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   9. schůze VV ÚV KSČM dne 10. 3. 2017 
  

Výkonný výbor ÚV KSČM na své 9. schůzi schválil materiál „Postoj KSČM k problematice 
organizovaného zločinu a terorismu“ 

 

 
Postoj KSČM k problematice organizovaného zločinu a terorismu 

 
  Při zpracování materiálu předloženého 9. schůzi VV ÚV KSČM „Postoj KSČM 
k problematice organizovaného zločinu a terorismu“ předkladatelé vycházeli z následujících 
dokumentů: “Bezpečnostní strategie vlády ČR“, „Alternativní přístupy KSČM k bezpečnostní 
politice KSČM“, „Přístupy KSČM k  současnému světovému a evropskému systému 
bezpečnosti“ a dalších aktuálních materiálů, týkajících se této problematiky. 

Příslušné sekce komise Bezpečnostní a branné politiky ÚV KSČM se průběžně na svých 
zasedáních problematikou organizovaného zločinu a terorismu zabývaly a výstupem z jednání 
těchto sekcí byla vždy dvakrát ročně informace VV ÚV KSČM o bezpečnostní situaci. 

Na zpracování tohoto materiálu se podíleli členové sekce bezpečnostní a branné 
politiky KSČM a Integrovaného záchranného systému KSČM, Oddělení pro zahraniční a 
bezpečnostní politiku ÚV KSČM. Materiál byl konzultován s poslancem JUDr. PhDr. Zdeňkem 
Ondráčkem a doplněn o připomínky. 

 
 
 

1. Úvod 
 

Současná bezpečnostní situace se celosvětově vyznačuje nárůstem nových specifických 
fenoménů a rizik, které mají výrazný potenciál ohrozit vnitřní bezpečnost České republiky.  

Evropa se po delší době relativního bezpečí potýká znovu se zhoršenou bezpečnostní 
situací. Po utlumení hospodářské krize posledních let, která otřásla důvěrou evropské 
veřejnosti v některé aspekty integrace, čelí Evropa mimořádné migrační vlně, jež přináší řadu 
palčivých otázek sociálních, humanitárních, politických, kulturních, a s nimi významné otázky 
bezpečnostní. 

Patří sem zejména nebezpečí organizovaného zločinu a celosvětově rostoucí hrozba 
terorismu, které s sebou nesou potřebu lepšího sdílení informací, postupů a především 
rozšíření sil, prostředků a kompetencí bezpečnostních složek. Vnímáme radikální růst legální 
i nelegální migrace s cílovou destinací v Evropě, radikalizaci a nárůst extremistických projevů 
ve středoevropské společnosti, vnitřní bezpečnostní a politická krize na Ukrajině, nadnárodní 
kyberkriminalita šířící se bez ohledu na státní hranice, růst distribuce drog na mezinárodní 
úrovni, hrozba hybridní války, tedy souběžného použití konvenčních prostředků vedení války 
s nekonvenčními technikami, psychologické operace a kybernetické útoky, neantropogenní 
hrozby, například změny klimatu, problematika převaděčství, sledování vyhoštěných osob aj. 

Zhoršená bezpečnostní situace v Evropě dolehla na ČR zatím jen okrajově. Přesto se 
musíme věnovat plné škále hrozeb, s nimiž se kontinent potýká. Nelze podceňovat ani 
případné vojenské hrozby. 
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Vnější bezpečnostní podmínky nezasahují jen do tradičních oblastí, jako je terorismus, 
nebo organizovaný zločin, kde je v evropském kontextu aktuálně zaznamenán 
bezprecedentní nárůst trestné činnosti v oblasti převaděčství. Naši vnitřní bezpečnost 
ohrožují i hrozby relativně nové, související s informační válkou nebo organizovanými 
kybernetickými útoky. 

Takřka veškerá závažná trestná činnost, která je v současnosti páchána na území ČR, 
nese prvky organizovanosti. Pachatelé stále častěji operují ve skupinách, jejichž vnitřní 
organizace a postupy jsou čím dál sofistikovanější. Mezi hlavní trendy organizovaného 
zločinu patří diverzifikace a rozšiřování nelegálních aktivit směrem k méně násilné a méně 
rizikové, ovšem o to více výdělečné trestné činnosti. 

Na druhou stranu je relevance a struktura této hrozby v jednotlivých regionech i 
státech odlišná - západní Evropa je např. radikálním islamismem ohrožena z historických 
i demografických důvodů daleko více, než Evropa střední. 

 

2. Stávající situace 
 

Organizovaný zločin bývá opakovaně označován za závažnou hrozbu pro bezpečnost 
ČR a prioritní oblast činnosti orgánů státní správy. O jeho přítomnosti na území ČR není 
pochyb. Představuje v současné době nejzávažnější nevojenskou hrozbu pro českou 
společnost. Zločinecké skupiny skrze svou činnost podrývají společenské spořádání, narušují 
stabilitu ekonomiky, podkopávají demokratické struktury a v konečné fázi tak způsobují 
ohrožení právního státu.  

Organizovaný zločin se vyvíjí a mění v čase. Tento vývoj je zcela nezbytné důkladně 
sledovat, analyzovat a adekvátně na něj reagovat. V současné době převažuje trend 
profesionalizace organizovaného zločinu se specializací jednotlivých účastníků na přesně 
vymezené činnosti.  

V současné době se projevuje odlišné vnímání dvou hlavních oblastí organizovaného 
zločinu – jeho klasická a moderní varianta. Aktivity klasického organizovaného zločinu 
spočívají v zjevně ilegálních aktivitách – např. obchodu s drogami, zprostředkování nelegální 
migrace, padělání dokladů a dalších činnostech, které jsou v současné době státem poměrně 
efektivně postihovány.  

Naopak moderní organizovaný zločin spočívá spíše v nežádoucím ovlivňování 
rozhodnutí veřejných orgánů, vytváření klientelistických a korupčních sítí a ovlivnění 
normotvorby. Všechny tyto aktivity jsou obtížně prokazatelné, jejich velká část může být 
považována za legitimní a legální a jejich škodlivý charakter vyplývá pouze z jejich celkového 
důsledku, kterým je zpravidla neefektivní využití veřejných finančních prostředků. Zpravidla 
jsou tyto aktivity velmi obtížně prokazatelné a postižitelné a stávající represivní nástroje na 
ně nestačí. Pro účely tohoto textu považujeme za aktivity spadající pod pojem 
organizovaného zločinu jak jeho klasickou, tak moderní variantu. 

Další výraznou tendencí je přesun aktivit organizovaného zločinu do kyberprostoru. 
Nejedná se pouze o komunikaci, která je v tomto prostředí rychlejší, efektivnější a obtížněji 
zachytitelná a přiřaditelná, ale také o celou novou škálu aktivit, které rozvíjejí portfolio 
zločineckých skupin. Jde zejména o různé typy podvodného jednání (např. vylákávání plateb 
na základě smyšlených či upravených podkladů a faktur), kybernetickou kriminalitu 
(elektronické vydírání, šíření škodlivých programů, krádeže identity, provozování nelegálních 
tržišť v síti skrytého internetu apod.) a postupy spojené s legalizací výnosů z trestné činnosti 
(převody virtuálních měn). Zločinecké skupiny využívají v tomto globálním prostředí buď 
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technologickou převahu nad orgány činnými v trestním řízení, nebo alespoň vyšší stupeň 
anonymity. 

Terorismus zůstává vedle organizovaného zločinu, extremismu, náboženských, 
národnostních a sociálních konfliktů, začleňování migrantů do většinové společnosti 
a hospodářských nebo ekologických rizik jednou ze zásadních bezpečnostních výzev 
současného světa. Za terorismus lze označit takové jednání, které je politicky, nábožensky či 
jinak ideologicky motivováno a užívá násilí a hrozby s cílem vyvolat strach. Proti hrozbě 
terorismu není v současné době zcela imunní žádná země, ČR nevyjímaje. 

Je to fenomén, který může zásadním způsobem otřást kterýmkoli státem, včetně České 
republiky. Útoky nebo pokusy o útoky, ke kterým v Evropě či jinde ve světě dochází, musí být 
pro Českou republiku varováním. 

Hrozba terorismu jako metody násilného prosazování politických cílů či jiných cílů je 
trvale vysoká. Charakteristickým rysem je existence nadnárodních sítí volně propojených 
skupin, které i bez jednotného velení sdílejí ideologii, cíle a plány k jejich naplnění, finanční 
zdroje a informace. Jsou schopny přímo ohrozit lidské životy a zdraví, ale také kritickou 
infrastrukturu. V předchozích letech došlo ve světě k celé řadě uskutečněných nebo 
připravovaných teroristických útoků, které jsou stručně shrnuty na konci této kapitoly. 

V současné Evropě je s teroristickou hrozbou spojován nejčastěji islámský radikalismus. 
Navzdory tomuto faktu lze hodnotit rizika plynoucí z islámského radikalismu pro ČR zatím 
jako nízká, nikoliv však nulová. ČR je v tomto ohledu v odlišném postavení, než země západní 
Evropy. Přesto je nutné podporovat sledování potenciálně nebezpečných komunit, šířit 
osvětu, objektivní informace o islámu, o teroristických hrozbách a informovat občany jak se 
zachovat v krizových situacích. 

Pravděpodobně největším rizikem z pohledu terorismu je fakt, že Česká republika je 
nejen tranzitním místem, ale i prostorem pro krátkodobý pobyt osob důvodně podezřelých 
z napojení na „radikální“ respektive teroristické skupiny, jejich podpůrné organizace, 
respektive pro jednotlivce s tzv. radikálním zaměřením. 

 
 
 

3. Dopady organizovaného zločinu a terorismu  
 
Organizovaný zločin 
 

Běžné občany problematika organizovaného zločinu zpravidla osobně nezasahuje, 
neboť jim zločinecké skupiny přímo neškodí. V oblasti distribuce určitých komodit – např. 
nelegálních drog, zbraní a padělaných dokumentů mohou být organizované skupiny 
některými občany dokonce vnímány spíše jako poskytovatelé žádaných služeb než jako 
zločinci. Jedná se také o zapojení nadnárodních menšin v nedovolené výrobě a nakládání 
s psychotropními látkami a s jedy, nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 
psychotropní látku.  
 Na policejní spolupráci je třeba úzce navázat celní spoluprací. Ta musí zefektivnit 
spolupráci mezi celními správami a policií tím, že vytvoří společná centra, která se budou 
podílet na prevenci a potlačování trestné činnosti, zejména přeshraniční. Celní spolupráce by 
se měla posílit zlepšením právních norem. 
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Zcela zásadní plýtvání rozpočtovými prostředky způsobené aktivitami organizovaného 
zločinu se odehrává v oblasti veřejných zakázek a veřejných dotací. Složité systémy zadávání 
a udělování dotací a veřejných zakázek spojené s absencí důsledného systému kontroly 
a individuální odpovědnosti u konkrétních rozhodnutí vedou k situaci, kdy je celá řada 
projektů manipulována ve prospěch zločineckých skupin.  

 
Terorismus 
 
Teroristické aktivity mají kromě přímých dopadů, tedy ztrát na lidských životech 

a zničeného majetku, i řadu nepřímých dopadů.  
Hodnocení hrozeb terorismu musí pracovat nejen s jejich přímým vlivem, ale i se všemi 

sekundárními dopady, které tyto hrozby vyvolávají. Patří sem radikalizace části majoritní 
populace, nárůst extremistických a populistických uskupení a politických proudů, které 
podobně jako teroristé šíří nenávist, strach, a nabízejí jednoduchá a radikální řešení. 
Celospolečenské psychologické, ekonomické a politické dopady teroristických útoků tak 
mohou výrazně převážit dopady faktické. 

 

4. Boj s organizovaným zločinem a terorismem 
 
Boj s organizovaným zločinem 
 
Boj proti organizovanému zločinu a jeho doprovodným jevům je jednou z priorit 

národně-bezpečnostní politiky. 
Klíčovým předpokladem pro zlepšení boje proti organizovanému zločinu je důkladný 

přehled o situaci. Musí být akceptovány všechny aktivity spočívající v získávání informací 
o aktuálním stavu, analyzování možných řešení a navrhování budoucích opatření v oblasti 
boje proti organizovanému zločinu. Mezi tyto aktivity patří mj. vypracovávání vyhodnocení, 
analýz a zpráv o situaci v jednotlivých oblastech souvisejících s organizovaným zločinem. 

Strategickým zájmem je snaha o eliminaci organizovaného zločinu. Souhrn cílů, akcí 
a opatření, které jsou namířeny k realizaci tohoto zájmu, lze obecně označit jako politiku 
proti organizovanému zločinu. 

Koncepce boje proti organizovanému zločinu, jejímž základem musí být analýza 
stávající situace a následná formulace opatření k vytváření a posilování vhodných podmínek 
a nástrojů bezpečnostních sborů v oblasti prevence, odhalování a postihování 
organizovaného zločinu.  

Jedním z klíčových nástrojů v boji proti organizovanému zločinu musí být zahraniční 
spolupráce. Ryze národní organizovaný zločin je raritou a většina zločineckých skupin staví 
svou činnost na spolupráci se zahraničními partnery a na hladkém přesunu zboží, osob 
a financí přes státní hranice. 

 ČR musí být aktivní ve spolupráci s Organizací spojených národů, 
Rady Evropy a především s Evropskou unií, v rámci které je organizovaný zločin diskutován v 
několika expertních pracovních skupinách a výborech. Úzce musí spolupracovat s klíčovými 
partnery v oblasti boje proti organizovanému zločinu. 

 
Boj s terorismem 
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I v boji proti terorismu musí jít úsilí České republiky ruku v ruce s úsilím na úrovni 
Evropské unie. Přitom je nutné využívat klíčové unijní dokumenty jako Evropská 
protiteroristická strategie a s ní spojený Akční plán Evropské unie pro boj s terorismem, 
Sankční seznamy EU vytvářené v souvislosti se sankcemi proti financování terorismu, 
Strategie boje proti radikalizaci a rekrutování a Akční plán Evropské unie pro boj s radikalizací 
a rekrutováním, Akční plán na posílení bezpečnosti výbušnin, Akční plán k tématu 
chemických, biologických, radiologických látek a nukleárních materiálů, pravidelná půlroční 
zpráva protiteroristického koordinátora Evropské unie aj. 

Metody boje proti terorismu se neustále dynamicky vyvíjejí, stejně jako modus 
operandi teroristů. Tomu musí odpovídat i charakter strategických dokumentů, které jsou v 
této oblasti zpracovávány. Je možné bez jakýchkoli pochyb prohlásit, že boj proti terorismu 
nebude nikdy zcela vítězně ukončen, neboť mnohdy dříve než “jeden zápas skončí“, začínají 
další. Tak nebude nikdy možné vytvořit ideální strategický dokument, který se touto oblastí 
zabývá a bude vždy třeba jeho tvorbu a implementaci přizpůsobovat aktuálním podmínkám. 

 
 

5. Připravenost Policie ČR na boj proti organizovanému zločinu 
a terorismu 
 

        Zásadní organizační změnu v rámci Policie ČR (dále jen PČR) představuje sloučení Útvaru 
pro odhalování organizovaného zločinu, Služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen 
ÚOOZ), Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, Služby kriminální policie a 
vyšetřování (dále jen ÚOKFK) do nového útvaru – Národní centrála pro boj s organizovaným 
zločinem  SKPV (dále jen NCOZ). Provedení této změny bylo v podmínkách Policie ČR 
diskutováno již několik let. Šlo tehdy o sloučení všech útvarů s celorepublikovou působností 
a vznik Národního kriminálního úřadu, což podporovala i KSČM. Zásluhou politiků ODS však 
tato změna nebyla realizována. Faktický přínos či negativní dopad nově vzniklého útvaru však 
s ohledem na jeho nestandardní způsob přípravy a realizaci změn nelze v tuto chvíli 
objektivně zhodnotit.  

Hlavním účelem je na základě analýzy aktuální situace v oblasti organizovaného zločinu 

formulovat opatření k vytváření vhodných dlouhodobých podmínek pro práci veřejných 

orgánů v oblasti prevence, odhalování a postihování organizovaného zločinu na území České 

republiky. 

 Rozdělení úkolů do následujících klíčových oblastí: 

 monitoring organizovaného zločinu na území ČR (vyhodnocení situace 
organizovaného zločinu na území ČR), 

 rozvoj mezinárodní spolupráce (zejména sjednání smluv o policejní spolupráci 
s vybranými partnery), 

 posílení vnitrostátní spolupráce (zefektivnění výměny informací mezi státními orgány, 
vyhodnocení spolupráce policie a dalších orgánů státní správy). 

 
Tato opatření navazují na jiné strategické dokumenty přímo související s bojem proti 

organizovanému zločinu (např. Strategie vlády v boji s korupcí, Národní strategie 
protidrogové politiky, Národní strategie boje proti obchodování s lidmi, Strategie České 
republiky pro boj proti terorismu a další). 
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Radikalizace, profesionalizace a internacionalita zejména pravicových, ale už 
i některých levicových extremistů představuje bezprostřední každodenní bezpečnostní 
hrozbu. Čelíme v jejich podání vysoce organizované a efektivní trestné činnosti, přesahující 
nejen hranice regionů, ale i hranice republiky. 

Česká republika patří mezi ty státy, které formulovaly svou protiextremistickou 
politiku, vycházející z řady opatření trvalého či dlouhodobého charakteru, zaměřených jak do 
represivní oblasti, tak do preventivních programů, nevyjímaje opatření zabezpečující trvalý 
monitoring domácí a zahraniční extremistické scény a kriminálních projevů tohoto 
závažného společenského fenoménu. 

Boj proti korupci je dlouhodobým procesem vyžadujícím spolupráci všech orgánů 
veřejné moci, a to jak v oblasti prevence, zprůhlednění procesů i postihu. Pro vymýcení 
korupce je na jedné straně potřeba fungující právní prostředí, na druhé straně pak vysoká 
míra integrity osob, jež ze své funkce vystupují ve veřejném zájmu. Jelikož korupční praktiky 
jsou v řadě případů úzce propojeny s dalšími formami trestné činnosti, mohou tak přispět 
k podkopání samotných základů společnosti a demokratického právního státu. Výsledkem 
pak je ztráta důvěry občana v poctivost a nestrannost fungování státních institucí, pokřivení 
tržních vazeb, ekonomický úpadek, destabilizace státu a další nepříznivé vlivy. 

Z hlediska společenské škodlivosti lze korupci šířeji popsat jako odklon od sledování 
především veřejného zájmu a zneužívání veřejných prostředků s cílem dosažení vlastních 
individuálních či skupinových zájmů, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo 
jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo 
jiného, na které není nárok. 

 
6. Připravenost Integrovaného záchranného systému (IZS) na likvidaci 

následků teroristických útoků 
 

        Připravenost IZS řeší Ministerstvo vnitra ČR, kterému je tento úkol dán zákonem o IZS 
(239/2000 Sb.). V případě teroristických útoků jde zpravidla o společný zásah více složek IZS, 
a proto se Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (dále jen GŘ HZS) již před 
rokem 2004 zaměřilo na zpracovávání tzv. Katalogu souboru typových činností, kterým jsou 
řešeny jednotlivé specifické zásahy jako například: „Špinavá bomba“, „B-agens“, Nástražný 
výbušný systém, „AMOK – útok aktivního střelce“, „Letecká nehoda“ apod. Do zpracování 
těchto typových činností jsou podle druhu mimořádných událostí (dále jen MU) zapojeny 
všechny dotčené složky. Zpravidla jsou to: PČR, Zdravotní záchranná služba, Správa vězeňské 
služby, Armáda ČR (dále jen AČR), Celní správa apod. Společným typovým listem je také 
řešen zásah složek IZS u mimořádných událostí s velkým počtem raněných a obětí. Typové 
listy pro společný zásah více složek obsahují úkoly jednotlivých složek, vymezují řízení 
zásahu, jednotlivé složky si následně vydávají svoje vlastní předpisy pro zajištění těchto 
úkolů. Ze strany Hasičského záchranného sboru dále jen (HZS) jsou to například Metodické 
listy činnosti jednotek požární ochrany (dále jen PO). Kromě toho jsou zpracovány i další 
soubory typových činností, které mohou být využity při likvidaci následků teroristického 
útoku, např. při pořádání akcí typu - technoparty, plošná evakuace apod. Tento systém 
souborů typových činností je dobře propracován, je ověřován při společných cvičeních a 
průběžně upřesňován na základě poznatků získaných při skutečných zásazích.  

Při teroristickém útoku většího rozsahu, např. za použití vysoce toxických látek nebo 
jejich úniku následkem takového útoku, nebudou síly a prostředky IZS postačovat k likvidaci 
jeho následků. Současná dekontaminace zasahujících jednotek a většího počtu zasažených 
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občanů bude pravděpodobně mimo síly IZS. Chybí zde síly a prostředky ze zrušených útvarů 
Civilní obrany (dále jen CO) a AČR není zaměřena na ochranu občanů. Ta byla ponechána na 
složkách IZS, což je naprosto nedostatečné.  

 
7. Vývoj – předpoklady 

 
Na vývoj kriminality má vliv mnoho dalších jevů a faktorů, například existence právního 

státu a efektivita vymáhání práva, činnost policejních složek, důvěra obyvatel v řešení 
kriminality, morálka, celospolečenské klima, politický systém nebo ekonomická situace ve 
společnosti. 

 Posiluje extremistická scéna, kyberútoky se stávají stále častějšími a sofistikovanějšími. 
Zvyšuje se počet ilegálních imigrantů.  

Z hodnocení celkové kriminality je potřeba ukázat na nárůst hospodářské kriminality 
a podílu tzv. informační kriminality na celkovém stavu trestné činnosti v České republice. 
Mezi aktuální priority policie dále patří drogová kriminalita a boj s organizovaným zločinem. 

Účinný boj proti organizovanému zločinu musí předjímat jeho vývoj, musí vycházet 
z důkladné znalosti prostředí, pachatelů a jejich modů operandi a mít vhodné zázemí 
v zavedených podmínkách a nástrojích. Tomuto účelu slouží předmětná koncepce. Boj proti 
organizovanému zločinu se však neobejde bez fungujícího justičního systému a podpory 
nejvyšších politických článků, ani bez podpory široké veřejnosti. 

Mezinárodní společenství, včetně všech rozhodujících států ve světovém dění, musí 
mezi sebou nalézt určitý průsečík společných zájmů pro potlačení terorismu, neboť pokud 
k této shodě nedojde, je jasné, že jeho intenzita se naopak bude stupňovat. 

 
8. Přístup KSČM 

 
KSČM důrazně odsuzuje všechny formy zločinnosti, zvláště pak teroristické útoky. Jsme 

toho názoru, že by se světové společenství mělo ujednotit v boji proti skutečnému terorismu.   
Válka s terorismem vyžaduje společné úsilí, nemůže však ospravedlňovat omezování 

demokracie a občanských svobod. Součástí širšího přístupu k boji proti terorismu musí být 
respektování základních hodnot, jakými jsou demokracie, principy právního státu a respekt 
k lidským právům.  

Česká republika musí plně respektovat základní principy demokratického státu 
a demokratické hodnoty; svoje kroky v boji nejen proti terorismu koncipovat tak, aby 
nedocházelo k omezení základních práv a svobod občanů nad rámec daný příslušnými 
zákony a přiměřeně dané situaci. 

Odsuzujeme snahu extrémistů zneužít situace ke xenofobním útokům a šikanování lidí 
z náboženských důvodů. Nelze ztotožňovat fanatického džihádistu či profesionálního 
teroristu s běžným člověkem muslimské víry. Sami muslimové přitom musí být schopni se 
postavit proti podstatě islámského fundamentalismu a ukázat ostatnímu světu civilizovanou 
tvář islámu jako jednoho ze světových náboženství, čítajícího více jak 1,5 miliardy věřících. 

KSČM požaduje přijetí uceleného systému minimalizace dopadů mimořádných událostí 
a krizových situací, včetně využití Integrovaného záchranného sytému a zabezpečení výkonu 
humanitárních úkolů. Na to musí navazovat systém výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany 
obyvatelstva. 
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         KSČM nevidí řešení problému v šíření myšlenek terorismu a různých hybridních hrozeb 
ve vzniku monitorovacího Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. Zde mají své úkoly 
především zpravodajské služby, pak Policie ČR a další složky IZS.  
V oblasti Integrovaného záchranného systému dlouhodobě navrhujeme uvést do realizační 
podoby některé náměty pro legislativně právní oblast při posouzení základních funkcí 
Integrovaného záchranného systému. Jde o zakotvení spolupráce HZS s dobrovolnými 
hasičskými spolky v nově navrhovaných právních předpisech týkajících se jednotek PO. 
Podporovat vydání zákona o dobrovolnících záchranářských organizacích začleněných v IZS. 
Podpořit změny v zákonech, které usnadní uvolňování členů dobrovolných jednotek PO ze 
zaměstnání za účelem účasti na předepsané odborné přípravě a likvidaci mimořádných 
událostí. Požadovat zpracování nové koncepce rozvoje požární ochrany, který by odrážela 
změny v migraci obyvatel obcí za prací. 
 

 V privatizaci funkcí státu v oblasti bezpečnosti a obrany vidíme bez přijetí příslušných 
zákonů možné bezpečnostní riziko. Tyto strategické funkce státu nelze z principiálních 
důvodů přenášet na jednotlivce nebo soukromá uskupení. KSČM považuje za vhodné přijetí 
zákona o vnitřní bezpečnosti, který by legislativně zakotvil koordinaci činnosti 
bezpečnostních složek mimo jiné i v boji proti terorismu.  

KSČM požaduje odpovědný přístup České republiky k boji proti terorismu, přičemž 
musí být zajištěno, aby se klíčové aspekty protiteroristické agendy nezačaly řešit až v případě 
bezprostřední hrozby či vypuknutí konkrétního incidentu.  

KSČM považuje za nutné více se zaměřit na prosazování zlepšení vymahatelnosti práva 
v této oblasti, zejména zvýšením kvality práce všech orgánů činných v trestním i občanském 
řízení. Přísné dodržování ústavního principu rovnosti občanů před zákonem jak v otázkách 
obhajoby, tak v otázce trestní odpovědnosti a postihu.  

KSČM konkrétními kroky prosazuje a podporuje avizované navýšení základních 
tarifních platů příslušníků sborů o 10% s účinností od 1. 7. 2017 a bude požadovat další 
pravidelné navyšování tak, aby o službu v bezpečnostních sborech byl trvalý zájem 
a jednotlivé sbory si mezi uchazeči mohly vybírat ty nejkvalitnější jedince.  

KSČM má výhrady k rozšíření pravomocí vojenské policie, která by měla po přijetí 
novely zákona o vojenské policii oprávnění vyšetřovat všechny vojenské trestné činy a 
trestné činy ve vojenských objektech a používat stejné operativní prostředky jako PČR, 
přičemž zatím není známo, kdo a jak by zajišťoval kontrolu.  

Za nutné považujeme zintenzivnění součinnosti bezpečnostních orgánů ČR 
s Interpolem, Eurojustem a dalšími mezinárodními organizacemi i mimo rámec EU v boji 
proti kriminální trestné činnosti.  

Za důležité KSČM považuje eliminaci korupčního prostředí zejména v oblasti veřejných 

i jiných  zakázek dodržením transparentnosti výběrových řízení.  

Důsledně prosazovat, aby mechanismy boje proti organizovanému zločinu a terorismu 

byly zapracovány do všech výkonných součástí v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku. 

V následujícím období bude dbát na to, aby byly soustavně vytvářeny podmínky pro 

efektivní koordinaci jednotlivých orgánů, např. podmínky pro lepší koordinaci 

bezpečnostních potřeb vyšších územně samosprávných celků s aktivitami Policie ČR 

či posilování spolupráce zpravodajských služeb ČR a Policie ČR. 


