
Úvod 

Činnost státních institucí, jejichž posláním je zajištění bezpečnosti základnímu článku 

státu – občanům, je analyzována a hodnocena v různých aspektech. 

Pojem „bezpečnost“ v nejširším slova smyslu je zařazen do skupiny základních potřeb 

jedince, dotýká se nejen státu jako celku, ale také každého jednotlivce. Zásadní význam má 

podíl na národní a mezinárodní bezpečnosti. Tyto dva pojmy se nejčastěji vyskytují 

v politickém jazyce, diplomacii, v politicko-právních dokumentech a v mezinárodních 

vztazích.1 Ohrožení je opakem bezpečnosti, které je popsáno ve slovníku českého jazyka jako 

stav neohrožení, klidu, jistoty.2 Zatímco bezpečnost popisuje určitý stav ohrožení, 

v základním významu tohoto slova je spojováno spíše s něčím, co narušuje tento stav.3 

Bezpečnost je stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt a jeho 

zájmy. Tím objektem (referenčním objektem bezpečnosti) může být stát, mezinárodní 

organizace, mezinárodní systém, sociální skupina. Pokud se zamyslíme nad bezpečností, 

jedním z nejvyhledávanějších a nejcennějších statků lidstva, můžeme jej rozlišit na dvě 

základní strategie. První se zaměřuje na opatření k přípravě na ochranu proti ohrožení, 

zatímco druhá se zaměřuje na utváření prostředí, ve kterém dochází k minimalizaci možnosti 

výskytu těchto hrozeb. V obou případech, i když s jiným přístupem, má pojem hrozba klíčový 

význam.”4 

V souvislosti se vznikem nových typů ohrožení roste význam vnitřního aspektu 

bezpečnosti státu. Úkoly státu v této oblasti zahrnují: posílení práva a veřejného pořádku 

i institucí odpovědných za jeho dodržování, prevence organizované trestné činnosti (s cílem 

zlepšit pocit bezpečí na straně občanů), ochranu veřejnosti před nebezpečím a důsledky 

přírodních katastrof, ekologických katastrof a "biologického ohrožení" typu vypuknutí 

neznámých a nevyléčitelných nemocí, a také zajištění účinné a efektivní bezpečnosti zajištění 

hranic v souladu s našimi mezinárodními závazky, vyplývající zejména z integrace 

s Evropskou unií.5 

Moderní společnosti preferují účinné a efektivní řízení. Každé takové účinné 

a efektivní řízení je spojeno s rychlostí, která se vztahuje k technologii a výrobě produktů, 
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včetně poskytovaných služeb. Důležitá je dobrá znalost prostředí organizací a rozvíjející 

se možnosti a příležitosti, na které musí brát organizace ohled. Dnešní organizace musí být 

"otevřené novým směrům činností, vnějším informacím, aktivně hledající oblasti „slabých 

signálů”, které mohou být předzvěstí nových hrozeb a možností, poskytování informací pro 

další organizační jednotky v rámci vzniklé organizace.”6 Zdá se, že to platí pro všechny 

organizace, jejichž hlavní funkcí je zajistit bezpečnost občanů. 

Ohrožení pro člověka i prostředí a potažmo také krize se staly nedílnou součástí 

života. Schopnost poradit si v krizových situacích je důležitá pro všechny. Aspekty 

komunikace v mimořádných situacích zahrnují několik oblastí: tok informací 

služebních/vnitřních (týkající se šíření informací a postupů reagujících na mimořádné 

události), informací externích (veřejných), komunikace s pachatelem a obětí krizové situace 

(klientem).
7
 

Krize - to je situace, která narušuje fungování státu a společnosti, je to stav vyplývající 

z náhlé změny nebo postupného procesu, nebo je to také proces sám o sobě, který představuje 

nebezpečí pro život či zdraví obyvatelstva, stejně jako soubor externích a interních okolností, 

majících vliv na porušení rovnováhy daného systému. Krizová situace je vnímána jako situace 

mimořádná, znamenající různě intenzívní, ale vždy značný rozsah ohrožení životů, zdraví, 

majetku a životního prostředí, projevující se na konkrétním území a na určitém stupni veřejné 

správy. 

Aby bylo možné čelit různým hrozbám, krizím a krizovým situacím, je v zájmu 

národní bezpečnosti vznik různých specializovaných institucí. Jednou z nich je policie. Jejím 

úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek, předcházet trestné 

činnosti a zajišťovat bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Policie plní rovněž úkoly podle 

trestního řádu a zabezpečuje vnitřního pořádek dle zákonů, předpisů Evropských společenství 

a mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu jednotlivých zemí, dále pak 

spolupracuje s různými státními orgány, orgány místní správy a místních organizací, rovněž se 

podílí na organizaci, přípravě a provedení mezinárodních i národních cvičení. Věnuje 

se organizaci vzdělávání a odborné přípravy policistů v oblasti řešení mimořádných událostí, 

krizovým stavům a tvorbě vzdělávacích plánů a učebních materiálů pro tuto přípravu. 8 
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Činnosti prováděné společně, mimo jiné prostřednictvím polské a české policie, jsou 

podporovány programem EU pro přeshraniční spolupráci. Projekty jsou realizované v rámci 

Evropské unie, zejména Operačního Programu Přeshraniční Spolupráce9, který 

je charakterizován jako přeshraniční spolupráce s polským partnerem. Realizované programy 

se týkají pomoci v oblastech zvládání katastrof financovaného z Operačního Programu 

Přeshraniční Spolupráce Polsko-Česká republika 2007 – 2013. Zaměřují se na oblasti: 

prevence environmentálních rizik, technologických rizik, odstraňování katastrof a jejich 

důsledků, ochrany před přírodními katastrofami, eliminace škod na životním prostředí, 

vybudování integrovaného záchranného systému v příhraniční oblasti. 

Dne 21. června 2006 byla podepsána ve Varšavě Dohoda mezi Polskou a Českou 

republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a 

o spolupráci v příhraničních oblastech. V kapitole II. této Dohody je popsána spolupráce obou 

těchto stran a ukazuje na kompetentní orgány k provádění spolupráce. V této kapitole je také 

uvedeno, že jedna z forem spolupráce je vytvoření společných institucí k výměně informací. 

Dne 19. listopadu 2008 byla otevřena Česko – Polská policejní stanice v Chotěbuzi v okrese 

Karviná, oddělení regionálního policejního ředitelství v Katovicích. Otevření objektu je 

příležitostí ke zlepšení stávající přeshraniční spolupráce. 

Rozsah spolupráce mezi policejními silami Polské a České republiky je vymezen 

veřejnou bezpečností. Nově vznikající výzvy a hrozby také ukazují potřebu spolupráce 

organizací a výše uvedených subjektů. 

Cílem této monografie bylo definovat základní rozsah spolupráce Policie 

Polské republiky a České republiky v mimořádných situacích pro člověka a prostředí. 

Autor došel k závěru, že tohoto konkrétního cíle se dosáhne tím, že bude zodpovězen 

hlavní zkoumaný problém formulovaný v podobě otázek: jak organizovat společně činnosti 

prováděné policií Polska a ČR v mimořádných situacích pro člověka a prostředí a do jaké 

míry se uskutečňují.  
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Dospěl k závěru, že k vyřešení výše uvedeného hlavního problému přispějí konkrétní 

níže uvedené otázky: 

 jaké účinky mají mimořádná rizika pro člověka a prostředí? 

 co se rozumí pod pojmem organizace? 

 jak je spolupráce v současné době vnímána? 

 zda cíle, organizační struktury a formy jednotlivých aktivit mezi Polskou 

republikou a Českou republikou vedou k prohlubování spolupráce? 

S ohledem na výše uvedený cíl, výzkumné problémy a vzhledem k tomu, že ve 

výzkumech je základní snahou potvrzení, nebo vyvrácení předpokládaných domněnek,10 byly 

pro potřeby této monografie stanoveny následující hypotézy: 

 zvýšení úrovně mimořádných rizik pro člověka a prostředí, vyžaduje, aby nejen 

záchranné služby se podílely na řešení těchto hrozeb a minimalizovaly dopad 

jejich účinků; 

 systém krizového řízení Polské republiky a České republiky umožňuje 

efektivně spolupracovat prostřednictvím státních orgánů na mezinárodní 

úrovni; 

 účinně se bránit mimořádným ohrožením vyžaduje spolupráci jednotlivých 

subjektů, stejně tak subjektů příhraničního pásma, i těch ze sousedních zemí, 

včetně policie; 

 v současné době fungující systém spolupráce v oblasti veřejné bezpečnosti 

Policie Polské a České republiky může být využíván jako platforma pro 

spolupráci v podmínkách mimořádných rizik; 

 nekontrolovaná přeshraniční mimořádná rizika vyžadují, aby organizace 

spolupracovaly v následujících oblastech: vzdělávání pro bezpečnost, krizová 

komunikace a zlepšení manažerských funkcí Policie Polské republiky a České 

republiky. 

Výzkumný proces byl rozdělen do tří etap, které odrážejí snahu prozkoumat širokou 

oblast jevů souvisejících s výzkumným problémem. Tento proces byl důsledkem složitosti 

výzkumného objektu a jeho vztahu k prostředí, ve kterém funguje.11 Přípravná fáze byla 

věnována identifikaci problémů: hrozby, civilní ochrana, organizace a spolupráce. V první 

fázi studie byla provedena analýza a vyhodnocení organizačních řešení, které jsou používány 
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Policií Polské a České republiky, jejichž podstatou bylo identifikovat a ohodnotit platná 

pravidla, stejně jako vztahy v této oblasti. Ve druhé etapě na základě doposud provedených 

výzkumů byly definovány a diagnostikovány dvě hlavní oblasti spolupráce. Na základě 

zjištěných skutečností došlo k prognóze jejich vývoje. V průběhu výzkumu byla využita řada 

výzkumných metod opírajících se o zkušenosti národní a zahraniční. Výsledky pozorování 

byly použity k analýze a kritickému zhodnocení pramenů všeobecně závazných právních 

předpisů, které upravují problematiku spolupráce subjektů, jež realizují úkoly v oblasti 

veřejné bezpečnosti. Porovnání bylo použito k určení podobnosti a rozdílů v organizaci jejich 

činnosti. Důležité pro výzkum bylo provedení analýzy a kritické reflexe vědecké literatury, 

týkající se problematiky: bezpečnostních věd
12

, právních a ekonomických věd. Všechny výše 

zmíněné fáze vědeckého výzkumu jsou založeny na dílčích, zejména polských a českých 

studiích. 

Na závěr je třeba poznamenat, že v současných sociálně – ekonomických procesech, 

procesech dynamických změn okolních podmínek, nabývají vědecké diskuse na dané téma 

stále důležitější roli v otázkách vzájemné spolupráce. Tato monografie by nemohla vzniknout 

bez vstřícnosti mnoha lidí, bez zapojení jednotlivých příslušníků policie obou zemí, kteří svou 

péči o bezpečí občanů projevují nejenom plněním každodenní těžké a nebezpečné služby, ale 

rovněž účastí v anketních výzkumech. Autor děkuje všem respondentům zapojeným do 

průzkumu za jejich čas, ochotu a laskavost. 
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