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Úvod

Vážené paní, vážení pánové,

příslušníci bezpečnostních sborů musí být v každém státě elitou národa. Uvě-
domují si to všude ve vyspělé Evropě, uvědomuji si to i já. Bohužel před rokem 
2014 byli policisté a hasiči za otloukánky, kteří se tehdejším politikům hodili 
jen ke snižování platů, rozpočtů a investic. Oba sbory tím viditelně dlouhodobě 
trpěly. Na tuto krátkozrakou hru jsem odmítl přistoupit. Chce-li být společnost 
svobodná, musí být i bezpečná. V době zhoršující se bezpečnostní situace 
v Evropě není možné bezpečnostní sbory paralyzovat. Naopak, je nutné jim po-
skytnout maximální podporu. Proto jsem od nástupu do vlády vždy tvrdil, že je 
nutné zajistit i policistům a hasičům spravedlivé platy, stabilní rozpočet a pro-
středky na nutné investice do rozvoje.

Tato stručná brožura neslouží k vychloubání, slouží jako důkaz toho, že jsme 
svá slova mysleli vážně nejen na Ministerstvu vnitra, ale že tato slova vzali za 
své také všichni policisté, hasiči i odboráři. 

Milan Chovanec, ministr vnitra  
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•	 Při nástupu vlády ČR v l�dnu ���� �yl� v� v�d�n� P�li�i� ČR n�vy��sn�ná si� v l�dnu ���� �yl� v� v�d�n� P�li�i� ČR n�vy��sn�ná si� �yl� v� v�d�n� P�li�i� ČR n�vy��sn�ná si�
tu���.

•	 Funk�i p�li���n�h� pr�zid�nt� vyk�náv�l plk. P�tr L�ssy, pr�t�ž� př�d�h�z� 
ministr vnitr� M�rtin P��in� zrušil v pr�sin�i ���3 ��h� �dv�lán� z funk��.

•	 P�li�i� ČR m�l� f�kti�ky dv� pr�zid�nty, � t� �ž d� �dv�lán� �rig. g�n. M�rti�
n� Č�rv�čk� z funk�� v l�dnu ����!

•	 M�rtin Č�rv�č�k s �dv�lán�m n�s�uhl�sil. Situ��i mus�l ř�šit n�vý ministr 
vnitr� Mil�n Ch�v�n��.

•	 L�gitimit� funk�� p�li���n�h� pr�zid�nt� i dův�r� v� v�d�n� P�li�i� ČR � p�li�
���n� s��r ��k� ��l�k �yl� výr�zn� n�ruš�n�. 

•	 N�vému ministr�vi vnitr� s� podařilo hned v únoru 2014 patovou situaci 
odblokovat! P�tr L�ssy i M�rtin Č�rv�č�k s�uhl�sili, ž� �ni ��d�n z ni�h n��u�
d� funk�i p�li���n�h� pr�zid�nt� vyk�náv�t. 

•	 Kl�č�vá funk�� p�li���n�h� pr�zid�nt� m�hl� �ýt n�v� ��s�z�n�.

•	 ��. du�n� ���� n�st�upil d� funk�� p�li���n�h� pr�zid�nt� plk. T�máš Tuhý. 
T�hd��š�h� nám�stk� p�li���n�h� pr�zid�nt� pr� vn��š� služ�u d�p�ručil� 
�d��rná vý��r�vá k�mis� zř�z�ná ministr�m vnitr�. 

•	 Z ini�i�tivy ministr� vnitr� n�v� vznikl� funkce zástupce policejního prezi�
denta, ��y s� z�m�zil� vzniku p�li���n�h� ��zvlád�. 

1.	 Stabilizace	vedení	Policie	ČR	
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2.	 Ekonomické	posílení	bezpečnostních	sborů

�) Nárůst r�zp�čt�vý�h pr�stř�dků Minist�rstv� vnitr� ČR

•	 S�hvál�ný r�zp�č�t MV �d r�ku ���� d� r�ku ���8 (návrh r�zp�čtu n� r�k 
���8 p� 5. ��hu) vzrostl oproti roku 2014 o 34 %, t�dy � �8,� mld. Kč. 

•	 U investičních výdajů šl� � nárůst o 158 %, u mzdových a souvisejících 
výdajů o 42 %. 

•	 N�d rám�� st�n�v�ný�h výd��ů r�zp�čtu s� v k�ždém r��� p�d�řil� MV vy�
��dn�t d�lš� fin�nčn� pr�stř�dky v řádu mld. Kč (3 mld. v r��� ���5, � mld. 
v r��� ���6 � � 3,� mld. Kč v r��� ���8). Šl� � fin�nčn� pr�stř�dky urč�né 
n�př�kl�d: 

o pr� vý��zd�vé h�sič� I. skupiny zvláštn�h� př�pl�tku,

o n� r�zv�� P�li�i� ČR, 

o n� r�zv�� H�sičskéh� zá�hr�nnéh� s��ru ČR, 

o n� inv�stičn� d�t��� ��dn�tkám s��ru d��r�v�lný�h h�sičů,

o n� výd��� nutné k ř�š�n� migr���, 

o n� výd��� sp��té s pr�tit�r�risti�kými �p�tř�n�mi,

o n� ��� s ky��rkrimin�lit�u,

o n� d�p�dy zák�n� č. 36�/���3 S�., � služ��n�m p�m�ru př�sluš�
n�ků ��zp�čn�stn��h s��rů,

o n� p�s�l�n� ��hr�ny l�tišť.

�) Mzd�vé pr�stř�dky

•	 Od �. l�dn� ����  ��huž�l došlo k poklesu reálné mzdy př�slušn�ků ��zp�č�
n�stn��h s��rů � 8,5 %. Až �d r�ku ���5 d��ház� k p�stupnému vyr�vnáván� 
n� úr�v�ň př�d r. ���9.

•	 Od �. 7. ���� �yl� 6 5�� př�slušn�ků HZS ČR v př�mém výk�nu služ�y z�ř�z�n� 
d� prvn� (vyšš�) skupiny rizik�, k�m m�li p�třit �iž �d �. l�dn� ���7 (�d účin�
n�sti zák�n� � služ��n�m p�m�ru př�slušn�ků ��zp�čn�stn��h s��rů)

•	 R�k ���5: 

o D�šl� k n�výš�n� � 5 %. 

o S�uč�sn� s� zvýšily stupni�� zákl�dn��h t�rifů pr� př�slušn�ky vš��h 
��zp�čn�stn��h s��rů � 5 %. 
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o N� zákl�d� usn�s�n� vlády ČR d�šl� 

	k n�výš�n� pl�tů př�slušn�ků � 3 % �d list�p�du ���5 

	k� zvýš�n� zákl�dn��h stupni� pl�t�vý�h t�rifů př�slušn�ků � 3 %. 

•	 R�k ���6: 

o Od �. list�p�du n�r�stl ����m pr�stř�dků n� pl�ty př�slušn�ků � 5 %.

o  S�uč�sn� s� zvýšily stupni�� zákl�dn��h t�rifů pr� př�slušn�ky � � %.

•	 R�k ���7:

o V č�rv�n�i ���7 d�šl� k n�výš�n� ����mu pr�stř�dků n� pl�ty př�sluš� č�rv�n�i ���7 d�šl� k n�výš�n� ����mu pr�stř�dků n� pl�ty př�sluš�k n�výš�n� ����mu pr�stř�dků n� pl�ty př�sluš�
n�ků v náv�zn�sti n� zvýš�n� stupni� zákl�dn��h t�rifů pr� př�slušn�ky 
��zp�čn�stn��h s��rů � �� %.

o Od �. l�dn� ���7 �yl� zrušeno zdanění výsluhových příspěvků 
př�slušn�ků ��zp�čn�stn��h s��rů, kt�ř� př�st�li činn�st u ��zp�č� činn�st u ��zp�č�
n�stn�h� s��ru vyk�náv�t. 

o Od �. list�p�du ���7 d��ház� k d�lš�mu n�výš�n� ����mu pr�stř�dků 
n� pl�ty př�slušn�ků v náv�zn�sti n� zvýš�n� stupni� zákl�dn��h t�rifů 
pr� př�slušn�ky ��zp�čn�stn��h s��rů zn�vu � �� %.

Výv�� d�s�ž�néh� � př�dp�klád�néh� prům�rnéh� pl�tu př�slušn�ků P�li�i� ČR  
� H�sičskéh� zá�hr�nnéh� s��ru ČR  ����–���8 (v Kč)

Přísluš�
níci Skutečně dosažený průměrný plat /*

Předpokládaný 
skutečně 
dosažený 
průměrný 
plat /**

Předpokládaný 
skutečně 
dosažený 
průměrný 
plat /***

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Policie ČR 
(bez škol)

33 210 31 311 31 324 31 912 32 599 34 031 35 774 39 090 43 498

HZS ČR 34 315 31 904 31 943 32 190 33 904 35 739 36 898 39 887 45 168

* skutečně dosažený průměrný plat ze státních závěrečných účtů kapitoly Ministerstva vnitra

/** předpokládaný skutečně dosažený průměrný plat k 31. 12. 2017 včetně započtení 10procentní-
ho navýšení platových tarifů od 1. 7. 2017 a dalšího 10procentního navýšení platových tarifů 
od 1. 11. 2017 

/*** předpokládaný skutečně dosažený průměrný plat k 31. 12. 2018 vycházející z údajů po 5. běhu  
návrhu rozpočtu pro rok 2018 a při započtení neplnění početních stavů příslušníků ve výši 3 % 
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Úsp�šná r��liz��� pr���ktů u H�sičskéh� zá�hr�nnéh� s��ru � P�li�i� ČR
•	 N� č�rpán� inv�stičn��h výd��ů s� zás�dn� p�d�l�ly úspěšně dokončené 

investiční projekty spolufinancované z rozpočtu EU v rám�i IOP:

•	 HZS ČR:

o Došlo k vybudování 15 integrovaných operačních středisek Po�
licie ČR, HZS a Zdravotnické záchranné služby v ��dn�tlivý�h 
kr����h. Násl�dn� �yly d�ky pr���ktu GŘ HZS „Nár�dn� inf�rm�čn� 
systém IZS“ � pr���ktu MV „Z��išt�n� infr�struktury pr� �p�r�čn� 
stř�disk� zákl�dn��h sl�ž�k IZS“ propojeny všechny složky IZS, t� 
vš� v h�dn�t� �,�5 mld. Kč. 

o D�ky pr���ktu HZS „Připravenost HZS ČR k řešení povodní“ s� p��
d�řil� modernizace technického a technologického vybavení HZS:

	HZS z�sk�l �55 kusů t��hniky, v��ný�h pr�stř�dků � k�p��it 
pr� ř�z�n� zás�hu, zá�hr�nné � likvid�čn� prá�� � pr� n�uz��
vé př�žit� ��yv�t�lstv� při p�v�dn��h � �iný�h živ�ln��h p��
hr�má�h (�ist�rn�vé �ut�m��il�vé stř�k�čky, pln� vy��v�ný 
skl�d pr�stř�dků hum�nitárn� p�m��i, vypr�šť�v��� str���, 
č�rp�dl�, p�lyg�n pr� zk�ušky ��zdy v klidné v�d�, pr�tip��
v�dň�vé k�nt��n�ry s ��hr�nnými ��l�ky d� v�dy � zá�hr�n�
nými pr�stř�dky…). 

	Vš� v ��lk�vé h�dn�t� �,7 mld. Kč.

o R��liz�v�l s� pr���kt k „Zajištění efektivní hlasové a datové ko�
munikace HZS ČR pro řešení mimořádných událostí“ � pr� �f�k�
tivn� zás�h n� m�st�. H�siči t�k z�sk�li � 73� kusů k�munik�čn��h 
pr�stř�dků v h�dn�t� ��7,5 mil. Kč. 

o D�ky pr���ktu „Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro 
efektivní zásah“ d�st�li h�siči m�d�rn� t��hniku � t��hn�l�gi� 
pr� zvýš�n� kv�lity ř�š�n� mim�řádný�h udál�st� � pr� �f�ktivn� zá�
s�h n� m�st� mim�řádné udál�sti. 

	Šl� ��lk�m � 967 kusů t��hniky, t��hn�l�gi� � v��ný�h pr�� ��lk�m � 967 kusů t��hniky, t��hn�l�gi� � v��ný�h pr��
stř�dků, ��k� �s�u d�k�nt�min�čn� spr�hy, �ut�pl�šiny, �u�
t�ž��ř�ky, t�rénn� v�zidl�, p�ln� ku�hyn�, dý�h��� př�str���, 
�h�mi�ké ��l�ky �td. 

	Vš� v ��lk�vé h�dn�t� 8�6 mil. Kč.
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•	 P�li�i� ČR:

o P�d�řil� s� r��liz�v�t pr���kt „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR 
při řešení mimořádných událostí“ z� � �5� mil. Kč. 

	V rám�i pr���ktu p�li�i� z�sk�l� 7�� kusů t��hniky – ��� t��
rénn��h v�zid�l, 3� pl�vid�l, �6 čtyřk�l�k, ��3 v�zid�l pr� 
hr�m�dn�u př�pr�vu, ��5 v�zid�l pr� m�nit�ring r�álný�h 
hr�z��, 76 v�zid�l pr� ry�hl�u id�ntifik��i n���zp�čný�h 
nál�zů, sp��iáln� v�zidl� pr� př�pr�vu n���zp�čnéh� � vý�
�ušnéh� m�t�riálu, v�zidl� s d�k�mpr�sn� k�m�r�u, systém 
pr� př�n�s vid��signálu z vrtuln�ku.

o D�ky pr���ktu „Sjednocení technologické platformy Policie 
ČR“ z�sk�li p�li�isté �7 �8� st�ln��h p�č�t�čů, 3 ��� n�t����ků, 
7� s�rv�rů, �8 disk�vý�h p�l� � �8 fir�w�llů v ��lk�vé h�dn�t� 
5�6 mil. Kč.

o Pr���kt „Letecká technika pro záchranné práce v systému IZS“ 
z� �89 mil. Kč z��istil p�li�ii vrtuln�k v zá�hr�nářském pr�v�d�n�, 
� �pt��l�ktr�ni�ké pl�šiny � 3 �ist�rny.

o � 7�� ručn��h r�di�st�ni� � uživ�t�lský�h d�t�vý�h t�rminálů, 
9 v�zid�l s vy��v�n�m pr� p�táp�č�, �� sp��iáln��h v�zid�l s vy���
v�n�m pr� pyr�t��hniky � � ��hr�nné pyr�t��hni�ké ��l�ky, m�� � ��hr�nné pyr�t��hni�ké ��l�ky, m��hni�ké ��l�ky, m��
�iln� r�ntg�n z��istil p�li���n�mu s��ru pr���kt „Moderní technika 
a technologie PČR“ z� �8� mil. Kč. 

o R��liz�v�l s� pr���kt „Mobilní bezpečná platforma Policie ČR“ 
z� ��� mil. Kč. P�li�isté z�sk�li � 9�8 sm�rtph�nů, 9�5 t��l�tů, 
s�rv�r�vé � s�ftw�r�vé ř�š�n�.
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3.	 Posílení	atraktivity	práce	u	bezpečnostních 
	 sborů	/	personální	stabilita

•	 Zás�dn�m úk�l�m �yl� z�tr�ktivnit prá�i u ��zp�čn�stn��h s��rů t�k, ��y 
�yly ��� s��ry při n���rán� n�vý�h kv�litn��h pr�f�si�nálů n� pr���vn�m 
trhu k�nkur�n��s�h�pné.

�) Při��t� n�v�ly zák�n� � služ��n�m p�m�ru př�slušn�ků ��zp�čn�stn��h s��rů

•	 Zás�dn� n�v�l� k p�s�l�n� fin�nčn� st��ility př�slušn�ků ��zp�čn�stn��h s���ás�dn� n�v�l� k p�s�l�n� fin�nčn� st��ility př�slušn�ků ��zp�čn�stn��h s��� k p�s�l�n� fin�nčn� st��ility př�slušn�ků ��zp�čn�stn��h s��� p�s�l�n� fin�nčn� st��ility př�slušn�ků ��zp�čn�stn��h s��� př�slušn�ků ��zp�čn�stn��h s���
rů vst�up� v pl�tn�st �. l�dn� ���8. N� př�pr�v� s� p�d�l�l� �d��rná pr���v�
n� skupin� sl�ž�ná z� zástup�ů ��zp�čn�stn��h s��rů � �d��rů.

•	 N�v�l� přisp��� k větší stabilizaci finanční situace všech příslušníků ��z�
p�čn�stn��h s��rů. N�vá �p�tř�n� m��� vést k většímu zatraktivnění tohoto 
povolání u p�t�n�iáln��h u�h�z�čů.

•	 Z�nikn� p�vinn�st př�slušn�ků ��zp�čn�stn��h s��rů sloužit ročně 150 ho�
din ��z nár�ku n� náhr�dn� v�ln� či služ��n� př���m z� služ�u př�sč�s s vý�
�imk�u vyhláš�ný�h kriz�vý�h st�vů.

•	 Z�vád� s� ná��r�vý př�sp�v�k 3� ��� Kč �ž �5� ��� Kč. 

•	 P�li�isté � h�siči z�sk��� př�pl�t�k z� služ�u v� svát�k.

•	 Z�vád� s� institut zkuš��n� d��y.

•	 N�v�l� n�v� ��sn� d�finu��, z� ��ký�h �k�ln�st� lz� n� př�slušn�k�vi ��zp�č�
n�stn��h s��rů vyž�d�v�t služ�u př�sč�s.

•	 N�v� vznikn� m�žn�st zrychlit služební postup u �sv�dč�ný�h stř�d�šk�l�
sky vzd�l�ný�h př�slušn�ků.

•	 Zás�dn� s� zvyšuje odškodnění pro pozůstalé p� př�slušn����h ��zp�čn�st�
n��h s��rů.

•	 Výr�zn� s� zvýš� př�pl�t�k pr� služ�u v� zt�ž�ný�h � zdr�v� šk�dlivý�h pr���v� př�pl�t�k pr� služ�u v� zt�ž�ný�h � zdr�v� šk�dlivý�h pr���v�pl�t�k pr� služ�u v� zt�ž�ný�h � zdr�v� šk�dlivý�h pr���v�
n��h p�dm�nká�h, v pr�stř�d� s vys�k�u m�r�u �hr�ž�n� zdr�v� � pr� služ�u 
sp���n�u s ��hr�n�u zá�mů státu, při n�ž můž� d���t k �hr�ž�n� živ�t� n��� 
zdr�v�, p�př�p�d� k �iným záv�žným rizikům, n��� služ�u s mim�řádn�u psy�
�hi�k�u zát�ž�.
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�) R�zš�ř�n� ná��ru k P�li�ii ČR

•	 P�li�i� ČR s� mus� �t�vř�t n�vým skupinám ��yv�t�l � využit� ���i�h zkuš��
n�st� � zn�l�st�. N�př�kl�d u IT �xp�rtů �� tř��� sp��ifi�ký�h d�v�dn�stn� 
� n�n� nutné, ��y �yli pln� fyzi�ky zd�tn�.   

•	 N�vý př�stup vy�ház� z vlád�u s�hvál�né K�n��p�� r�zv��� P�li�i� Č�ské r��
pu�liky d� r�ku ����.

•	 Zm�n� p�dm�n�k ná��ru s� týká:

o p�ž�d�vků n� zdravotní způsobilost u�h�z�čů v závisl�sti n� p��
v�z� vyk�náv�né služ�y t�k, ��y tyt� p�ž�d�vky �dp�v�d�ly r�ál�
nému st�vu p�pul���,

o sp��i�liz��� p�li���n��h činn�st� t�k, ��y �l�sp�ň část z ni�h �yl� 
m�žn� pln�h�dn�tn� vyk�náv�t i s nižší fyzickou způsobilostí,

o �t�vř�n� nástupn��h služ��n��h m�st i pr� p�pul��i bez středo�
školského vzdělání s maturitou � z��išt�n� p�dm�n�k pr� �s���
n� r�zv�� v� smyslu zvýš�n� vzd�lán� t��ht� p�li�istů n� stř�dn��h 
� vyšš��h p�li���n��h šk�lá�h,

o právn� úpr�vy p�ž�d�vku státního občanství České republiky.  
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4.	 Strategický	rozvoj	Policie	ČR	pro	další	roky

�) Vznik K�n��p�� r�zv��� P�li�i� ČR d� r�ku ����

•	 Úč�l�m k�n��p��, kt�r�u vlád� s�hválil� v č�rvnu ���7, �� d�s�ž�n� viz� „P��, kt�r�u vlád� s�hválil� v č�rvnu ���7, �� d�s�ž�n� viz� „P��
li�i� ČR – g�r�nt vnitřn� ��zp�čn�sti“.

•	 T�kt� u��l�ným m�t�riál�m p�li�i� v minul�sti nikdy n�disp�n�v�l� � n� r�z�
d�l �d Armády ČR n�m�l� n� zákl�d� č�h� h�dn�tit sv�u činn�st.

•	 R��liz��� n�kt�rý�h ��dů k�n��p�� �� p�sunut� d� r�ku ����.

•	 K�n��p�� 

o ��s�hu�� p�pis r�zv��� � �ktuáln�h� st�vu P�li�i� ČR, 

o vyh�dn��u�� s�uč�sn�u ��zp�čn�stn� situ��i vč�tn� pr�gn�z d� �u� vč�tn� pr�gn�z d� �u� d� �u�
d�u�n�, p�pisu�� s�uč�sný st�v p�li���n�h� s��ru i m�žný r�zv��,

o uk�zu�� nejen, jak vytyčených vizí docílit, ale také jak plnění uve�
dených úkolů kontrolovat � př�p�dn� �� přizpůs���v�t n�st�lým 
�k�ln�st�m.

�) R�zv�� ř�z�n� lidský�h zdr��ů

•	 P�li�i� ČR připr�vu�� str�t�gi�ký m�t�riál „Str�t�gi� ř�z�n� lidský�h zdr��ů 
P�li�i� ČR“.

•	 P�li�i� ČR �ud� díky materiálu disp�n�v�t zákl�dn�m str�t�gi�kým m�t�riá�
l�m, kt�rý �� um�žn� připr�vit s� n� s�uč�sné i �ud�u�� výzvy. 
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�) Pr��l�m�tik� migr���

•	 Od r�ku ���� p�li�i� p�stupn� �ktu�liz�v�l� kriz�vé plány, vč�tn� zavede�
ní operačních plánů pro případ znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 
s R�k�usk�m, Sl�v�nsk�m, N�m��k�m � P�lsk�m. 

•	 P�li�i� s� p�d�l�l� n� vyř�š�n� pr��lémů s nedostatečnou kapacitou z�ř�z��
n� pr� z��išt�n� �izin�ů (r�zš�ř�n�m ����ktů i ���i�h k�p��ity). 

•	 Policie okamžitě přistoupila k intenzivní mezinárodní spolupráci � p�m��
�i státům z�s�ž�ným migr�čn� kriz�:

o D�šl� k p�s�l�n� p�čtu vys�l�ný�h čl�nů nár�dn�h� týmu EBCGT d� �p��
r�tivn��h �ktivit Fr�nt�xu. P�li�isté půs��ili � půs��� n� vš��h část��h 
vn��š� hr�ni�� EU, vč�tn� m�zinár�dn��h l�tišť v Itálii, Ř��ku, Šp�n�l�
sku, Bulh�rsku, M�ď�rsku, P�lsku, n� Ukr��in� � v Sr�sku.

o P�li�i� �d ��r� r�ku ���5 �p�k�v�n� vysl�l� 75 př�slušn�ků P�li�i� ČR 
d� Sr�sk�, 8� d� Sl�vinsk�, ��� d� M�ď�rsk� � �9� d� M�k�d�ni�.

	T�m p�li�i� zás�dn� přisp�l� k� sn�ž�n� př�livu n�l�gáln��h 
migr�ntů d� Evr�py � k �m�z�n� př�v�d�čský�h �ktivit.

�) Pr��l�m�tik� t�r�rismu

•	 P�li�i� posílila své kapacity v� vzt�hu k ���i s t�r�rism�m � �xtr�mism�m. 

•	 Vznikl� sekce terorismu a extremismu Nár�dn� ��ntrály pr�ti �rg�niz�v��
nému zl�činu SKPV, kt�rá n� výv�� v ���u ��l�st��h r��gu��. 

o V rám�i s�k�� vznikl odbor, který se zabývá nebezpečnými materiály 
a zbraněmi.

•	 V rám�i Nár�dn�h� k�nt�ktn�h� ��du pr� t�r�rismus vznikl Útvar pro infor� pro infor�
mace o cestujících. C�l�m �� zl�pšit s��r inf�rm��� v� vzt�hu k t�r�rismu. 
Útv�r �ud� z�dp�v�dný z� shr�m�žď�ván�, zpr���váván� � př�dáván� úd��ů 
� ��stu�����h v l�t��ké př�pr�v� PNR. 

•	 P� t�r�risti�ký�h út����h v Evr�p� z�v�dl� p�li�i� zvýšená bezpečnost�
ní opatření v s�uvisl�sti s� z��išt�n�m v�ř��néh� p�řádku, ��zp�čn�sti ČR 
� ��hr�ny p�t�n�iáln� �hr�ž�ný�h m�st � �s��. M�. d�šl� t�ké k p�v�lán� 
v��áků k pln�n� úk�lů p�li�i�. 

5.	 Úspěšná	řešení	konkrétních	oblastí	Policie	ČR	
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•	 Vznikl� informační linka Policie ČR k měkkým cílům � sp��iáln� skupin� 
P�dp�r� vyh�dn��u���� � k��rdinu���� p�stupy ��dn�tlivý�h s�učást� P�li�i� 
ČR v tét� ��l�sti. 

o Link� �� urč�n� pr� pr�v�z�v�t�l� � vl�stn�ky m�kký�h ��lů, fungu�� �d 
srpn� ���6 � pr�v�zu�� �i P�li���n� pr�zidium ČR s m�t�di�k�u p�dp��
r�u �d��ru ��zp�čn�stn� p�litiky � pr�v�n�� krimin�lity MV.

�) Pr��l�m�tik� ky��rkrimin�lity

•	 Pr��l�m�tik� ky��rn�ti�ké krimin�lity �yl� p�st�v�n� n� r�v�ň �iným ���
l�st�m záv�žné tr�stné činn�sti, ��k� �s�u n�př. t�r�rismus, �xtr�mismus či 
k�rup��.

•	 V č�rv�n�i ���7 vlád� zpr���v�l� str�t�gi�ký m�t�riál Koncepce rozvoje 
schopnosti Policie ČR vyšetřovat kybernetickou kriminalitu.

•	 V r��� ���6 d�šl� k vytvoření nového centrálního pracoviště pr� ky��rn��
ti�k�u krimin�litu v �rg�niz�čn� struktuř� Nár�dn� ��ntrály pr�ti �rg�niz��
v�nému zl�činu, � t� s�k�� ky��rn�ti�ké krimin�lity sklád����� s� z �d��ru 
ky��rn�ti�ké krimin�lity � �d��ru vyš�tř�ván� ky��rn�ti�ké krimin�lity.

o V r��� ���6 d�šl� k p�s�l�n� pr���višt� � 9� syst�miz�v�ný�h 
služ��n��h m�st, v r��� ���7 � d�lš��h 3�. 

•	 Od zář� ���7 fungu�� pr���višt� ky��rkrimin�lity n� úr�vni úz�mn��h �d��rů 
kr��ský�h ř�dit�lstv� p�li�i�.

d) Pr��l�m�tik� z�r�n�, stř�liv� � muni��, pyr�t��hni�ká služ��

•	 Policie posílila dohled n�d z�r�n�mi � držit�li z�r��n��h li��n�� � n�výšil� 
p�čty p�li�istů pr�vád������h k�ntr�ly držit�lů z�r��n� li��n�� n��� r�gistr��ů z�r��n� li��n�� n��� r�gistr�� n��� r�gistr��
v�ný�h držit�lů ��zp�čn�stn�h� m�t�riálu.

•	 Vzrostl počet příslušníků Pyrotechnické služby P�li�i� ČR � �5 služ��n��h 
� � pr���vn� m�st�.

•	 Pyrotechnická služba získala novou speciální techniku n�z�ytn�u k pr�v��
d�n� pyr�t��hni�ký�h pr��� při �hl�dán� �pi��nt�r vý�u�hů.
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�) O�l�st vy��v�n�sti P�li�i� ČR 

•	 Unif�rmy:

o V č�rvnu ���5 �dst�rt�v�l� zásadní obměna vn��š�h� �zn�č�n�, 
služ��n��h st��n�kr��ů, zvláštn�h� ��r�vnéh� pr�v�d�n� � �zn�č��
n� služ��n��h v�zid�l, pl�vid�l � l�t�d�l p�li�i� � pr�k�z�ván�

př�slušn�sti k p�li�ii.

•	 Služ��n� z�r�n�:

o P�d�řil� s� zás�dn� modernizace výzbroje v s�uvisl�sti s výv���m 
��zp�čn�stn� situ��� � zvýš�n�m ��zp�čn�stn��h rizik.

o Pri�ritn� �yl� p�ř�z�n� vy��v�n� m�. pr� pr�tit�r�risti�ké ��dn�tky 
URN, kr��ské zás�h�vé ��dn�tky � prv�sl�d�vé hl�dky.

•	 O�hr�nné ��listi�ké pr�stř�dky:

o K�ždý r�k s� p�d�řil� vyčl�nit ��� mil. Kč n� nákup ��hr�nný�h ��listi��
ký�h pr�stř�dků.

o Vy��v�n� p�li�istů �f�ktivn�mi � kv�litn�mi ��hr�nnými pr�stř�dky zůstá�
vá prioritou MV.

•	 Služ��n� d�pr�vn� pr�stř�dky:

o Od r�ku ���� d��ház� k průběžné modernizaci vozového parku P�li�i� ČR, 
m�d�rniz��� �� n��v�tš� �d r�ku ���9.

•	 Dr�ny:

o V kv�tnu ���7 vlád� s�hválil� materiál k regulaci provozu a ochraně 
před zneužitím dronů.

o V s�uč�sn�sti má P�li�i� ČR �� dr�nů.

f) O�l�st prv�sl�d�vý�h hl�d�k:

•	 Úč�l�m �� zl�pš�n� s�h�pn�sti P�li�i� ČR včasně a účinně čelit nebezpečné�
mu pachateli.  

•	 N� p�čátku r�ku ���6 �yl� v ČR v n�př�tržitém pr�v�zu ��7 prv�sl�d�vý�h 
hl�d�k d�nn�, v p�l�l�t� ���7 už tém�ř �7�.

o C�l�vý st�v d� r�ku ���� p�č�tá s ��7 hl�dk�mi, t�. v prům�ru tř�mi 
hl�dk�mi n� k�ždý úz�mn� �d��r v ��k�uk�li d�nn� d��u. 

•	 Hl�dk� �� minimáln� dv��čl�nná � �� mim� ��žný výk�n služ�y př�dn�stn� 
urč�n� k ry�hlé r��k�i n� mim�řádné situ��� s �ktivn�m út�čn�k�m.
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6.	 Hasičský	záchranný	sbor	ČR

•	 P� l�t��h snižování rozpočtu, st�gn���, n�inv�st�ván� d� h�sičské t��hniky 
� h�sičský�h st�ni� � sniž�ván� m�zd s� p�d�řil� t�nt� n�g�tivn� tr�nd zl�mit.

•	 P�d�řil� s� úspěšně dokončit a nastavit projekty spolufinancované ze 
strukturálních fondů EU. 

o Z��mén� šl� � pr���kty n� p�ř�z�n� t��hniky � zl�pš�n� činn�sti �p��
r�čn��h stř�dis�k zákl�dn��h sl�ž�k IZS, t�dy v��� � t��hniky, kt�rá �� 
vidit�lná, hm�t�t�lná � d�nn� využit�lná pr� ��zp�čn�st ČR.

•	 V rám�i st��iliz��� r�zp�čt�vý�h pr�stř�dků �yl� z��išt�n� nastavení řád�
ného využívání dotačního systému, �plik��� využit� pr�stř�dků z F�ndu zá�
�r�ny šk�d � �ptimáln� n�st�v�n� náhr�d z� činn�st ��dn�t�k u d�pr�vn��h 
n�h�d.

•	 Byly při��ty zás�dn� l�gisl�tivn� zm�ny, kt�ré m��� d�p�d n���n n� činn�st 
HZS, �l� t�ké n� z��išt�n� l�pš� ��hr�ny ��č�nů.

a) N�vý zák�n � H�sičském zá�hr�nném s��ru ČR

•	 Zák�n � H�sičském zá�hr�nném s��ru ČR pr�s�dil z��l� n�v�u právn� úpr��
vu, kt�rá ř�š� n���n celkovou organizaci sboru, ale i dosud neukotvené in�
stituty, ��k� n�př. prá�i s inf�rm���mi.

•	 Zák�n přináš� právn� z�k�tv�n� �ptimáln� činn�sti HZS � n�st�vu�� m�d�rn� 
právn� nástr��� pr� prá�i h�sičů.

b) P�rs�náln� z��išt�n�

•	 Podařilo se navýšit početní stavy � �77 t��ulk�vý�h m�st.

•	 Vý��zd�v� h�siči �yli z�ř�z�ni d� �. skupiny zvláštn�h� př�pl�tku, ��ž r�áln� 
zn�m�n�l� zvýš�n� pl�tů ��� � � ��� Kč m�s�čn�.

•	 H�sičský zá�hr�nný s��r d�sáhl historicky nejvyšší naplněnosti ��dn�t�k 
p�žárn� ��hr�ny. Př�st� ��lk�vá n�pln�n�st stál� n�d�s�hu�� úr�vn� st�n��
v�né pl�šným p�kryt�m. Chy�� ��� služ��n��h m�st.
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c) Zá�hr�nný útv�r HZS ČR  

•	 Podařilo se rozšířit kapacity a zlepšit akceschopnost pr� ��l�u ČR. 

•	 Útv�r tv�ř� čtyři zákl�dn� r�ty: dv� v Hluč�n�, ��dn� v� Z�ir�hu � d�lš� �� �d 
r�ku ���6 v Jihl�v�. 

•	 C�l�m r�zš�ř�n� �� p�skyt�v�t rychlou a účinnou odbornou technickou po�
moc při mimořádných událostech n��� při m�zinár�dn��h zá�hr�nný�h 
� hum�nitárn��h �p�r����h.

d) F�nd zá�r�ny šk�d

•	 Bylo vyčísleno využití finančních prostředků z Fondu zábrany škod n� p��
ř�z�n� n�vé t��hniky pr� HZS: 

o V l�t��h ���5 �ž ���7 s� ��dn�l� ��lk�m � 856 mil  Kč.

•	 F�nd zá�r�ny šk�d sl�už� k zá�r�n� šk�d vznik������h pr�v�z�m v�zid�l. O��
h�sp�d�řu�� ��� Č�ská k�n��lář p��istit�lů, k�m s� s�ustř�ďu�� pr�stř�dky �d 
p��išť�v�n (r�čn� 3 % z p�vinnéh� ruč�n�, ��ž př�dst�vu�� částku ��� 5��–
6�� mil. Kč).

e) Str�t�gi�ké m�t�riály pr� r�zv�� HZS 

•	 Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva 

o V r��� ���5 h�dn�til� st�v pln�n� úk�lů ��hr�ny ��yv�t�lstv� ��k 
z hl�disk� v��néh�, t�k z hl�disk� st�n�v�ný�h t�rm�nů. 

o Byl� n�vrž�n� upř�sn�n� v z�m�ř�n� n�kt�rý�h úk�lů s �hl�d�m n� 
s�uč�sný výv��. 

•	 Analýza hrozeb pro Českou republiku z roku 2016

o An�lýz� má zás�dn� význ�m pr� syst�m�ti�ké upl�tň�ván� p�litiky 
pr�v�n�� mim�řádný�h udál�st� � kriz�vý�h situ��� � z ni�h ply�
n�u���h rizik, st��n� ��k� pr� int�gr�v�ný př�stup ��l�ný n� sniž��ý př�stup ��l�ný n� sniž�� n� sniž��
ván� vlivu t��ht� ��vů. 

•	 Strategie rozvoje HZS ČR do roku 2030

o Zpr���vává s� fináln� m�t�riál, kt�rý �ud� př�s B�zp�čn�stn� r�du 
státu př�dl�ž�n vlád� ČR.
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o Zákl�dn� sm�ry r�zv��� �s�u r�zd�l�ny d� stř�dn�d��éh� ��d��� 
d� r�ku ����, dál� �� r�z�psán� viz� r�zv��� d� r�ku ��3�. 

o M�zi pri�ritn� ��l�sti d�lš�h� r�zv��� HZS ČR p�tř� z��mén�:

	P�rs�náln� st��iliz��� s��ru �dp�v�d����� �ktuáln�mu st�vu 
��zp�čn�stn�h� pr�stř�d�, vč�tn� n�výš�n� p�č�tn��h st�vů 
� 696 m�st.

	Fin�nčn� st��iliz��� �dráž����� �ktuáln� p�tř��y � r�zv�� HZS 
v s�ul�du s výš� uv�d�n�u str�t�gi�.

	Z��išt�n� využ�ván� m�d�rn��h inf�rm�čn��h t��hn�l�gi� pr� 
v�r�ván� ��yv�t�lstv�, �l� t�ké pr� �f�ktivn��š� zvládán� 
vzniklý�h mim�řádný�h udál�st�.

	Př�pr�v� l�gisl�tivn��h p�dm�n�k pr� r��liz��i úk�lů v ��l�s�ř�pr�v� l�gisl�tivn��h p�dm�n�k pr� r��liz��i úk�lů v ��l�s� v ��l�s�
ti ��zp�čn�sti, kt�ré m��� př�s�h d� pr��l�m�tiky vnitřn�h� 
� vn��š�h� �hr�ž�n� – t�r�rismus, migr���, ky��rn�tik� �td.
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7.	 Podpora	dobrovolným	hasičům

•	 Z��išt�n� využit� fin�n�� z F�ndu zá�r�ny šk�d v úhrnné h�dn�t� �8� mil. Kč.

•	 Od r. ���6 fungu�� nový dotační systém pr� ����, kt�ré �s�u zřiz�v�t�li s���
rů d��r�v�lný�h h�sičů. 

o D�t��� �s�u n� d�pr�vn� �ut�m��ily � p�žárn� z�r��ni��.

•	 Z�t�m�� v l�t��h ���� �ž ���� �yly dotace na CAS p�uz� � mil. Kč n� ��dnu 
�ist�rnu, �d r. ���5 �� d�t��� n� CAS n�v� hrazena z prostředků Fondu zá�
brany škod Č�ské k�n��lář� p��istit�lů.

o V r��� ���5 šl� � 97 mil. Kč, v r��� ���6 � 98,5 mil. Kč � v r��� ���7 
� 8�,� mil Kč.


