6 miliardy korun, v roce 2014 mají vyjít
jen s 5,2 miliardy Kč. To by bylo pro celý sbor likvidační. Už nyní totiž balancuje na hraně financovatel-
nosti jak v investičních, tak v provozních výdajích. Jediným způsobem, jak uspořit takto vysokou částku,
je propuštění asi 3 000 hasičů. Jejich nedostatek by logicky vedl k uzavření hasičských stanic. Z dnešních
238 na pravděpodobně pouhých 89! Vrátili bychom se tak do sedmdesátých let, kdy na jeden okres
s výjimkou největších měst, připadala jedna stanice. Doba dojezdu na místo požáru či katastrofy by se
tak mohla prodloužit ze stávajících deseti minut na přibližně dvacet až třicet minut. 
Takto drastické a razantní snížení rozpočtu HZS ČR bude znamenat, že hasiči nebudou moci plnit své
úkoly a bude zásadním způsobem ohrožena ochrana života, zdraví a majetku obyvatel. Omezí se i funkč-
nost a činnost integrovaného záchranného systému a další oblasti, které ministerstvo vnitra zabezpe-
čuje. 
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Graf. č. 7: Požáry; zdroj: Výroční zpráva HZS ČR

otázky k diskusi:

b. nAše cíle

 V rámci vnitřní bezpečnosti je třeba posílit součinnost a koordinaci všech složek, které se zabývají
ochranou majetku, zdraví a života. Zejména je potřeba odstranit duplicity a využívat lépe lidský
potenciál všech sborů.

 Financování bezpečnostních složek musí vycházet z potřeb zajištění bezpečnosti občanů, nikoliv
z nahodilých škrtů.

 Je nutné zastavit personální rozklad a odbornou destrukci bezpečnostních sborů, například ne-
ustálými reorganizacemi.  

1/ zákon o vnitřní bezpečnoSti

základní legislativní rámec vnitřní bezpečnosti
Zákon o vnitřní bezpečnosti bude základním stavebním kamenem bezpečnosti ČR. Bude zastřešující,
sjednocující normou, která stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob a orgánů veřejné
moci při zajišťování bezpečnosti státu, stanoví působnost ústředního krizového štábu při prevenci a ře-
šení krizových situací, bude řešit problematiku ochrany kritické infrastruktury a pravidla řízení bezpeč-
nosti pro stát životně důležitých informačních systémů, pravidla komplexní ochrany informací ve
veřejných institucích a stanoví pravidla poskytování soukromých bezpečnostních služeb, jakož i mož-
nosti výkonu dobrovolnické služby v oblasti ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti. 

Zásady zákona o vnitřní bezpečnosti:
 postavení osob a organizací, struktura řízení a odpovědnost,
 práva a povinnosti osob a organizací,
 hrozby a mimořádné situace – společenské, energetické, ekologické, teroristické atd.
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1. Souhlasíte se snížením počtu policistů (ze 40 tisíc na 30 tisíc) a hasičů (z 9 tisíc na 6 tisíc) a snížením
počtu hasičských a policejních stanic, když by se tímto krokem ušetřilo přibližně 6,5 miliard korun
ročně?

2. Cítíte se v posledním roce stejně, více nebo méně v bezpečí, než v dřívějších letech?

 

 

 

 

   

 
 

 
  

 
 

   

 
  

 
 

 
  



otázky k diskusi:

2/ policie čeSké republiky

udržení profesionálů je prioritou
Policie musí být efektivním státním nástrojem pro prevenci a řešení kriminality. Primárním úkolem bude
stabilizace policejního sboru, výchova nových odborníků a zastavení odchodů zkušených profesionálů. 

bez kvalitního vzdělávání policie neobstojí v konkurenci s organizovaným zločinem
Dalšími kroky budou systémové změny v zákoně o služebním poměru a reforma policejního školství,
kde dojde k odstranění její dosavadní roztříštěnosti, k nastavení jasných a dlouhodobých standardů zá-
kladního vzdělávání a pružnější přizpůsobování potřebám moderní praxe. Je nutné, aby vzdělávání bylo
předpokladem pro kariérní růst tak, jak je to běžné v zahraničí, čímž by se nastartoval spravedlivý kari-
érní postup. K zásadní změně musí dojít u vysokoškolského vzdělávání. Je nutné nastavit standardy,
aby vysokoškolské studium bylo zaměřeno jen na využitelné směry, zejména bezpečnostně-právní. Je
nemyslitelné, aby nejvyšší management nebyl vzdělán v bezpečnostním či právním směru. Policie musí
mít odbornou, technickou a personální podporu v boji proti každodenní kriminalitě nejvíce zatěžující
život občanů ČR, např. kapesní krádeže, vloupání do vozidel, bytů a rekreačních chat nebo krádeže mo-
torových vozidel. Policie se také musí odborně rozvíjet a flexibilně přizpůsobovat na poli skryté (latentní)
a závažné trestné činnosti, jako je boj s drogovou kriminalitou, s dětskou pornografií, počítačovou kri-
minalitou nebo boj s novodobými lichváři. 

otázky k diskusi:

rozmístění a počty policistů v regionech musí odrážet míru kriminality
Je nezbytné provést analýzu, která by se zabývala tzv. „policejní hustotou“, zejména obsazením či typizací
základních organizačních článků služby pořádkové policie. Přítomnost příslušníků služby pořádkové
policie (tzv. veřejno - pořádkový činitel) na daném území přímo reguluje stav veřejného pořádku a kri-
minality na daném území (kriminogenní činitel). Od roku 2010 došlo ke zrušení několika obvodních od-
dělení Policie ČR a právě v těchto místech došlo následně k enormnímu nárůstu kriminality
a podstatnému zhoršení stavu veřejného pořádku (konkrétně Šluknovsko). Současné předpokládané
nábory v daných lokalitách pouze reagují na nedávno vzniklou situaci zaviněnou právě nekompetent-
ním vedením Ministerstva vnitra ČR. Tato reakce vlastně jen řeší problémy, ke kterým by nedošlo, kdyby
nebyla rušena místně příslušná Obvodní oddělení Policie ČR. 
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3. Souhlasíte s myšlenkou vytvoření zákona o vnitřní bezpečnosti státu jako sjednocujícího předpisu
nebo považujete současný legislativní rámec (včetně Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpeč-
nosti české republiky) za dostatečný?

4. Jaký druh trestné činnosti nejvíce trápí občany České republiky?



Graf č. 8: Počty obvodních a místních oddělení; zdroj: Policejní akademie ČR

otázky k diskusi:

organizační změny musí být minimální
Zachováme základní organizační strukturu Policie ČR – policejní prezidium, celorepublikové útvary a 14
krajských policejních ředitelství. Policejní prezidium projde personálním zeštíhlením. Po analýze zvážíme
vytvoření specializovaného útvaru s celostátní působností pro boj s finanční a daňovou kriminalitou.

Systém ekonomicky samostatných krajů projde vyhodnocením
Ve spolupráci s krajskými řediteli vyhodnotíme funkčnost krajských policejních ředitelství jako samo-
statných organizačních složek státu. V případě neefektivního fungování navrhneme zřízení jedné orga-
nizační složky státu či úpravu současného systému.

otázky k diskusi:

Úspory nelze hledat v platech řadových policistů
Úspory je třeba hledat v rámci rozpočtu mimo výdaje na mzdové prostředky, a to např. změnou systému
pořizování zboží a služeb, zadáváním výběrových řízení elektronickou formou, analýzou duplicitních
odborných činnosti a jejich případným, efektivním sloučení či zástupností v regionech (např. potápěč-
skou činnost u policistů a hasičů) nebo zpoplatněním některých činností, které policie provádí (dopro-
vod nadměrných nákladů).
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5. Považujete za správný větší počet místních a obvodních oddělení policie s početně nižším stavem
policistů nebo koncentrace většího počtu policistů na jednom útvaru, pokrývající větší teritorium
– území (tzn. snížení počtu místních a obvodních oddělení)?

6. Souhlasíte se zachováním 14  krajských ředitelství policie, i když jejich činnost není plnohodnotná
(některá ředitelství nemají technické a personální vybavení ke kriminalistickému zkoumání–tzv.
OKTE, nedisponují zásahovou jednotkou a dalšími speciálními činnostmi)?

7. Je vhodné zachovat současná krajská ředitelství policie jako ekonomicky samostatné organizační
složky státu?

8. Považujete za správnou samostatnou existenci útvarů s celostátní působností (např. NPC, ÚOOZ,
ÚOKFK, URNA, Kriminalistický ústav atd.)? Pokud ne, jaké změny byste doporučili?

 

 

 

 
 

 

   

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 
 

 
 

 



otázky k diskusi:

policisty je potřeba si vybírat
Je nutné nastartovat kvalitní nábor a zastavit tak prohlubující se generační a odbornou propast, se za-
měřením na potenciální uchazeče už na základních a středních školách. Stejně tak je nutné přizpůsobit
a restrukturalizovat resortní školství podle potřeb moderní praxe. V souvislosti s kariérním řádem přesně
stanovíme požadavky na odbornou kvalifikaci a praxi.

otázky k diskusi:

změníme způsob odměňování, stanovíme limit pro výsluhy
Změníme systém finančního ohodnocení policistů. Většina prostředků by měla být vyplacena v tarifních
platech, nikoliv v mnoha případech subjektivně udělovaných odměnách. Odměny dnes často doputují
jen k nejvýše postaveným v policejní hierarchii. Na policisty v náročném výkonu, kteří mnohdy slouží
za chybějící policisty, pak žádné prostředky k rozdělení nezbývají. Proto navrhneme stropy pro výše
ročních odměn na maximálně čtyřnásobku tarifního platu. Prosadíme systémovou změnu v proplácení
přesčasů tak, aby se povinnost sloužit ročně 150 hodin bez nároku na odměnu či náhradní volno vzta-
hovala jen na zákonem vyhlášené krizové stavy a mimořádné události (povodně, teroristické hrozby
atd.). Zavedeme strop na výši výsluhových příspěvků. Systém, který umožňuje vyplácení výsluh až ve
výši 50 až 60 000,- Kč nelze dlouhodobě ufinancovat.  

otázky k diskusi:

posílíme boj s finanční a daňovou kriminalitou
V rámci stávající organizační struktury nebo případně vytvořením nového speciálního útvaru je nutné
identifikovat výnosy z kriminální činnosti a zabavovat je. V rámci nového zákona o registrovaném ma-
jetku zavedeme 76% daňovou sazbu na příjmy, u nichž nebude prokázán legální původ.

otázky k diskusi:

nesmíme zapomínat na oběti trestných činů
Schopnost předcházet kriminalitě a pomáhat obětem bude novým a důležitým kritériem hodnocení
policejní práce. Z prostředků zabavených pachatelům trestné činnosti vytvoříme zvláštní fond, ze kte-
rého budou spolufinancovány projekty prevence kriminality a vypláceny příspěvky obětem trestných
činů.
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9. Souhlasili byste s tím, aby policie přeúčtovávala náklady za činnosti, které přímo nesouvisí s její
činností (např. doprovody nadměrných nákladů atd.)?

10. Jaké změny v resortním školství Ministerstva vnitra ČR byste navrhovali?

11. Souhlasíte s tím, aby policisté a hasiči ročně sloužili zdarma a bez nároku na náhradní volno 150
hodin vždy, nebo jen v případech mimořádných situací?

12. Souhlasíte s tím, že by odměny policistů, stejně jako jejich výsluhové nároky měly být limitovány
maximální částkou? Jak vysokou?

13. Podpořili byste přijetí zákona o registrovaném majetku (majetkových přiznáních), dle něhož by
mohl finanční úřad uvalit sankční daň 76% na majetek, u kterého vlastník nedokáže vysvětlit
původ příjmu? 



otázky k diskusi:

3/ hASičSký záchrAnný Sbor čeSké republiky A jednotky dobrovolných hASičů

Struktura a financování hasičského záchranného sboru čr a dobrovolných hasičů
Zachováme strukturu Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) v čele s generálním ředitelstvím (GŘ
HZS ČR). Dále podpoříme stávající systém organizačních složek státu, které se v hospodaření s finanč-
ními prostředky v HZS ČR osvědčily. Za pouhé čtyři roky došlo podle schváleného zákona o státním roz-
počtu k nebývalému snížení výdajů na investice HZS ČR. Zatímco v roce 2008 byly investiční výdaje na
úrovni 1,83 miliardy, v roce 2012 je plán 276 mil. Kč. To nepostačí ani k základní obnově techniky. Proto
v rámci dalšího financování HZS ČR a jednotek dobrovolných hasičů navrhneme několik principů vícez-
drojového financování. Provedeme personální audit GŘ HZS ČR a analýzu využitelnosti zařízení GŘ HZS
ČR (např. chemické laboratoře, opravárenský závod, technický ústav požární ochrany atd.). Nezapome-
neme ani na otázku odborného školství a jeho využití.
Podpoříme dobrovolné hasiči zařazené do jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou součástí popla-
chových plánů. Jejich nedostatečná ochrana u zaměstnavatelů a nedostatek motivace pro tyto zaměstna-
vatele (např. daňové úlevy) může vést v době strachu o zaměstnání k odchodům zkušených dobrovolných
hasičů. Skvěle fungující model dobrovolnictví by se mohl v průběhu několika let zcela rozpadnout. 

hasiči ročně získají miliardu na nákup techniky a vybavení
Vytvoříme fond, do kterého budou komerční pojišťovny povinně odvádět procentuální část ze svých
zisků před zdaněním (např.  tzv. povinného ručení). Tímto způsobem by mohl stát získat do systému
přibližně 1 miliardu Kč ročně. Tato částka bude přerozdělena mezi HZS ČR a dobrovolné hasiče na nákup
a obnovu techniky. Lepší vybavení a tedy i efektivita zákroků by pak jednoznačně měla pozitivní vliv
i na snížení škod, které jsou pojišťovnami vypláceny. Záchrana životů a majetku znamená nejen pozitivní
výsledek pro společnost a občany, ale i snížení výdajů pojišťoven. V případě fungování pravidel hospo-
dářské soutěže a její kontroly není třeba se obávat převodu tohoto finančního břemene na občany ve
formě zvýšení pojistného. Zatímco pojišťovny inkasují ročně při výběru tzv. povinného ručení více než
dvacet miliard korun, vyplácí jen kolem deseti miliard. 

K podobně pozitivním výsledkům můžeme dojít, i když se podíváme do historie:

Tabulka č 3: Pojistné
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14. Souhlasíte, aby oběti trestných činů byly v určité výši odškodněny z prostředků, které budou za-
baveny pachatelům? 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 
Rok  

Předepsané 
pojistné   

Vyplacené pojistné 
plnění  

 
Rozdíl  

2008  23 656 537  10 252 288  13 404 249  

2007  22 782 398  9 883 962  12 898 436  

2006  22 125 561  10 284 641  11 840 920  

2005  21 612 082  9 702 489  11 909 593  

2004  20 946 109  9 003 269  11 942 840  

2003  19 749 084  8 012 075  11 737 009  

2002  17 747 416  7 402 045  10 345 371  

2001  15 946 229  6 404 570  9 541 659  

2000  13 930 146  3 859 374  10 070 772  

    
Celkem  103 690 849  

Zdroj: www.finmag.cz 

 
 
 
 
 



změníme způsob odměňování
Změníme systém finančního ohodnocování hasičů, především v kategorii odměn (narovnání systému
odměn mezi funkcionáři a řadovými hasiči), dále prosadíme systémovou změnu v proplácení přesčasů
a pohotovostí a navrhneme zastropování výsluhových nároků.

podpoříme jednotky dobrovolných hasičů
Navrhneme rozšíření daňových úlev pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH) a jednotek
požární ochrany (JPO) aktivně zasahující ve výjezdových jednotkách a daňově zvýhodníme zaměstna-
vatele, kteří zaměstnávají členy JSDH a JPO aktivně zasahující ve výjezdových jednotkách.

otázky k diskusi:

4/ obecní A měStSká policie

V posledních letech se často vedly diskuse nejen o působnosti městských policií, ale i o jejich možném
zrušení. Zatímco v počátku devadesátých let byly obecní a městské policie zamýšleny jako doplněk po-
licii republikové, současná realita je jiná. Kvůli drastickým úsporám v Policii ČR se v mnohých městech
daří udržovat bezpečnost právě jen díky existenci obecní a městské policie. Zrušení obecních a měst-
ských policií by tak vedlo k navýšení kriminality.  

Podporujeme obecní a městkou policii jako jeden z prvků ochrany vnitřní bezpečnosti v ČR. I přes ně-
kolikeré novelizace zákona o obecní policii, jimiž se rozšiřovaly především pravomoci obecní a městské
policie, je mít třeba na zřeteli původní záměr při zřizování této bezpečnostní složky. Obecní a městská
policie by fakticky neměla nahrazovat funkci Policie ČR a měla by se více zaměřovat na bezpečnostní
specifika měst a obcí. K tomu je však nutné zajistit dostatek prostředků a policistů pro Policii ČR.

 provedeme komplexní novelu zákona o obecní a městské policii, podpoříme širší spolupráci s Policií ČR,
 zpřísníme kritéria při výběru uchazečů – psychologická vyšetření a fyzické testy,
 navrhneme zkvalitnění vzdělávacího systém především v průběhu služby-fyzická příprava, střelecká pří-

prava, taktika a technika služebních zákroků, prodloužíme lhůtu u přezkušování strážníků z 3 na 5 let ,
 zahrneme obecní a městskou policii pod kontrolní institut Generální inspekce bezpečnostních

sborů tak, aby existoval jasný kontrolní mechanismus i v případě porušení zákonů ze strany strá-
žníků.

otázky k diskusi:
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15. Souhlasíte s vytvořením zvláštního fondu pro obnovu hasičské techniky a jeho financováním ze
zisku pojišťoven?

16. Souhlasíte s daňovými úlevami pro ty, kteří zaměstnávají dobrovolné hasiče a uvolňují je k zákro-
kům v případě potřeby?

17. Dokážete si představit situaci, že by stanice Hasičského záchranného sboru ČR byla jen jedna
v okrese? 

18. Jste pro zachování městských a obecních policií?
19. Byli byste pro změnu pravomocí a působnosti obecních policií? V jakém směru?
20. Měla by být zpřísněna kritéria pro výběr strážníků nebo jsou podle Vaší zkušenosti dostatečná?
21. Měla by být posílena kontrola městských strážníků, i když to přinese další náklady nebo postačí

dosavadní stav?



5/ Soukromé bezpečnoStní Služby

Do bezpečnostní problematiky kromě státu zasahují v rámci svých podnikatelských aktivit také sou-
kromé bezpečnostní agentury. Jedná se o oblasti fyzické ochrany a technického zabezpečení. Agentury
se stávají významnou součástí komplexní integrované bezpečnosti, zaměstnávají značný počet občanů
(více než Policie ČR). V žádném případě ale nelze připustit, aby zajištění bezpečnosti v naší zemi bylo
postupně privatizováno, jak se o to v mnoha oblastech veřejných služeb pravicové vlády snaží. Sou-
kromé bezpečnostní služby nemohou a nesmí nahrazovat činnost policie a policistů. V žádném případě
nepřipustíme pronikání soukromých služeb do zajištění činností, které dnes ze zákona mohou vykoná-
vat Policie ČR a obecní policie.

Základem pro kvalitní a profesionální činnost těchto agentur je stanovením legislativních podmínek
pro jejich činnost:
 stanovit základní práva a povinnosti v rámci zákona o vnitřní bezpečnosti, zakotvení povinnosti

spolupráce agentur s Policií ČR  
 vytvoření samostatného zákona o soukromých bezpečnostních službách, který stanoví přísné pod-

mínky pro vznik agentur (vydávání licencí), ale i jejich činnost či přijímání zaměstnanců (např. psy-
chologické prohlídky u některých typů činností)

 do trestního zákona prosadíme novou skutkovou podstatu nedovoleného sledování, která umožní
trestat všechny osoby, které narušují soukromí jiných s cílem získat a zaznamenat informace a využít
je případně k vydírání či poškození sledovaných.

otázky k diskusi:

6/ zprAvodAjSké Služby

Zpravodajské služby jsou státní orgány pro získávání, shromažďování a vyhodnocování informací dů-
ležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu ČR. Ja-
kákoliv nevhodná reorganizace stávajících tří služeb by vedla k významné destabilizaci jejich činnosti
a odchodu profesionálů. Nadále proto zachováme Bezpečnostní informační službu (civilní kontraro-
zvědka), jejíž příjmy a výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu, Úřad pro zahraniční styky
a informace (civilní rozvědka), jehož rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, a Vo-
jenské zpravodajství (vojenská rozvědka a kontrarozvědka) jako součást Ministerstva obrany. Chod
všech zpravodajských služeb stojí daňové poplatníky nemalé prostředky. Jejich činnost je vzhledem
k objemu vynaložených prostředků efektivní. Chybou je však to, že na základě pracně získaných infor-
mací mnohdy vláda a odpovědní ministři nečiní žádná opatření k nápravě. Zpravodajské služby mají
řadu oprávnění a mohou významným způsobem vstupovat do soukromí občanů. Proto je nezbytné
podporovat a případně vytvořit nové účinné mechanismy pro jejich kontrolu. Předložíme zákon o kon-
trole zpravodajských služeb. 

otázky k diskusi:
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22. Podpořili byste zavedení nového trestného činu nedovoleného sledování trestajícího ty, kteří zís-
kávají a současně nahrávají informace o třetích osobách, nebo se podle Vás jedná o zbytečnou
kriminalizaci?

23. Měly by být zákonem zpřísněny podmínky pro vznik a fungování soukromých bezpečnostních
agentur, nebo je současný stav dostačující?

24. Jak vnímáte působení zpravodajských služeb v ČR? Jsou podle vás přínosem nebo by měl být je-
jich počet redukován?



7/ treStní politikA 

Schopnost policie potírat trestnou činnost neovlivňuje jen počet policistů a dostatek prostředků na vy-
bavení a provoz. Výrazným způsobem je efektivita policejní práce i počet vyšetřovaných skutků a osob
ovlivněna zákony a dalšími předpisy. 

policisté nesmějí být přetěžováni administrativou 
Policisté věnují administrativě spojené s vyšetřováním i té nejméně závažné trestné činnosti obrovské
množství hodin. Bez zjednodušení procesních postupů u bagatelní trestné činnosti bude policie zava-
lena rozsáhlou administrativou a těžko bude naplňovat ono neustále omílané heslo „policisté do ulic“.
Příklady ze zahraničí (např. z Nizozemí) ukazují, že lze i v dnešní na byrokracii navyklé společnosti hledat
v praxi vyzkoušené a fungující systémy. Jednou z možností je zrušení povinnosti zahajovat trestní řízení
u přečinů, u kterých nejsou zjištěny poznatky o pachateli. Analýzu si zaslouží i nový trestní zákoník. Na-
příklad vyhodnocení efektivity přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního pro-
středku, dle § 234 trestního zákoníku, kdy platební karta byla zcizena, nikoliv však zneužita nebo
možnost zrušení institutu účinné lítosti (§ 197 trestního zákoníku) u pachatelů přečinu zanedbání po-
vinné výživy (§ 196 trestního zákoníku).

třikrát a dost skoncuje s násilníky - recidivisty
Represivní politika není všelékem. Bez kombinace s prevencí a snahou o převýchovu pachatelů nebude
nikdy účinná. V zájmu společnosti je zejména u prvotrestaných využití alternativních trestů, od obecně
prospěšných prací až po domácí vězení. Na straně druhé není možné dlouhodobě tolerovat recidivu
pachatelů, kteří opakovaně páchají trestnou činnost s vědomím, že i když budou odhaleni a usvědčeni,
trest bude mírný a je určitým „rizikem povolání“. Zejména v případě rostoucího násilí u obecné krimi-
nality a násilné trestné činnosti jako takové je oprávněné stanovení hranic, kdy opakovaná trestná čin-
nost nebude tolerována. Řešením tohoto může být zavedení institutu „třikrát a dost“ do trestního zákona
po vzoru Velké Británie a Slovenska, která postihuje zvlášť nebezpečné recidivisty. V případě násilných
a zvlášť závažných trestných činů (např. vraždy, únosu, znásilnění, kuplířství, obchodu s drogami, lou-
peže, zločinného spolčení, vydírání, převaděčství, zneužívání dětí k pornografii, ale i pohlavního zneu-
žívání) by při třetím odsouzení za tyto činy čekal pachatele trest nejméně 25 let nepodmíněně či doživotí
bez možnosti podmínečného propuštění. Někomu samozřejmě může tento návrh připadat drakonický.
Ale pokud někdo není systematicky ochoten respektovat základní hodnoty naší společnosti, zejména
život a zdraví osob, neměl by být společností chráněn. Trestní právo má svou úlohu výchovnou, ale
i úlohu ochrany společnosti. Pokud tentýž pachatel opakovaně páchá trestnou činnost proti životu či
zdraví jiných lidí, je evidentní, že výchovná funkce předchozích odsouzení selhala. O to více je nutné
respektovat funkci trestu jako ochrany jiných lidí před násilnou trestnou činností. Proto se za třetí násilný
útok na život a zdraví stanoví trest doživotí. Přičemž život a zdraví lidí je trestním právem prioritně chrá-
něná hodnota.

opakovaný přestupek krádeže bude posuzován jako trestný čin
Podobně je třeba napravit chybu způsobenou přijetím nového trestního zákoníku i v případě přestupků,
zejména majetkových. Vznikem centrálního registru přestupků by mělo dojít k možnosti postihnout
v trestním řízení například opakované krádeže, které jsou dnes hodnoceny jako přestupek, neboť u nich
mnohdy není škoda vyšší než 5 tis. Kč. 

otázky k diskusi:
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25. Podporujete zavedení institutu „třikrát a dost“ pro násilné trestné činy? Tedy odsouzení pachatele
na doživotí, pokud je potřetí odsouzen za spáchání závažného násilného trestného činu?

26. Má podle Vás mít možnost pachatel trestného činu neplacení výživného možnost kdykoliv se zba-
vit trestního stíhání tím, že uhradí dlužnou částku? I když tak činí opakovaně?

27. Měl by být opakovaný pachatel přestupku v posledních dvou letech při třetím spáchání posuzo-
ván jako by spáchal trestný čin?



Tento dokument je otevřeným návrhem. Velmi oceníme vaše odpovědi na položené otázky i jakékoliv
další komentáře. Na podzim tohoto roku dokument na základě připomínek dopracujeme do konečné
podoby.

zapojte se do veřejné debaty i vy a pošlete nám vaše podněty, 
návrhy a připomínky. 

Vaše připomínky posílejte do 31. května 2012 na adresu (na obálku uveďte heslo „Program podle vás“):
PhDr. Oto Novotný
Politicko-analytická sekce ČSSD
Česká strana sociálně demokratická
Hybernská 7
110 00 Praha 1

Vaše poznámky a návrhy můžete zaslat také na e-mail: programpodlevas@socdem.cz.

Zapojit se do diskuze můžete také na webu www.programpodlevas.cz.
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