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„Jednoho dne si Hospodin uvědomil, že má lidského pokolení až po krk, a rozhodl se na
lidi seslat potopu. Ale tentokrát žádná Noemova archa, žádná holubice s ratolestí, jen
samá voda, kam oko dohlédne. A tak přizval nejvyšší duchovní tří monoteistických
náboženství a oznámil jim, že mají tři dny na to, aby se připravili na potopu, po níž
nezůstane žádná pevnina. Křesťanský kněz přijde ke svým ovečkám a nabádá je: „Zhřešili
jsme a přichází trest. Modleme se, konejme dobré skutky a dostaneme se do ráje.“
Imám se vrátí ke své obci a prohlásí: „Žili jsme správně a správně jsme věřili v Alláha,
přijměme nyní mučednickou smrt a na onom světě budeme odměněni.“ Rabín předstoupí
před souvěrce a praví: „Židé, máme tři dny na to, abychom se naučili žít pod vodou.“

ÚVOD
V posledních letech si i lidé v Evropě uvědomují, že mnohé hrozby, o nichž dříve jen
slyšeli z médií, nejsou již tak vzdálené, jak se jim mohlo zdát; uvědomují si, že jejich
blahobyt, svoboda a bezpečí nejsou samozřejmostí. Současně se ukazuje, že evropské
státy nejsou dostatečně připraveny na vzrůstající bezpečnostní hrozby. Stát Izrael je země,
která od svého vzniku čelí setrvalým snahám nepřátel o zničení. S touto hrozbou se však
Izrael dokázal účinně vyrovnat, mimo jiné i díky efektivnímu fungování pořádkových a
bezpečnostních složek.
Ve své diplomové práci chci analyzovat způsob zajištění veřejného pořádku Státu
Izrael a srovnat jej se způsobem zajištění veřejného pořádku v České republice. Při
srovnávání bych se ráda zaměřila na odlišnosti dvojího typu, které spolu nicméně těsně
souvisejí. První odlišnost se týká organizačního rázu. Druhou odlišností je přijímání
pořádkových a ozbrojených složek země a jejich činnosti obyvateli. Jsem přesvědčena,
že společenská atmosféra, reputace a prestiž pořádkových a ozbrojených složek státu hrají
zásadní roli při jejich fungování a rozvoji, a toto hledisko, jež má své důsledky i v
ekonomice a vzdělávacím systému, nelze proto ani v mé práci opomenout.
Bezpečí, veřejný pořádek, důvěra obyvatel v pořádkové a ozbrojené složky země
stejně jako právní, logistický a ekonomický rámec pro jejich činnost odpovídající
aktuálním výzvám a hrozbám – to vše jsou témata, která v domácím i mezinárodním
měřítku nabývají na naléhavosti.
Izrael je země, na niž se stále více států obrací s žádostí o spolupráci v oblasti boje
s terorismem, extremismem, a to i v rovině právní, s cílem účinně čelit daným
nebezpečím při zachování demokratického charakteru země. Domnívám se proto, že také
z tohoto hlediska by mohla být má práce přínosem. Mám za to, že v ní mohu dosáhnout
podnětného srovnání, na jehož základě bude možno posoudit, zda by některé přístupy
jedné či druhé země nebyly vhodnější, účinnější nebo prospěšnější.
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1 VEŘEJNÝ POŘÁDEK V ČESKÉ REPUBLICE
1.1 Veřejný pořádek jako neurčitý právní pojem
Před samotným popisem, kdo se na zajišťování veřejného pořádku v České
republice podílí, je záhodno vymezit sám pojem „veřejný pořádek“. Právní předpisy ho
užívají1, ale v žádném z nich nenalezneme jeho přesnou definice. Je tomu tak proto, že se
jedná o tzv. neurčitý právní pojem. „Neurčité právní pojmy zahrnují jevy nebo
skutečnosti, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat.“2 Přítomnost takových
neurčitých právních pojmů nemusí být nutně nežádoucí, a to přesto, že jejich výskyt může
v adresátech norem vzbuzovat nejistotu, jelikož nevědí, jaký přesný význam se za užitými
slovy skrývá. Občasná nutnost užití neurčitých právních pojmů je přirozený důsledek
faktu, že ne všechny myslitelné životní situace a právní vztahy lze vymezit a normovat.
S touto skutečností souvisí též správní uvážení (nebo diskreční pravomoc či volná
úvaha)3, které se spolu s neurčitým právním pojmem často vyskytuje. Neurčitý právní
pojem bývá v normě kombinován se správním uvážením, a to tak, že neurčitý právní pojem
je v hypotéze normy a správní uvážení v dispozici normy.4 Oba tyto výše zmíněné instituty
přispívají pružnosti správy a také jí dávají možnost zohlednit specifika a individuální
povahu konkrétních situací.
Právní nejistota, kterou s sebou neurčité právní pojmy mohou nést, je však
korigována činností soudů, které právní normy vykládají. Role soudů je ve vztahu
k neurčitým právním pojmům klíčová. Zvláště pak role Nejvyššího správního soudu,
který jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním
soudnictví zajišťuje jednotu rozhodování. Jednota rozhodování a právo na stejné

1

Kupříkladu z. č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky v § 2, z. č. 553/1991 Sb. o obecní policii v § 1,
odst. 2, z. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky v § 9, odst. 1, písm. h), i), j), z. č.
128/2000 Sb., o obcích v § 10, písm. a), z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 1, odst. 2 a další.
2
HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 599 s. S. 54
3
HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 599 s. S. 55
4
Předstátnicová výuka ze správního práva - JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., 12.4.2017
In: Youtube [online]. 26.4.2017 [cit. 27.11.2017]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=QkR7HnDZU34&t=2228s Kanál uživatele Právnická fakulta UK.
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rozhodnutí ve stejných případech zabraňují libovůli při aplikaci práva5, čímž je posílena
právní jistota.

1.2 Pojetí veřejného pořádku v České republice
Při hledání významu pojmu veřejný pořádek je nezbytné vycházet z judikatury a
dále odborných studií v akademických publikacích. Z podstaty neurčitosti pojmu veřejný
pořádek, jak byl vysvětlen výše, vyplývá, že jeho výklad úzce souvisí s povahou každého
případu. I přesto však nalezneme taková soudní rozhodnutí a akademické interpretace,
které se snaží podat obecnější výklad veřejného pořádku.
Soudní rozhodnutí, v nichž soudci veřejný pořádek definovali, pak vytváří rámec,
do něhož se musí všichni, kdo veřejný pořádek vykládají, vejít. Rozhodnutí tohoto druhu
též mohou sloužit jako návod, jak veřejný pořádek nahlížet. Příkladem může být
následující rozsudek NSS ČR: „Jedná se o normativní systém, na němž je založeno
fungování společnosti v daném místě a čase a jenž v sobě zahrnuje ty normy právní,
politické, mravní, morální a v některých společnostech i náboženské, které jsou pro
fungování dané společnosti nezbytné. Nadto je možno pod pojmem veřejného pořádku
rozumět také faktický stav společnosti, k němuž je dodržování tohoto heterogenního
normativního systému zacíleno. Narušení veřejného pořádku je proto zároveň narušením
normy a zároveň narušením optimálního stavu společnosti, který je účelem a dispozicí
této normy.6 V kontextu zákona o pobytu cizinců7 uvedl Městský soud v Praze, že
„Veřejným pořádkem ve smyslu § 87h odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, se rozumí soustava
pravidel chování, která jsou obsažena v právních předpisech, ale i pravidel, která v
právních předpisech obsažena nejsou, jestliže jejich zachovávání je podle obecného
názoru lidí v určitém místě a čase nezbytnou podmínkou pokojného stavu (např. základní
pravidla slušnosti, morálky, respektování práv druhých).“8

5

Nález Ústavního soudu II.ÚS 115/08, ze dne 02.03.2011, N 30/60 SbNU 377.
Rozsudek NSS čj. 2 As 78/2006-73
7
z. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
8
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2006, sp. zn. 11 Ca 50/2006
6
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Další, kdo se kromě soudů podílí na utváření významu veřejného pořádku, jsou
akademici, a to ať už v naučné literatuře, komentářích k zákonům nebo ve svých
vědeckých pracích. „Samotný pojem veřejného pořádku nabývá různého významu
z pohledu jeho historického chápání. Současný pojem veřejný pořádek lze
charakterizovat jako: souhrn společenských vztahů, které vznikají, rozvíjejí se a zanikají
na místech veřejných a veřejnosti přístupných, které jsou upraveny právními i neprávními
normativními systémy, jejichž zachování je významné pro zajištění klidného a
bezporuchového chodu společnosti.“9 Stručně by se dal veřejný pořádek popsat jako
„souhrn pravidel nebo zásad chování na veřejnosti“.10 Vzhledem k tématu své práce
uvádím i definici podanou pro účely zákona o Policii České republiky. „Veřejným
pořádkem rozumíme souhrn právních i neprávních norem platných v daném místě a čase
upravujících chování osob ve veřejném prostoru (na veřejnosti).“11
Hovořím-li o veřejném pořádku, je též nutné zmínit pojem bezpečnost.
Bezpečnost a veřejný pořádek spolu souvisí a někdy se i významově překrývají. V teorii
se můžeme setkat s rozdělením bezpečnosti na vnější a vnitřní, přičemž právě vnitřní
bezpečnost a její zajištění jsou obsahově totožné se zajištěním veřejného pořádku.
Zajištěním vnější bezpečnosti pak rozumíme ochranu před hrozbami přicházejícími z vně
státu. Ač teorie rozděluje bezpečnost na dva druhy, mám za to, že je nelze vnímat úplně
odděleně. Těžko si například představit situaci, kdy by v důsledku vojenské agrese cizího
státu došlo k ohrožení celistvosti a svrchovanosti České republiky a tato situace nebyla
zároveň ohrožením vnitřní i vnější bezpečnosti. Stejně tak spácháním trestného činu
vlastizrady či ohrožení utajované informace může osoba narušit vnitřní i vnější
bezpečnost státu. Ve své práci se nicméně zaměřuji na zajištění veřejného pořádku, tedy
se budu více zabývat vnitřní bezpečností státu.
Těch, kdo se na zajištění bezpečnosti podílejí, je celá řada. Bezpečnostní systém
České republiky je dle Bezpečnostní strategie České republiky složen zejména
z prezidenta republiky, Parlamentu České republiky, vlády, Bezpečnostní rady státu a
9

MACEK, P. a kol. Pořádková činnost policie. Obecná část. 2. vyd. Praha: Police History, 2008, s. 21
HENDRYCH D. a kol. Právnický slovník, 3. podstatně rozšířené vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, 1481
s. S 1236.
11
VANGELI B., Zákon o Policii České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 483 s.
S 18.
10
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jejích pracovních orgánů, ústředních správních úřadů, krajských a obecních úřadů,
ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb, záchranných
sborů, záchranných služeb a havarijních služeb. Bezpečnost státu, řízení a funkčnost
celého bezpečnostního systému zajišťuje vláda jakožto vrcholný orgán výkonné moci.12
V souladu s logikou Bezpečnostní strategie státu budou v dalších kapitolách popsány její
vybrané (s ohledem na téma práce) složky.

2 ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU ČESKÉ REPUBLIKY
.

Česká republika se dá považovat za pohodlné a bezpečné místo pro život.13
S ohledem na fakt, že se nenachází v blízkosti oceánů nebo vysokých hor, není sužována
tropickými horky a s tím souvisejícím suchem, není Česká republika vystavena živelním
pohromám v podobě zemětřesení, tornád, vln tsunami nebo ničivých požárů. Nebezpečí
pocházející od jedovatých živočichů nebo rostlin je též minimální14. Česká republika je
členem Evropské unie, NATO, s žádným státem světa není ve válečném konfliktu a se
svými sousedními státy má dlouhodobě dobré vztahy. Drogové kartely ani boje mafií o
postavení také nepředstavují problém, se kterým by se Česká republika potýkala. Složky
podílející se na zajištění bezpečnosti tedy nemusí čelit žádným hrozbám, které by byly
pro evropský a demokratický stát netypické.
Podle článku 3 odst. 1 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky zajišťují
bezpečnost České republiky ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné
sbory a havarijní služby.
Dle kompetenčního zákona15 je ústředním orgánem státní správy, do jehož
působnosti organizace zajištění veřejného pořádku spadá, Ministerstvo vnitra České
republiky16 (dále jen „ministerstvo vnitra“ či „MVČR“). Klíčová role ministerstva vnitra
je potvrzena a rozvedena i v dalších zákonech určujících pro zajišťování veřejného

12

Bezpečností strategie České republiky z roku 2015.
Dle výzkumu organizace Institute for Economics and Peace z roku 2017 je Česká republika šestou
nejbezpečnější zemí na světě. Stejného umístění dosáhla ČR i v roce 2016.
14
Z druhů rostlin, živočichů a hub vyskytujících se v České republice jsou zdravému dospělému člověku
nebezpečím jen Rulík zlomocný, některé druhy muchomůrek, klíště, je-li přenašečem klíšťové encefalitidy.
15
z. č. 2/ 1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
(kompetenční zákon)
16
§ 12 odst. 1, písm. a) z. č. 2/ 1969 Sb., kompetenčního zákona
13
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pořádku. V krizovém zákoně je právě ministerstvo vnitra pověřeno koordinací výkonu
státní správy v oblasti krizového řízení a je mu také svěřena odpovědnost za přípravu a
řešení krizových situací souvisejících s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem. Zákon
o integrovaném záchranném systému ministerstvu vnitra ukládá starost o ochranu
obyvatelstva či přípravu na mimořádné stavy.

2.1 Ústavní zakotvení zajištění veřejného pořádku
Ústava České republiky
Sama Ústava České republiky se sice k zajištění veřejného pořádku nevyjadřuje
přímo, přesto o jejím vlivu na tuto oblast není pochyb. Vymezuje a předvídá ústavní
orgány, jež mají na zajištění veřejného pořádku konkrétní vliv.17 Ústava, byť omezeně,
vyjmenovává i pravomoci, kterými ústavní orgány disponují. Například článek 43 Ústavy
ukládá Parlamentu České republiky rozhodovat o vyhlášení válečného stavu či vyslovit
nesouhlas s rozhodnutím vlády o účasti ozbrojených sil na záchranných pracích při
živelních pohromách. Další pravomoci Parlamentu související se zajištěním veřejného
pořádku jsou na ústavní úrovni konkretizovány v ústavním zákoně o bezpečnosti České
republiky, ve znění zákona 300/2000 Sb. Vládě Ústava například přiznává právo za
stanovených okolností rozhodovat o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České
republiky.
V souvislosti s vlivem Ústavy na veřejný pořádek stojí kromě ústavních orgánů
za povšimnutí i preambule Ústavy. V té se mimo jiné píše, že občané České republiky si
jsou vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku. Z takové
formulace lze dovodit nároky na chování vůči jiným osobám jednotlivě, ale také vůči
celému společenství, potažmo státu. Ústavou uznaná hodnota sounáležitosti společenství
může mít vliv i na pořádkové zákonodárství či brannou povinnost.
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Ústava přiznává ústavním orgánům pravomoci i v oblasti vnější bezpečnosti (například rozhodování o
účasti České republiky v obranných systémech nebo označení prezidenta republiky jako vrchního velitele
ozbrojených sil) s ohledem na téma práce se však zaměřím na pravomoci související s vnitřní
bezpečností.
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Listina základních práv a svobod
Listina základních práv a svobod významným způsobem formuje, jaké hodnoty a
instituty se v českém prostředí stanou součástí veřejného pořádku. Ustanovení přímo či
nepřímo související s veřejným pořádkem prostupují celou Listinu.
Například článek 6 odst. 4 Listiny zakládá prostor pro okolnosti vylučující
protiprávnost. Usmrcení jiné osoby je nepochybně narušením veřejného pořádku.
Usmrcení jiné osoby v mezích nutné obrany narušením veřejného pořádku není, naopak
je to jednání směřující k zachování veřejného pořádku. Listina zařadila právo na vlastní
obranu mezi základní lidská práva, z čehož plyne, že v ústavním pořádku České republiky
má takové právo významné postavení. Články 7 a 8 zaručují nedotknutelnost osoby a
jejího soukromí, osobní svobodu a stanovují některé náležitosti trestního řízení. Připouští
nicméně omezení v souladu se zákonem. Výjimky možné z důvodů předvídaných
zákonem mají podstatný vliv na zajištění veřejného pořádku. Příkladem uvádím právo
policisty omezit osobní svobodu z důvodu zatčení, právo narušit soukromí osoby
z důvodu osobní prohlídky a další. Článek 12 zaručuje nedotknutelnost obydlí, zároveň
však předvídá situace, v nichž je narušení této zásady možné. Jedním takovým důvodem
je i odvrácení závažného ohrožení pořádku. Omezení práv a zásad předvídaná Listinou
jsou ovšem stále limitována vlastním smyslem ustanovení. Ústavní soud v této věci
konstatuje, že „Ukládá-li na základě zákona orgán veřejné moci soukromým osobám
povinnosti, a tím omezuje jejich základní práva, musí přesto dbát na to, aby zcela
nepopřel samotnou podstatu toho kterého základního práva nebo jeho smysl. Omezení
nelze užít k jiným, než zákonem předvídaným účelům (čl. 4 odst. 4 Listiny). Tak základní
práva zpětně omezují svá, formálním zákonem předvídaná, omezení.“18
Z hlediska veřejného pořádku je zajímavé ustanovení článku 23 Listiny. Ten
upravuje právo občanů „postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval
demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost
ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“. Stát na
ústavní úrovni přiznává občanům právo bránit demokratické hodnoty, jestliže sám v této
činnosti selže.

18

Nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2010 ve věci I. ÚS 1849/08
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Lze uzavřít, že Listina základních práv a svobod vymezuje hodnoty a zásady, jež
utváří charakter České republiky. Tyto hodnoty a zásady jsou součástí veřejného pořádku.
Všechny právní předpisy musí být v souladu s ústavním pořádkem, a proto i v zákonech
ovlivňujících a upravujících veřejný pořádek (například zákon o Policii České republiky)
jsou hranice nastaveny Listinou znatelné.
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
Klíčovým předpisem ústavní úrovně dotýkající se veřejného pořádku je ústavní
zákon č. 110/1998, o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona 300/2000 Sb. Tento
předpis stanovuje povinnost státu zajišťovat bezpečnost České republiky. Článek 1
stanovuje, že „Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana
jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní
povinností státu.“ Jak bylo naznačeno výše, bezpečnost lze vnímat jako vnější a vnitřní.
Jelikož jsou vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek pojmy, které se do značné míry, někdy
úplně, překrývají19, můžeme konstatovat, že stát má na ústavní úrovni zakotvenou
povinnost zajišťovat veřejný pořádek. Stát tuto povinnost naplňuje prostřednictvím
ozbrojených sborů, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů a havarijních
služeb. Nejsou to však pouze tyto složky, jež se na zajišťování bezpečnosti podílí. Jestliže
jsem v části věnované Ústavě označila tvrzení o odpovědnosti vůči celku za zvlášť
podstatné pro veřejný pořádek, ústavní zákon o bezpečnosti pak myšlenku takové
sounáležitosti rozvíjí a formuluje. V čl. 3 odst. 2 je psáno, že „Státní orgány, orgány
územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na
zajišťování bezpečnosti České republiky.“ Článek 4 odst. 1 zase předvídá brannou
povinnost. Ač dnes v České republice není branná povinnost zavedena, považuji za
správné, že tato možnost je upravena předpisem ústavní úrovně.
Ústavní zákon o bezpečnosti ČR také upravuje mimořádné stavy. Jedná se o
nouzový stav a stav ohrožení státu. Válečný stav je předvídán v Ústavě, ústavní zákon o
bezpečnosti ČR s tímto pojmem nadále pracuje. Mimořádné stavy mají ve vztahu k
veřejnému pořádku důsledky zejména v možném omezení svobod osob nacházejících se

19

Nejednoznačnost pojmů veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost dokazuje i skutečnost, že není jednoty
v jejich užívání. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR dokonce používá ještě jiný pojem, kterým je vnitřní
pořádek (čl. 2).
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na území České republiky, v úpravě legislativního procesu a možném prodloužení
volebního období.

2.2 Policie České republiky
Policie České republiky (dále jen Policie ČR nebo PČR) představuje v systému
zajištění veřejného pořádku ústřední složku. Je to právě PČR20, jejímž úkolem je chránit
veřejný pořádek. Určujícím zákonem pro fungování PČR je zákon č. 273/2008 Sb., o
Policii České republiky (dále jen zákon o Policii ČR, zákon o PČR nebo zákon o policii),
ovšem v českém právním řádu jsou i další21 předpisy, které upravují její činnost a
postavení.

2.2.1 Organizace Policie České republiky
Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra, jemuž (konkrétně
ministru vnitra) je odpovědný policejní prezident. Ten stojí na vrcholu organizační
struktury policie.
Policii tvoří útvary, kterými jsou Policejní prezidium, útvary policie s celostátní
působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství
policie. Zatímco krajská ředitelství jsou zřízena zákonem (přílohou k zákonu o Policii
České republiky), útvary policie s celostátní působností i útvary v rámci krajských
ředitelství se zřizují na návrh. V případě útvarů s celostátní působností se tak děje
rozhodnutím ministra vnitra na návrh policejního prezidenta a útvary v rámci krajských
ředitelství zřizuje policejní prezident na návrh ředitele krajského ředitelství policie. Tato
různost plyne z odlišnosti jednotlivých útvarů. Z organizačního hlediska lze krajská
ředitelství považovat za stěžejní součást policejního aparátu.22 Zákonodárce tedy

20

Jiná situace nastává v obci, kde je zřízena obecní policie. Ta smí v souladu se zákonem zajišťovat místní
záležitosti veřejného pořádku, tudíž se v této oblasti působení Policie ČR a obecní policie překrývá.
21
Například zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), kde útvary Policie ČR tvoří
policejní orgán, a tedy orgány činné v trestním řízení - § 12 odst. 1, odst. 2, písm. a) trestního řádu; zákon
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), který ukládá Policii ČR
povinnosti v souvislosti s řešením krizových situací - § 16 odst. 2 a řada dalších.
22
V organizačním pojetí Policie ČR lze spatřovat jistou podobnost s členěním České republiky na kraje (a
obce). Stejně jako kraje jsou nedílnou součástí České republiky a jsou zřízeny ústavním zákonem, krajská
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považoval za potřebné toto organizační rozvržení upevnit zákonnou úpravou. Naproti
tomu útvary s celostátní působností i útvary zřizované v rámci krajského ředitelství mají
pružně reagovat na aktuální bezpečnostní situaci, tudíž jejich zřizování musí probíhat
jinak než zákonem. Rozdílný proces zřízení útvarů s celostátní působností a útvarů
v rámci krajských ředitelství vyjadřuje nestejnou povahu těchto útvarů. Útvary
s celostátní působností plní specifické a vysoce specializované úkoly na celém území
státu.23 Vzhledem k povaze celostátních útvarů a závažnosti úkolů, které plní, se na jejich
zřizování podílí MVČR i policejní prezident. Útvary zřizované v rámci krajského
ředitelství nepochybně také plní úkoly závažného významu. Jiný způsob jejich zřízení
tedy nenaznačuje nižší význam, ale jinou povahu. Krajskému řediteli, u nějž se dá
předpokládat, že svůj kraj zná lépe než ministr vnitra, tento způsob umožní zřídit takové
útvary, které dle jeho názoru kraj nejvíce potřebuje.24 Zároveň je nutné, aby mělo
policejní prezidium, které činnost policie řídí, možnost (zde prostřednictvím svého
prezidenta) se ke zřízení navrhovaného útvaru kladně či záporně postavit. Vzhledem
k tomu, že policejní prezident je za činnost policie osobně odpovědný ministru vnitra,
nebylo by správné, kdyby v tak podstatné záležitosti, jakou je zřizování policejních
útvarů, neměl žádný hlas.
Na území celé České republiky se pak nachází obvodní oddělení policie a
v případě Prahy jsou zřízena místní oddělení.

2.2.2 Činnost Policie ČR
Oblasti činnosti PČR jsou vymezeny v § 2 zákona o policii: Policie slouží
veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek,
předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku

ředitelství jsou nedílnou součástí Policie ČR a jejich existence je zakotvena v zákoně. (Krajská ředitelství
jsou nicméně zřízena pouze zákonem ne ústavním zákonem.)
23
MACALÍKOVÁ, Jana., VOKUŠ, Jiří., SCHIMMER, David., ŠTEINBACH, Miroslav., VIKTORÍN,
Aleš. Policie České republiky. 2. vydání. Praha: Policejní prezidium České republiky, 2017, 76 s. S. 5
24
Příkladem může být Oddělení Metro, útvar zřízený v rámci Krajského ředitelství policie hlavního města
Prahy. Jistě by nebylo smysluplné, aby byl takový útvar zřízen s celostátní působností, když plní úkoly
související s metrem, tedy dopravním prostředkem nacházejícím se pouze v Praze.
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vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské
unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.
Své poslání, které sama policie shrnuje slovy „pomáhat a chránit“, policisté
naplňují skrze řadu služeb a činností. S ohledem na počet zapojených policistů a obsah
působení je pro fungování Policie ČR stěžejní činnost pořádkové policie.25 Můžeme říct,
že vše, co není svěřeno specializovaným policejním útvarům, zastanou policisté
pořádkové služby. Proto se lze setkat s tvrzením, že pořádková policie je univerzální
policií. Předně tito policisté vykonávají nepřetržitou dozorčí službu v obvodních (v Praze
místních) odděleních, kde přijímají oznámení, žádosti a případně podněty veřejnosti.
Policisté pořádkové služby dále dohlížejí na bezpečnost a plynulost silničního provozu26,
plní úkoly v oblasti správního, přestupkového i trestního řízení, vykonávají obchůzkovou
a dozorčí činnost. Policisté pořádkové služby také pátrají po pohřešovaných osobách,
provádějí prvotní úkony a opatření na místě činu.
Byť je pořádková policie považována za univerzální policii, její příslušníci
nemohou zvládat vše. Za účelem posílení pořádkové policie zřizují krajská ředitelství
policie pohotovostní, pořádkové a zásahové jednotky. Tyto jednotky jsou již specifičtěji
zaměřené a zasahují v případech, kdy je k zajištění veřejného pořádku nutná specializace
zasahujících policistů. Jednotky zřizované krajskými ředitelstvími policie nejsou
v každém kraji stejné a ani je nezřizuje každý kraj. Například v České republice není
zřízeno 14 speciálně vycvičených zásahových jednotek, ač krajů a krajských ředitelství
policie 14 je.27 I přes určité odlišnosti jednotek lze nicméně vysledovat některé společné
znaky.
Pohotovostní jednotky se zřizují za účelem zrychlení a zkvalitnění policejní
reakce. Pohotovostní jednotky provádějí hlídkovou službu, pohybují se tedy v terénu a
jsou vysílány přímo na místa narušení veřejného pořádku. Jelikož se policisté sloužící
v pohotovostních jednotkách často setkávají přímo s pachateli trestných činů, bývají i
25

Jak vyplývá i z oficiálního názvu v angličtině – Public order police, s ohledem na téma této práce je
právě pořádková policie velmi podstatná.
26
V souvislosti s bezpečností a plynulostí provozu je však třeba zmínit dopravní policii, která řídí provoz
na pozemních komunikacích, v provozu kontroluje dodržování pravidel silničního provozu, dohlíží na
technický stav vozidel, plní funkce doprovodných hlídek při přepravě nadměrných nákladů, šetří dopravní
přestupky a další. Dopravní policie disponuje specializovaným pracovištěm zabývajícím se šetřením
dopravních nehod.
27
V České republice momentálně působí osm zásahových jednotek.

11

lépe vyzbrojeni než běžní příslušníci pořádkové policie.28 Právě pohotovostní jednotky
jsou často vysílány na základě tísňových hovorů.
Pořádkové jednotky svou činností posilují běžné pořádkové hlídky a pak mají
svou specializovanou činnost, která spočívá zejména v zabezpečování pořádku při
událostech, na nichž se shromažďuje větší počet lidí. Typicky tedy sportovní utkání a
demonstrace. Speciální pořádkovou jednotku, zvláštní útvar určený k pořádkově policejní
činnosti, trvale zřizuje krajské ředitelství hl. m. Prahy, Moravskoslezského kraje a
Ústeckého kraje. Jiné kraje využívají běžné pořádkové policisty, kteří navíc ke svým
obvyklým povinnostem plní i úkoly podobného charakteru jako speciální pořádkové
jednotky. Speciální pořádkové jednotky mají navíc i funkci prvosledových hlídek.
Znamená to, že skupiny policistů pravidelně objíždí vymezenou oblast, aby byli v případě
vzniku mimořádné události rychle k dispozici. Na rozdíl od běžné pořádkové policie jsou
lépe vyzbrojeni (útočné pušky, štíty a další) i vycvičeni, a jsou tedy schopni lépe čelit
takové bezpečnostní kritické situaci, jakou je třeba útok aktivního střelce. Speciální
pořádková jednotka je určitým předvojem zásahové jednotky (viz dále), neboť tím, že je
stále v terénu, je schopna rychlejší reakce.
Zásahové jednotky krajských ředitelství jsou určeny k zásahům proti agresivním,
nebezpečným či ozbrojeným pachatelům závažné trestné činnosti.29

Na rozdíl od

speciálních či pohotovostních jednotek příslušníci zásahových jednotek nevykonávají
žádnou hlídkovací činnost. Drží však pohotovost, aby v případě potřeby mohli vyjet na
místo krizové situace.
Na základě vyhodnocení krajského ředitelství jsou v některých krajích zřizovány
další útvary jako třeba odbor dopravní policie, služební hipologie či kynologie, poříční
oddělení a další.
Policie provádí svou činnost pomocí zákonem předepsaných postupů. Jedná se o
faktické pokyny a bezprostřední zásahy.

28

Například v Praze mají někteří příslušníci Pohotovostní motorizované jednotky (PMJ) kromě krátkých
zbraní k dispozici též dlouhé zbraně. Konkrétně se jedná o samopal H&K MP5 ráže 9 mm a útočnou
pušku H&K G36.
29
Byť se příslušníci zásahových jednotek potýkají se zvlášť nebezpečnými pachateli, díky důkladné
přípravě všech jejích zásahů nebyl nikdy žádný příslušník této jednotky při zásahu zraněn ani usmrcen.
Zásahové jednotky úzce spolupracují s kriminalisty, i díky nimž mají možnost zásahy pečlivě plánovat.
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2.3 Obecní policie
Článek 8 Ústavy České republiky zaručuje samosprávu územních samosprávných
celků. Dle článku 101 Ústavy je obec samostatně spravována zastupitelstvem a článek
104 Ústavy dává zastupitelstvu právo vydávat v mezích své působnosti obecně závazné
vyhlášky. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích kromě jiného konkretizuje, jaké povinnosti
smí obec v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou ukládat, co patří do
samostatné působnosti obce a co je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Vydávání obecně
závazných vyhlášek k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je výslovně
uvedeno v § 10 písm. a) zákona o obcích. Svěření ochrany veřejného pořádku do
samostatné působnosti obce vyplývá např. z § 35 odst. 2 zákona o obcích. Tentýž zákon
v § 35a odst. 2 obci umožňuje, aby právě k zajištění místních záležitostí veřejného
pořádku zřídila obecní policii. Obecní policie může být označena jako městská policie, a
to tehdy, je-li zřízena městem nebo statutárním městem, a v hlavním městě Praze.
2.3.1 Organizace obecní policie
I když by se tak podle názvu mohlo zdát, organizačně obecní policie není součástí
Policie České republiky. Přesto nesporně patří mezi složky podílející se na zajištění
veřejného pořádku spolu s Policií ČR. Obecní policii zásadně zřizuje obec. Odlišně od
příslušníků Policie ČR, kteří jsou ve služebním poměru právě k tomuto sboru, strážníci
obecní policie jsou zaměstnanci obce.
Obec má dvě možnosti, jak zajistit, aby na jejím území působila obecní policie.
První možností je zřízení obecní policie zastupitelstvem, které tak učiní v rámci své
samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou. Druhý způsob je uzavření
veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí, která na svém území obecní policii zřizuje. Stranami
smlouvy však mohou být pouze obce nacházející se ve stejném kraji. Na rozdíl od zřízení
obecní policie obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti obce dochází při
využití možnosti uzavřít veřejnoprávní smlouvu ke kombinaci působností. Obec sice
jedná v rámci své samostatné působnosti, k uzavření smlouvy (nebo její změně) je však
vyžadován souhlas krajského úřadu. Udělení souhlasu je činnost, kterou úřad vykonává
v přenesené působnosti.
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Jak bylo naznačeno výše, provázanost obecní policie s obcí není dána jen
způsobem zřízení, ale i vztahem strážníků obecní policie a obce. Strážníci jsou
zaměstnanci obce a je to také obec (ne Policejní prezidium), která je řídí. Zákonem určená
osoba k řízení obecní policie je standardně starosta obce nebo jiný člen zastupitelstva
pověřený zastupitelstvem obce.30

2.3.2 Činnost obecní policie
Věcná působnost obecní policie se vztahuje na místní záležitosti veřejného
pořádku. Rozsah úkolů obecní policie je vymezen taxativním výčtem v zákoně o obecní
policii.31 Speciálně je vyjmenována povinnost dohlížet na dodržování obecně závazných
vyhlášek a nařízení obce. Při plnění úkolů je obecní policie omezena hranicemi obce,
s níž je v pracovněprávním poměru. Konkrétní povinnosti strážníků se liší v závislosti na
potřebách dané obce. Jejich činnost však zpravidla obsahuje hlídkovací činnost konanou
prostřednictvím pochůzek.
Jménem obecní policie vykonávají její činnost především strážníci.32 V § 4 zákona
o obecní policii jsou taxativním výčtem určeny podmínky, které musí být kumulativně
splněny, aby se osoba mohla stát strážníkem. Musí se jednat o občana České republiky,
který je bezúhonný, spolehlivý, starší 21 let, zdravotně způsobilý, má střední vzdělání s
maturitní zkouškou a má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.
Ve věci činnosti strážníků zasahuje do samostatné působnosti obce v souladu se
zákonem Ministerstvo vnitra ČR. Při posuzování odborné způsobilosti čekatele na funkci
strážníka i strážníka je zkušební komise složena ze zaměstnanců právě tohoto

30

V souladu s § 3 odst. 2 zákona o obecní policii může obecní policii řídit i určený strážník.
§ 2 zákona o obecní policii: Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a
plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a
nařízení obce, se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích, se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně
veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem
činí opatření k jeho obnovení, se podílí na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním
čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání
je v působnosti obce, poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen
„ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii
32
Strukturu obecní policie tvoří dále čekatelé na funkci strážníka a zaměstnanci plnící jiné úkoly než
úkoly strážníka.
31
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ministerstva. Školení na tuto zkoušku však již v působnosti Ministerstva vnitra není.
Podle § 4d odst. 3 a 4 zákona o obecní policii je povinna školení čekatele na funkci
strážníka i strážníka (před zkouškou, která pravidelně ověřuje jeho odbornou způsobilost)
zajistit obec.
K řádnému výkonu činnosti jsou strážníci nadáni zákonnými pravomocemi. Jedná
se zejména o oprávnění požadovat vysvětlení, oprávnění požadovat prokázání totožnosti,
oprávnění předvést osobu či oprávnění zakázat vstup na určitá místa.

2.4 Hasičský záchranný sbor České republiky
Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS) je jednotný bezpečnostní sbor
konající v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky. Základním posláním HZS je ochrana životů a zdraví obyvatel, životního
prostředí, zvířat a majetku před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými
situacemi. Dnes si lze jen těžko představit, že by, byť jen na pár hodin, přestaly fungovat
jednotky hasičského záchranného sboru. Pro zajištění bezpečnosti země, její fungování a
můžeme přímo říct přežití, jsou hasiči zcela nepostradatelnou složkou. Jen za rok 2017
zachránily jednotky požární ochrany 26 424 osob. Dalších 39 209 osob bylo díky
zásahům jednotek požární ochrany včas evakuováno.33
2.4.1 Organizace Hasičského záchranného sboru České republiky
Hasičský záchranný sbor je tvořen čtyřmi složkami. Jsou jimi generální ředitelství,
hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar a škola.
V čele generálního ředitelství, které je součástí ministerstva vnitra, stojí generální
ředitel hasičského záchranného sboru. Generálnímu ředitelství je svěřeno řízení
záchranných sborů krajů, záchranného útvaru i školy.
Na území krajů pak působí hasičské záchranné sbory kraje. V jejich čele stojí
ředitel. Místní působnost hasičských záchranných sborů kraje je vymezena územím kraje.

33

ŽŮRKOVÁ, Klára. a kolektiv. Statistická ročenka 2017, Hasičský záchranný sbor České republiky.
Praha: MV-generální ředitelství HZS ČR jako příloha časopisu 112 číslo 3/2018. 2018. 44 str. S. 3
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Jednotlivé sbory se dělí na územní odbory a ty dále na stanice. Výjimku tvoří pouze hlavní
město Praha, kde HZS není členěn na odbory, ale stanice.
Záchranný útvar má na rozdíl od hasičských sborů kraje celostátní působnost.
Jedná se o centrálně řízenou zálohovou jednotku generálního ředitelství. Posláním
záchranného útvaru je posílit jednotky hasičských záchranných sborů kraje v situacích,
kdy dojde k mimořádným událostem velkého rozsahu, živelním pohromám, přírodním
kalamitám, rozsáhlým požárům nebo kdy je nutné podniknout technický zásah, při němž
je nezbytné využití speciální techniky. O vyslání jednotek záchranného útvaru rozhoduje
přímo operační a informační středisko generálního ředitelství HZS. Záchranný útvar má
čtyři roty. Dvě z nich sídlí v Hlučíně, další ve Zbirohu a poslední v Jihlavě. Rozmístění
rot záchranného útvaru má zajistit, aby byla co nejlépe pokryta plocha celé republiky.
Školou je míněna Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola
požární ochrany. Úkolem školy je příprava budoucích příslušníků i zaměstnanců HZS.
Další důležitou vzdělávací institucí je školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Tato instituce
zajišťuje vzdělávání v oblasti požární ochrany a IZS. Kromě teoretické přípravy v podobě
seminářů a školení, toto výcvikové zařízení také organizuje společné výcviky všech
složek IZS.
2.4.2 Činnost Hasičského záchranného sboru České republiky
Naplňování poslání Hasičského záchranného sboru zahrnuje mnoho činností.
Hlavní oblasti činnosti HZS však tvoří zásahová činnost a výkon státního požárního
dozoru. Dalšími činnostmi HZS jsou pak preventivně výchovná činnost, tvorba právních
předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového
plánování, integrovaného záchranného systému a krizového řízení a poskytování
humanitární pomoci v rámci České republiky i do zahraničí.
Zásahová činnost znamená především likvidaci požárů, následků živelních
pohrom a dalších mimořádných událostí. Každý záchranný sbor odpovídá za plnění
povinností na území svého kraje. Hasiči musí držet permanentní pohotovost, aby byli
kdykoli připraveni reagovat na tísňová oznámení.
Státní požární dozor úzce souvisí s preventivní činností HZS neboli požární
prevencí. Obsahem dozoru jsou však i další činnosti. Rozsah výkonu státního požárního
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dozoru určuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.
221/2014 Sb. Důležitým předpisem je také zákon č. 138/1985 Sb., o požární ochraně.
Účelem výkonu státního požárního dozoru je vytvářet taková opatření, která minimalizují
nebezpečí vzniku požárů a jejich případného šíření. Státní požární dozor se tak významně
promítá například do stavebních předpisů.
Základním pojmem v činnosti HZS je jednotka požární ochrany (JPO). Za
jednotku požární ochrany se považuje organizovaný systém, který se skládá
z profesionálů (speciálně vyškolených osob – hasičů), požární techniky (automobily) a
věcných prostředků (např. vybavení požárních vozů). Jednotky požární ochrany naplňují
poslání hasičského sboru prostřednictvím řady činností. Patří sem zejména hašení požárů,
ochrana obyvatel, záchranné práce při mimořádných událostech nebo například zajištění
podmínek pro nouzové přežití obyvatelstva. V rámci JPO rozlišujeme pět druhů jednotek,
a to jednotky Hasičského záchranného sboru České republiky, jednotky hasičského
záchranného sboru podniku, jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jednotky sboru
dobrovolných hasičů podniku a vojenskou hasičskou jednotkou. Jednotky HZS ČR jsou
součástí HZS kraje a hasiči sloužící v těchto jednotkách jsou ve služebním poměru.
V jednotkách samých jsou příslušníci HZS rozděleni na výjezdové hasiče, kteří plní
zásahovou činnost, hasiče obsluhující operační a informační střediska a příslušníky
v záloze, jejichž činnost spočívá v zabezpečení chodu jednotky. Jednotky HZS podniku
jsou na rozdíl od svých kolegů z HZS kraje v pracovněprávním poměru, a to k osobě,
která tyto jednotky zřizuje. Povinnost některých právnických osob a podnikajících
fyzických osob zřizovat ve svém podniku jednotky HZS ukládá zákon o požární ochraně.
Jedná se o podniky, jejichž činnost zákon o požární ochraně klasifikuje jako se zvýšeným
či vysokým požárním nebezpečím. Například se jedná o činnosti, při nichž se používá
otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek, o
činnosti prováděné v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než
45 m nebo se jedná o podnikání v takových prostorách, které neposkytují běžné podmínky
pro zásah.34 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce i jednotka dobrovolných hasičů
podniku se od předchozích uvedených jednotek požární ochrany liší tím, že je složena
34

Kompletní členění provozovaných činností dle požárního nebezpečí uvádí zákon o požární ochraně v
§4.

17

z osob, které nevykonávají činnost v jednotce ve služebním poměru. Osoby ve sborech
dobrovolných hasičů jsou zpravidla v pracovněprávním poměru k obci, k HZS kraje,
nebo, v případe sboru dobrovolných hasičů podniku, k právnické či podnikající fyzické
osobě. Osoby sloužící v jednotkách sboru dobrovolných hasičů nejsou profesí hasiči nebo
záchranáři, ale svou činnost vykonávají dobrovolně. Jednotky sboru dobrovolných hasičů
zřizuje obec ve své samostatné působnosti, ale zrušit tuto jednotku lze jen se souhlasem
HZS kraje. Jednotka sboru dobrovolných hasičů posiluje HZS kraje. Právnické a
podnikající fyzické osoby, kterým zákon ukládá povinnost zřídit hasičskou jednotku, ji
mohou nahradit právě jednotkou sboru dobrovolných hasičů.
Snadno může dojít k záměně jednotek sborů dobrovolných hasičů a sborů
dobrovolných hasičů. V České republice působí spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska, který zaštiťuje činnost všech sborů dobrovolných hasičů. S ohledem na počet
členů se jedná o největší organizaci svého druhu v České republice. Spolek čítá 358 324
členů organizovaných v 7677 jednotlivých sborech dobrovolných hasičů. Dobrovolní
hasiči se stali již tradiční podporou profesionálních hasičů. Při nápravě krizových situací
pomáhají dobrovolní hasiči například s hašením ohně či likvidačními pracemi.
Vojenská hasičská jednotka, její zřizování, vnitřní organizace i vybavení, je
v působnosti Ministerstva obrany. Může být složená ze zaměstnanců i příslušníků
Armády České republiky.
Pro řádné fungování HZS je nezbytné operační řízení. Právě prostřednictvím
operačních a informačních středisek jsou na základě zpracovaných hlášení o
mimořádných událostech vysílány jednotky požární ochrany na místa krizových situací.
V České republice existuje operační a informační středisko MV-generálního ředitelství
HZS ČR a operační a informační střediska HZS krajů. Na území kraje zpracovává a
vyhodnocuje mimořádné události operační a informační středisko kraje. Když však
mimořádná událost svou závažností přesáhne území kraje, koordinaci záchranných a
likvidačních prací zajišťuje operační a informační středisko MV-generálního ředitelství.
Podle informací HZS ČR je počet a zájem uchazečů o místo v tomto sboru
vysoký.35 Osoby, které chtějí vykonávat profesi záchranáře či hasiče, musí splnit
35

[online] [cit. 20.7.2018]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/podminky-prijeti-a-dalsiinformace.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
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podmínky pro přijetí do služebního poměru. Kromě obecných náležitostí (věk,
bezúhonnost, svéprávnost a další) stanoví předpisy konkrétní požadavky na uchazeče o
pozici profesionálního hasiče či záchranáře. Vyhláška upraví vyšetření osobnostní i
zdravotní způsobilosti, pokyn generálního ředitele HZS ČR pak podmínky prověrky
tělesné zdatnosti.

2.5 Další prostředky a orgány vedoucí k zajištění veřejného pořádku
Kromě výše zmíněných složek tvoří další důležité součásti zajištění veřejného
pořádku České republiky Vězeňská služba České republiky, celní správa, zpravodajské
služby a Armáda ČR.
Vězeňská služba a justiční stráž ČR
Ústava ČR praví, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno.
V případě, že dojde k jednání v rozporu se zákonem, pachatel má být potrestán. Jestliže
jednání dosahuje takové společenské škodlivosti, že lze klasifikovat jako trestný čin,
připadá v úvahu i trest odnětí svobody. Pro tyto případy je v České republice zřízena
Vězeňská služba ČR, ozbrojený bezpečnostní sbor, jehož posláním je zajišťovat výkon
vazby, výkon trestu odnětí svobody a bezpečnost a pořádek v soudních budovách.
Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy. Dále střeží, předvádí a
eskortuje vězněné osoby. K dalším úkolům patří výzkum v oboru penologie, jehož výsledky
aplikuje v praxi.36 Vězeňská služba koná v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb. o
Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.37
Zajímavou složkou je duchovní služba.
Zpravodajské služby v České republice plní úlohu státních orgánů pro získávání,
shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení,
významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu České republiky. České
zpravodajské služby nejsou pro svou činnost vybaveny exekutivními pravomocemi, a
36

[online] [cit. 21.7.2018]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/o-nas/zakladni-informace/
Dalšími významnými právními předpisy jsou např. zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu
odnětí svobody, trestní řád a další. Seznam nejdůležitějších právních předpisů k nalezení zde:
https://www.vscr.cz/o-nas/vykon-vezenstvi/
37
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jejich působení je tak omezeno jen na získávání, shromažďování a vyhodnocování
informací. V České republice působí tři zpravodajské služby. Bezpečnostní informační
služba (BIS), Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství.
Armáda ČR je primárně odpovědná za zajištění vnější bezpečnosti státu. Jsou ale
i situace, kdy se podílí na zajišťování vnitřní bezpečnosti. Zákon č. 219/1999 Sb., o
ozbrojených silách ČR stanovuje, že Armádu ČR lze vedle plnění jejích hlavních úkolů
použít pro účely řešení nevojenských krizových situací, a to zejména k plnění úkolů
Policie ČR, k záchranným pracím při pohromách a k odstranění i jiného nebezpečí. V
situacích, kdy je Armády ČR využito k plnění úkolů Policie ČR nebo k záchranným
pracím, kde mohou příslušníci Armády sloužit po boku hasičů či záchranářů, dochází
k zapojení Armády do zajištění veřejného pořádku. Taková situace nastala například
v březnu 2016, kdy česká vláda v reakci na teroristické útoky v Bruselu schválila
nasazení 550 vojáků, kteří měli pomáhat Policii ČR v plnění jejích úkolů. Vojáci Armády
ČR posílili složky IZS také v roce 2013 při odstraňování následků povodní.
S ohledem na členství České republiky v NATO, skutečnost, že Česká republika
se nenachází ve válečném konfliktu s žádnou zemí světa a že zde není zavedená branná
povinnost, nemají vojáci Armády ČR (s výjimkou výše uvedených mimořádných situací)
na přímé zajištění vnitřního pořádku výrazný vliv. Jejich podíl na zachování veřejného
pořádku (byť nepřímo) můžeme spatřovat v zapojení do vojenských misí v zahraničí, kde
po boku spojeneckých armád bojují proti silám, jež jsou ohrožením veřejného pořádku
České republiky.
Integrovaný záchranný systém (IZS) lze vnímat jako další způsob, jak stát
naplňuje svou povinnost zakotvenou v ústavním zákoně o bezpečnosti České republiky,
totiž ochranu životů, zdraví a majetkových hodnot. Za účelem ochrany zmíněných hodnot
stát zřizuje ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní
služby.
Při řešení závažnějších krizových situací zásadně zasahuje víc než jedna
z uvedených složek. Hasiči, policisté i záchranáři spolupracují u všech mimořádných
událostí vyžadujících jejich zásah. Za účelem koordinace jejich postupu během zásahu
byl vytvořen integrovaný záchranný systém. Určujícím předpisem je zde zákon č.
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Tento zákon určuje, že integrovaný
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záchranný systém se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě
provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami
integrovaného záchranného systému. Složky zařazené do IZS jsou dle zákona rozděleny
na základní a ostatní. Jako základní složky zákon určuje Hasičský záchranný sbor České
republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Policii České republiky.
Zatímco základní složky IZS zasahují v případě vzniku mimořádné události automaticky
(po oznámení vzniku příslušné události), ostatní složky pouze na vyžádání.38
Skutečnost, že mezi základními složkami IZS je na prvním místě jmenován
Hasičský záchranný sbor není náhodou. Roli koordinátora a zároveň osoby, která řídí
součinnost složek IZS během zásahu, plní velitel zásahu. Ustanovení § 19 odst. 1 zákona
o IZS svěřuje roli velitele zásahu právě veliteli jednotky požární ochrany nebo
příslušnému funkcionáři hasičského záchranného sboru s právem přednostního velení.39

38

Ostatní složky jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a
likvidačním pracím.
39
Zákon však uvádí výjimku, kdy zásahu může velet například policista – formulace „pokud zvláštní
předpis nestanoví jinak“. Upravuje i situaci, kdy velitel zásahu dle odst. 1 ustanoven není. Tehdy velí
zásahu velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky integrovaného záchranného systému,
která v místě zásahu provádí převažující činnost.
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3 VEŘEJNÝ POŘÁDEK VE STÁTĚ IZRAEL
3.1 Pojetí veřejného pořádku Státu Izrael
Izraelské pojetí zajištění bezpečnosti a pořádku nelze vnímat samo o sobě, pouze
formálně a jen jako souhrn právních předpisů. V případě Izraele je nutné věnovat zvláštní
pozornost historickým a politickým souvislostem, které podobu tohoto státu a jeho právní
úpravu, ovlivnily. Izraelská úprava veřejného pořádku vykazuje jistá specifika, která
přímo souvisí s faktem, že Stát Izrael je státem v permanentním ohrožení, a to od počátku
své existence. Z výše uvedených důvodů je tato kapitola rozdělena na část historickopolitickou a právní.

3.1.1 Historicko-politické souvislosti vzniku a existence Státu Izrael
Ke vzniku Státu Izrael 14. května 1948 vedla dlouhá cesta. Po rozpadu izraelského
království v roce 70 o. l. a potlačení židovského odporu Římany mezi lety 132–135 o. l.,
ztratili Židé svou domovinu, a stali se tak na téměř 2000 let národem bez vlasti. Někteří
na území bývalého izraelského království zůstali, jiní se asimilovali v zemích po světě,
ale vlastní, židovský stát neměli. Těchto bezmála 2000 let bylo protkáno
pronásledováním a perzekucí židovského národa. V průběhu dějin byli Židé vydáni na
pospas těm, kdo právě danou oblast ovládali, a to i na základě právních aktů, které
panovníkům umožňovaly Židy i ze země vypovědět, neboť na ně bylo nahlíženo jako na
panovníkův majetek.40
Navzdory nelehkým podmínkám a skutečnosti, že Židé po dobu téměř 2000 let
nežili společně a na území jediného státu, jejich soudržnost nevymizela. Spojovala je
především náboženská tradice, kterou se žádným vládcům nepodařilo zcela potlačit.
Vedle stoupenců asimilace se v období ne vždy úspěšné emancipace (viz například
Dreyfusova a Hilsnerova aféra) a formování národních států stalo významným
myšlenkovým proudem židovské národní hnutí – sionismus. I když se sionismus
konstituoval na základě myšlenek Theodora Herzla až koncem 19. století, stojí na

40

V domácích souvislostech byla takovým právním aktem Statuta Judaeroum vydaná králem Přemyslem
Otakarem II. roku 1254.
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mnohem starších základech pramenících ze setrvalé židovské touhy po návratu do
původní vlasti.41 Židé na území dnešního Izraele zakládali od konce 19. století42 kibucy43,
vykupovali půdu, kterou se snažili pomocí moderních metod zvelebit. Židovské
přistěhovalectví, a ještě před ním zlepšování podmínek židovského obyvatelstva, žijícího
na území tehdejší Osmanské říše a později britské mandátní Palestiny44, je silně spjato s
podporou Židů z diaspory45. Prostřednictvím židovských organizací nebo přímo
přispívali Židé z celého světa na obnovení židovského státu. Významným přispěvatelem
byla například rodina Rothschildů. Určujícím obdobím na cestě k znovuvybudování
židovského státu se však stala první třetina 20. století. Na základě konference v San Remu
z dubna 1920, kde jednaly vítězné mocnosti první světové války o budoucím uspořádání,
došlo ke zřízení mandátu nad Palestinou a výkon tohoto mandátu byl svěřen Velké
Británii. Pro budoucnost budování Izraele byl tudíž klíčový přístup tehdejší britské vlády.
Sionisté však s Brity jednali o svých požadavcích ohledně své národní domoviny ještě
před koncem války. Ministr zahraničí ve vládě Lloyda George, Arthur J. Balfour, byl
myšlence sionismu nakloněn. Balfour v listopadu 1917 zaslal dopis baronu
Rothschildovi, tehdejšímu prezidentovi Britské sionistické federace, v němž vyslovil
ujištění, že britská vláda pohlíží příznivě na zřízení národní domoviny pro židovský národ
v Palestině, přičemž tam nesmějí být poškozena občanská a náboženská práva
existujících nežidovských společenství.46 Tento dopis vešel ve známost jako Balfourova
41

Sám název sionismus vyjadřuje myšlenku návratu Židů do původní vlasti. Odkazuje totiž k hoře Sión
v Jeruzalémě. Hora Sión je již od dob biblických proroků vnímána jako symbol vykoupení.
42
V souvislosti s židovským přistěhovalectvím se užívá hebrejský pojem alija, což znamená vzestup. K
prvním alijím došlo už mezi léty 1882–1903.
43
Kibuc (česky shromáždění) označuje zemědělskou osadu, v níž platí princip společného vlastnictví.
Kibucy tvořily nedílnou součást budování novodobého Izraele. Jedná se o zcela unikátní typ společenství,
které je založeno na dobrovolném sdílení výrobních prostředků i výnosů.
44
Pojmenování Palestina je geografický název, který pro označení své provincie Judea užívali Římané po
roce 135 př. o. l. Ještě před nimi užívali Řekové název Palaistiné, a to podle kmene Pelištejců, nesemitského
kmene tzv. mořských národů, kteří se v oblasti Kanaánu usadili na přelomu 13. a 12. st. př. o. l. Název
Palestina tedy neodkazuje k žádnému státu ani státnímu útvaru, ale jedná se o zeměpisné označení oblasti.
45
Pojem diaspora neboli rozptýlení označuje židovskou přítomnost mimo Izrael.
46
POJAR, Miloš. Izrael. 2., aktualiz. vyd. Praha: Libri, 2009. Stručná historie států. Str. 36
V souvislosti s Velkou Británií je třeba zmínit i smutnější roli, kterou ve vztahu k židovskému
přistěhovalectví sehrála, a to během 2. světové války. Brity vydaná Bílá kniha z roku 1939 uvalila
restrikce na židovské přistěhovalectví do Palestiny. V důsledku této politiky se Židé nemohli (až na malé
výjimky) z Evropy, kde jim přímo hrozila smrt, mezi lety 1939 a 1944 vystěhovat do Palestiny, a tím si
zachránit život. Součástí britské proti přistěhovalecké politiky bylo také bránění vylodění lodí
s přistěhovalci (například lodě Atlantic, Patria, Salvador, Struma). Britové podnikli takto nevstřícné a
vzhledem k situaci Židů ve válkou zmítané Evropě likvidační kroky navzdory skutečnosti, že Židé (na
rozdíl od Arabů, kteří se jednoznačně postavili na stranu Hitlera – v Iráku a v Egyptě byly dokonce snahy
o ustavení vlády podporující mocnosti Osy. Muftí al-Husajní byl přijat v roce 1941 Hitlerem i
Mussolinim a v roce 1942 začal rekrutovat bojovníky a vyzval všechny Araby k povstání proti
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deklarace, která se následně stala mezinárodně uznaným dokladem legitimity židovského
národního sebeurčení. Na základě konference v San Remu bylo totiž rozhodnuto o
začlenění Balfourovy deklarace, podporující židovský národní domov v Palestině, do
britského mandátu nad územím. Tento krok byl ratifikován Radou Společnosti národů,
čímž bylo ještě před druhou světovou válkou potvrzeno mezinárodní uznání budoucího
Izraele.
Oblast mandátní Palestiny byla po celou dobu své existence neklidná. Od samého
počátku mandátu Arabové nemínili se Židy jednat.47 Vzájemné střety a neshody nakonec
vedly k rozhodnutí britského ministra zahraničí Bevina, že celou situaci předá Organizaci
spojených národů. Bevin tuto skutečnost oznámil 14.2.1947. Genocida Židů za druhé
světové války i poválečné protižidovské excesy v některých evropských zemích posílily
u tisíců přeživších přesvědčení o nezbytnosti vlastního státu. To stejně jako aktivní boj
Židů proti nacismu, ale i zostřující se etnická situace v britské mandátní Palestině mělo
vliv na mezinárodní mínění natolik, že se situací zde začala zabývat OSN. Valné
shromáždění OSN 29.11.1947 rezolucí č. 181 rozhodlo, že na území mandátní Palestiny
dojde k vytvoření dvou států: arabského a židovského. Zatímco reakce z židovské strany
byla jasně kladná, Arabové prostřednictvím Arabské ligy rezoluci odmítli a ozbrojeným
arabským útvarům v Palestině dodali zbraně, aby mohli bránit uskutečnění schválené
rezoluce.48
14. května 1948 britský mandát nad Palestinou vypršel a představitel Židovské
agentury David Ben Gurion vyhlásil Stát Izrael. Ještě tu noc nově vzniklý stát uznaly
Spojené státy americké a záhy také Sovětský svaz i Československo. Arabové naproti
tomu svůj stát nevyhlásili a na suverénní Stát Izrael v den jeho vzniku zaútočily armády
Egypta, Iráku, Jordánska, Libanonu a Sýrie. Tak začala první arabsko-izraelská válka,
nazývána též v Izraeli válkou o nezávislost. Ve skutečnosti šlo o válku existenční, protože
porážka v ní by pro Židy znamenala nejen konec právě vyhlášeného státu, ale hrozbu

spojencům) během války aktivně podporovali spojence. Od začátku války se přihlásilo 136 000 Židů do
armády, palestinských Židů v britské armádě bojovalo cca 30 000. POJAR, Miloš. Izrael. 2., aktualiz.
vyd. Praha: Libri, 2009. Stručná historie států. Str. 38
47
POJAR, Miloš. Izrael. 2., aktualiz. vyd. Praha: Libri, 2009. Stručná historie států. Str. 42
48
Nebýt neochoty arabské strany, palestinští Arabové mohli mít svůj stát již před 70 lety. Jejich tehdejší
odmítavý postoj k židovské přítomnosti však v mnohém předznamenal další vývoj situace a ani dnes se
na něm příliš nezměnilo.
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nové genocidy. Izrael navzdory přesile protivníka tuto válku vyhrál49, ovšem za cenu
6000 padlých. Tato válka, její územní i demografické změny v neprospěch arabského
obyvatelstva předznamenala všechny další konflikty, které trvají dodnes. V roce 1956 se
Izrael účastnil na straně Francie a Velké Británie intervence proti Egyptu, který
zablokoval Suezský průplav, Tiranskou úžinu a Akkabský záliv, a naopak cizím lodím
blokoval přístup k izraelskému přístavu ve městě Ejlat. Z Gazy, které tehdy Egypt vládl,
podnikali teroristé útoky proti izraelskému obyvatelstvu. Obdobně k teroristickým
útokům proti Izraeli docházelo z území Sýrie, Jordánska i Libanonu. V roce 1967 byl
Izrael konfrontován s otevřenými hrozbami zničením. Egypt, Sýrie a Jordánsko
podporované vojensky i politicky komunistickým blokem mobilizovaly, na žádost
Egypta byly staženy jednotky OSN umístěné na Sinaji. Izrael reagoval na tyto válečné
přípravy doprovázené genocidními výhrůžkami ze strany arabských politiků i médií 5.
června 1967 preventivním útokem, při němž ještě na zemi zničil většinu egyptského
letectva a následně pozemním útokem dovedl tuto tzv. šestidenní válku k vítěznému
konci s velkým územním ziskem (východní Jeruzalém, západní břeh Jordánu, Golanské
výšiny, pásmo Gazy). OSN neoznačila izraelskou vojenskou akci jako agresi, ale jako
spor o území. Blízkovýchodní konflikt pak měla řešit dodnes nenaplněná rezoluce Rady
bezpečnosti OSN 242 z listopadu 1967. K další válce došlo v říjnu 1973, kdy se egyptské
a syrské jednotky pokusily koordinovaně zvrátit důsledky porážky před sedmi lety. I
v této další válce, čtvrté ani ne za třicet let od svého vzniku, Izrael uhájil svou existenci.
Neochotu arabského světa přijmout izraelskou státnost narušil v roce 1979 podpis mírové
dohody mezi Egyptem a Izraelem. V roce 1994 byla rovněž podepsána mírová smlouva
mezi Izraelem a Jordánskem. Přes mezinárodní úsilí vyřešit izraelsko-palestinský/arabský
konflikt mírovými jednáními na základě tzv. dohod z Osla z roku 1993, následný vznik
Palestinské autonomie a stažení se Izraele z jižního Libanonu (2000) a pásma Gazy
(2005) je Izrael nadále ohrožován teroristickými útoky, zvláště poté, co vládu v pásmu
Gazy získalo teroristické hnutí Hamas. Další hrozbou je íránský vojenský vliv v Libanonu
a Sýrii akcentovaný výhrůžkami nejvyšších íránských činitelů Izraeli.

49

Zásadní zlom v této válce nastal díky pomoci tehdejšího Československa, které dodalo bojové letouny a
poskytlo izraelským pilotům výcvik. Izraelci na tuto pomoc nezapomněli a Československo (potažmo
Česká republika a Slovensko) mají dodnes v Izraeli skvělé jméno.
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Letos v květnu slavil Stát Izrael 70 let své existence. Během této doby nehledě na
složitou mezinárodní situaci a nepříznivé přírodní podmínky se změnil ve vysoce
rozvinutou zemi, jež obohatila svět o řadu objevů50. Co do počtu nositelů Nobelových
cen v přepočtu na počet obyvatel zastává Izrael třinácté místo na světě 51. Izrael je
světovou špičkou v oblasti ekologického nakládání s vodou (zejména v jejím odsolování
a čištění52), high-tech start-upů a s počtem společností, jež jsou obchodovány na burze
Nasdaq, je Izrael druhý na světě za USA. Díky tradici podpory vědy, výzkumu a vzdělání
zaregistroval Izrael jen mezi léty 1980 a 2000 celkem 7,652 patentů.53 Izraelská univerzita
Technion se umístila mezi stovkou nejlepších světových univerzit. Další tři izraelské
univerzity jsou mezi dvěma sty nejlepšími na světě.54
Izrael je historicky stát založený na odhodlání, osobním odříkání, sounáležitosti,
pomoci a připravenosti řešit problémy. Ode dne svého vzniku Izrael čelí setrvalé snaze o
své zničení. Nepřátelství přitom není jen vojenské povahy. Odpůrci Izraele se jej snaží
poškodit a delegitimovat prostřednictvím bojkotu izraelského zboží a technologií,
izraelských podniků a vědců55, dochází k diskriminaci izraelských umělců a sportovců56.
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Příklady některých jsou k nalezení na stránkách izraelského Ministry of Science and Technology:
http://ex.most.gov.il/en/
51
[online] [cit. 5.8.2018]. Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/countriesnobel-prize-winners-per-capita/
52
Izrael je schopen vyčistit 90 % odpadních vod a patří mu tím světové prvenství. Druhé Španělsko čistí
20 % odpadních vod. [online] [cit. 5.8.2018]. Dostupné z: https://www.fluencecorp.com/israel-leadsworld-in-water-recycling/
53
Ve stejné době zaregistrovala Saudská Arábie 171 patentů a Egypt 77. [online] [cit. 5.8.2018].
Dostupné z: https://www.nytimes.com/2010/01/12/opinion/12brooks.html
54
[online] [cit. 5.8.2018]. Dostupné z: http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html
55
Hnutí, které se angažuje v této oblasti, je Boycott, Divestment and Sanctions (bojkot, stažení investic a
sankce) neboli BDS. https://bdsmovement.net//
56
Na olympijských hrách 2016 v brazilském Riu odmítl egyptský judista Islam El Shebaby podat ruku
svému přemožiteli, izraelskému sportovci Ori Sassonovi. Judista ze Saudské Arábie na stejném
sportovním klání ze soutěže radši odstoupil, než aby se utkal s izraelským Gili Cohenem. Na olympiádě v
Riu také libanonská delegace (za veřejného pochvalného souhlasu libanonské vlády) výslovně odmítla
cestovat se stejném autobuse s izraelskými sportovci. Na mezinárodním turnaji v judu, který se konal
v roce 2017 v Abu Dhabi, nebylo izraelským sportovcům povoleno startovat pod izraelskou vlajkou a též
byl vysloven zákaz hraní izraelské hymny. Izraelští judisté tak museli soutěžit pod vlajkou Mezinárodní
judistické federace.
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Místem opakovaných protiizraelských aktivit se stala i Organizace spojených národů
(OSN)57. Izrael je rovněž předmětem mediální manipulace.58
Paměť židovského národa nesoucí v sobě vzpomínky na staletí útlaku, vědomí,
jak bylo s Židy zacházeno v dobách, kdy vlastní stát neměli a že dnešní stav, kdy židovský
stát existuje, není samozřejmost, vedly a stále vedou k neobyčejnému odhodlání obyvatel
Izraele se o svou zemi starat, bojovat za ni a často snášet nepohodlí s tím spojené. Toto
většinově určující, hluboké přesvědčení a uvědomění je vyjádřeno i v příběhu hory Herzl
(Har Herzl) stojící v hlavním městě Izraele Jeruzalémě. Tato hora, místo národního
významu, je pojmenována po zakladateli sionistického hnutí Theodoru Herzlovi. Na hoře
Herzl jsou pohřbeni významní političtí představitelé státu a Světové sionistické
organizace. Na západní straně hory stojí památník obětem šoa (holocaustu) Yad Vashem
a na celé severní části se rozprostírá vojenský hřbitov, jehož okolí je udržováno jako velká
zahrada. Takové rozvržení má svůj význam. Cesta na vrchol hory Herzl, kde je Theodor
Herzl pohřben, vyjadřuje příběh cesty židovského národa k vlastní státnosti; čím museli
Židé projít, aby získali vlastní stát, a čím vším si musí procházet, aby si ho udrželi.
Izrael jako demokratický stát respektující práva všech svých občanů a menšin je
ve srovnání se všemi ostatními demokraciemi světa v ojedinělé situaci: je situován v části

57

Činnosti a aktivity OSN, které jsou nesouměřitelně s ostatními státy zaměřeny proti Izraeli,
dokumentují třeba jen tato čísla: Od svého vzniku v roce 2006 do června 2016 přijala Rada pro lidská
práva OSN 135 rezolucí kritizujících konkrétní státy. Z těchto 135 rezolucí bylo 68 rezolucí namířeno
proti jedinému státu – Izraeli. Mezi léty 2012 a 2015 přijalo Valné shromáždění OSN 97 rezolucí
kritizujících konkrétní státy. 83 z nich bylo namířeno proti Izraeli. UNESCO vydává průměrně 10
protiizraelských rezolucí ročně. Izrael je tak jediným ze všech členských států OSN, proti němuž
UNESCO směřuje konkrétní rezoluce. (Výjimkou byl rok 2013, kdy pod nátlakem nevládní organizace
UN Watch přijalo UNESCO jednu rezoluci proti Sýrii). Světová zdravotnická organizace (WHO)
prostřednictvím UN World Health Assembly každý rok sestavuje celosvětové cíle zdravotnické politiky.
Tyto cíle jsou obecné povahy. S jedinou výjimkou, a tou je rezoluce nazvaná „Zdravotní podmínky na
okupovaných palestinských územích včetně východního Jeruzaléma a okupovaných golanských výšin“,
v níž je speciálně odsuzován Izrael. Z obzvlášť absurdních protiizraelských aktivit vybírám rezoluci, v níž
Komise pro práva žen OSN odhlasovala Izrael jako jedinou zemi světa, v níž dochází k porušování práv
žen. Zdroj: https://www.unwatch.org/un-israel-key-statistics/. Souhrnně stojí za pozornost zpráva UN
Watch: https://www.unwatch.org/wp-content/uploads/2018/07/The-United-Nations-and-Antisemitism2008-2017-Digital.pdf/
58
Příkladem konkrétně dokumentující tento trend je případ zpravodajské stanice BBC:
https://unitedwithisrael.org/israels-slams-bbcs-skewed-reporting-on-hamas-attacks-onisrael/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Israelis+Run+for+Cover+from+Rock
ets%3B+Watch+Reality+for+Residents+Near+Border%3B+Israel+Slams+BBC%27s+Skewed+Reportin
g+on+Gaza&utm_campaign=20180809_m146631903_Israelis+Run+for+Cover+from+Rockets%3B+Wa
tch+Reality+for+Residents+Near+Border%3B+Israel+Slams+BBC%27s+Skewed+Reporting+on+Gaza
&utm_term=Israel+Slams+BBC_E2_80_99s+Skewed+Reporting+on+Hamas_E2_80_99+Attacks+on+Is
rael Portál, který se danou otázkou systematicky zabývá: http://honestreporting.com/
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světa, kterou zmítá neklid a kruté násilí, čelí hrozbám, které žádné jiné demokracie světa
v takovém rozsahu nezažívají. Za daného stavu se se svou nelehkou situaci vyrovnává
nikoliv díky zvláštním zákonům, které by bylo možno bez dalšího aplikovat v jiném státě.
Výzvám, kterým je Izrael vystaven, úspěšně čelí díky občanům, kteří jeho legální úpravě
dodávají tolik potřebnou a nezbytnou legitimitu. Funguje tak dobře díky lidem, kteří
právní úpravu, z pohledu evropského pohodlí nestandardní a v mnohém omezující,
přijímají, ztotožňují se s ní a naplňují ji.59 Anekdotu o potopě uvozující celou mou práci
jsem nevybrala náhodou. Izraeli se podařilo navzdory zdánlivě bezvýchodné a zoufalé
situaci vybudovat prosperující stát se šťastnými lidmi. Své situaci se Izraelci přizpůsobili
a naučili se v ní spokojeně žít.
V následujících kapitolách bude úprava zajištění veřejného pořádku Státu Izrael
se všemi jejími specifiky blíže vysvětlena.

3.1.2 Právní pojetí pojmu veřejný pořádek

Izraelská právní kultura patří do rodiny angloamerického práva (common law),
ale nalezneme v ní i vliv kontinentálního práva. Někteří ji proto označují za „mixed
jurisdiction“60.

Jak píše předseda Nejvyššího soudu Státu Izrael Aharon Barak:

V určitých aspektech naši právní kulturu ovlivnila římsko-německá tradice. Naše
kodifikace je v podstatě kodifikace kontinentální. Je ovlivněna kontinentálně právními
myšlenkami – dobrá víra, zákaz zneužití práv a další. Právo soudce vyplňovat mezery
v zákonech také pramení z kontinentálně právní tradice, nicméně ani tak nemůžeme být
zařazeni do kontinentální právní tradice. Máme mnohem blíže k angloamerické tradici
než k té kontinentální. Známe izraelské common law. Význam precedentů a soudců
59

Jako v každé zemi jsou samozřejmě i v Izraeli odpůrci jeho politiky vzešlé z demokratických voleb.
Dle závěrů OECD je však procento obyvatel Izraele, kteří jsou s vládou spokojeni, nad průměrem zemí
OECD, stejně tak důvěra v soudní systém a spokojenost se zdravotní péčí. Dostupné z:
https://www.oecd.org/gov/Israel.pdf Podle dalšího průzkumu OECD došlo mezi lety 2007 a 2017
k nejvyššímu nárůstu spokojenosti občanů zemí OECD se vzdělávacím systémem právě v Izraeli.
Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/gov_glance-2017-82en.pdf?expires=1533053504&id=id&accname=guest&checksum=EF057437C29A80F03105A17DB6971
17C Vyjádřeno procentem, 88.3 % dotázaných Izraelců je spokojeno se svým životem. BITON, Lilach.,
KROL-YAGUR, Amit. Israel in Figures: Selected Data From the Statistical Abstract of Israel 2017.
Jerusalem: The Central Bureau of Statistics, 2018.
60
O mixed jurisdiction hovoří například Eliezer Rivlin, místopředseda Nejvyššího soudu Státu Izrael či
Aharon Barak, předseda Nejvyššího soudu Státu Izrael.
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v Izraeli je typicky common law.“61 Tvrzení, že izraelský právní systém je dominantně
postaven na angloamerické tradici potvrzuje i skutečnost, že ve své rozhodovací praxi se
Supreme Court of Israel62 hojně odvolává i na případy rozhodované v USA, Austrálii či
Velké Británii.
Některá právní odvětví, mezi něž patří i správní právo, nemají jednotný kodex.
Izraelské správní právo (vycházející z britského správního práva) se vyvinulo zejména
jako case law. Hranice státní moci tak určují hlavně precedenty a právní principy.
V počátcích existence Izraele plnilo správní právo unikátní roli. Jelikož tehdy v podstatě
neexistovalo ústavní právo, jeho místo zaplňovalo právě správní právo. Byly to tedy
správně právní principy, které zpočátku formovaly ústavní právo. Dnes má již Izrael
vyspělý systém ústavních práv, a proto se mění i pojetí správního práva. Od britského
pojetí, které znamená aktivnější a silnější stát, přechází moderní správní právo
k americkému pojetí, které předpokládá méně aktivní stát, ale vyžaduje pevný a
spolehlivý ústavní rámec.63 Základní povaha správního práva, tedy systém více založený
na principech a zásadách než právních kodexech, však zůstává a přetrvává. Takový
systém v kombinaci se zákony, které jsou spíše obecné povahy, určující základní rámec
požadovaného chování, dává velký prostor správnímu uvážení. Tento systém v mnohém
svědčí potřebám Izraele pružně reagovat na rychle se měnící situaci a stále nové
bezpečnostní hrozby. Zákonodárce nemůže všechny myslitelné situace předvídat, a tudíž
předem postihnout psaným právem. Nechává tedy větší prostor výkonné moci (jejím
vykonavatelům), aby v naznačených hranicích situaci posoudili a rozhodli. Tento postup
má výše uvedené nesporné výhody, ale i svou odvrácenou stranu spočívající v možném
narušování dělby moci.64
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BARAK, Aharon. Some reflections on the Israeli legal systém and its judiciary. vol 6.1 ELECTRONIC
JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, (April 2002). Dostupné z: https://www.ejcl.org/61/art61-1.html
62
Nejvyšší soud Státu Izrael. Dle oficiálních informací dostupných z webových stránek
(https://supreme.court.gov.il/sites/en/Pages/home.aspx) tento soud „nosí dva klobouky“. První „klobouk“
značí funkci soudu jakožto nejvyšší odvolací instance a druhý souvisí s působností soudu v oblasti žalob
proti rozhodnutím veřejných institucí a vládních úřadů. Jelikož se jedná o nejvyšší soudní instanci a
v Izraeli se uplatňuje systém „case law“, Supreme Court působí též v oblasti sjednocování judikatury a
tvorby precedentů.
63
BARAK-EREZ, Daphne. Israeli Administrative Law at the Crossroads: Between the English Model and
the American Model. Israel Law Review [online]. 2007, 40(01), 56-71 [cit. 7.8.2018]. Dostupné z:
https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S002122370001325X/type/journal_article
64
Supreme Court of Israel na toto nebezpečí upozornil se zdůvodněním, že vágní či obecné formulace a
neurčité právní pojmy mohou vést k nežádoucímu narušování dělby moci, protože výkonná moc
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Veřejný pořádek jakožto neurčitý právní pojem podléhá výkladu vykonavatelů
státní moci a, je-li takový výklad žalován, posléze soudu. Dá se tedy očekávat, že
představa o veřejném pořádku, a tudíž i jeho výklad, se budou v každé společnosti lišit,
ač, domnívám se, rozdíly v demokratických společenstvích budou spíše menší.
Supreme Court of Israel se s pojmem veřejný pořádek v řadě svých rozhodnutí
vypořádává. Jednoznačně ho vnímá jako klíčový aspekt utvářející demokratickou
společnost, neboť chybí-li veřejný pořádek, není ani svoboda a bez veřejného pořádku
nemůže existovat demokratický systém.65 Soud si je zároveň vědom, že veřejný pořádek
je třeba vnímat jako pojem, jehož výklad významně závisí na konkrétní situaci. Veřejný
pořádek je široký koncept, jenž není snadné definovat a jehož význam se mění v závislosti
na souvislostech.66 Přestože soud poukazuje na jistou proměnlivost pojmu veřejný
pořádek s ohledem na kontext, v němž je vykládán, lze v jeho rozhodnutích nalézt i
taková, jež (byť stručně) veřejný pořádek obecně definují: Veřejný pořádek je systém
hodnot (demokracie, veřejné bezpečí a mír, lidská důstojnost a společenské cítění)67.
Součástí veřejného pořádku je dle Supreme Court též náboženské cítění. 68 Jako okolnost
hodnou zvláštního zřetele při výkladu veřejného pořádku vnímá Supreme Court
rozlišování období války a období míru. Ještě přesnější by však bylo říct, že při
poměřování nutnosti zachovat veřejný pořádek na jedné straně a ochrany svobod
jednotlivce či skupiny na straně druhé, je nutné důsledně rozlišovat období války a období
míru. Období národní krize může vést ke skutečné potřebě omezit svobodu projevu za
účelem ochrany veřejného pořádku. Dokonce i ve Spojených státech, kolébce
individuálních svobod, byla v období války svoboda projevu omezena, protože mohla

rozhoduje o podmínkách, na jejichž splnění závisí například udělení povolení předvídaného
zákonodárnou mocí. Kritizovaným ustanovením byl článek 85 Zákona o Policii Státu Izrael.
Majority Cam, SHA´AL Educational Projects v. Israel Police, Magen David Adom in Israel, Fire
Extinguishing Authorities, Tel-Aviv-Jaffa Municipality. HCJ 2557/05 strana 9.
65
Nadia Matar, Women’s Association for the Future of Israel v. The Broadcasting Authority, Chairman of
the Broadcasting Authority, Director-General of National Television, Mordechai Lerner, Uri Barbash
HCJ6143/94.
66
Horev v. Minister of Transportation HCJ 5016/96. V tomto případě označil Supreme Court za součást
veřejného pořádku hrozby (potlačení hrozeb) směřující proti existenci Izraele a jeho demokratickému
zřízení, veřejnému prospěchu, morálce, náboženskému cítění, právu osoby na vlastní pověst a právu na
spravedlivý proces.
67
State of Israel v. Binyamin Kahane CrimFH 1789/98. Pojem „feelings of the public“ (pocity společenství,
cítění společenství, společenské cítění) se v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu Státu Izrael objevuje
pravidelně, hojně právě spolu s pojmem veřejný pořádek. Hodnoty, které soud vyjmenovává v závorce,
platí pro Izrael, nejedná se o výčet univerzálně použitelných hodnot naplňující pojem veřejný pořádek.
68
HCJ 316/03. Z důvodu vysokého počtu účastníků uvádím jen číslo případu.
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poškodit vojenskou disciplínu.69 Jsou to pak právě období krizí, válek, kdy ochrana
národní bezpečnosti (a s ní i veřejného pořádku) má dostat přednost před zachováním
individuálních svobod.70
Veřejný pořádek, jak ostatně potvrdil i Supreme Court of Israel (viz výše), je
součástí demokratického zřízení. Je tedy povinností státu na zachovávání a dodržování
veřejného pořádku dohlížet. Stát za tímto účelem zřizuje výkonné orgány, které mají
pořádkovou činnost na starost. Izraelským specifikem však je, že na zajištění veřejného
pořádku se podílí i civilní sektor. Jak jsou pravomoci rozděleny, co je na izraelském
systému zvláštní a jaká opatření volí, aby se mu podařilo demokratické zřízení ubránit
před nepřáteli, popisují následující kapitoly.

69

HCJ 316/03. Z důvodu vysokého počtu účastníků uvádím jen číslo případu.
HCJ 73/53 Kol Ha’am, [1] at 880. I v tomto případě však soud dodává, že vždy záleží na konkrétních
okolnostech případu.
70
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4 ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU STÁTU IZRAEL
Stát Izrael není velká země.71 Přesto se s ohledem na vznik státu, jeho vnitřní
národnostní a náboženské poměry i vnější hrozby podílí na zajištění veřejného pořádku
celá řada složek i sami civilní obyvatelé země. Brigádní generál Shaike Horowitz72
tento systém popisuje jako „circles of security“, tedy kruhy bezpečí či zabezpečení:

ISA (Israel Security
Agency = Shabak = Shin
Bet) zpravodajská služba

Vnější bezpečí –
zabezpečováno armádou
(IDF)

Vnitřní bezpečí –
zabezpečováno policií (The
Israel Police)

Obrázek č. 1 – circles of security, zdroj: vlastní zpracování

Civilian Security

Dle struktury „kruhů zabezpečení“ popíši nyní jednotlivé složky, které se na zajištění
bezpečí a veřejného pořádku Izraele, podílí. Představeny budou i další důležité součásti
71

Rozloha Státu Izrael je 22 145 km2, z toho polovina je tvořena pouští. [online] [cit. 21.5.2018]. Dostupné
z: http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/land/pages/the%20land-%20geography%20and%20climate.aspx
K březnu 2018 měl Izrael 8 834 700 obyvatel. [online] [cit. 21.5.2018]. Dostupné z:
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=705 Pro srovnání uvádím i rozlohu a
počet obyvatel České republiky. Rozloha činí 77 247 km2 a k červenci 2017 měla Česká republika
10 674 723 obyvatel. [online] [cit. 21.5.2018]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/ez.html
72
Brigádní generál Shaike Horowitz je předním izraelským odborníkem v oblasti zajišťování bezpečí a
pořádku. Během své 35leté praxe ve válce s terorem zastával četné pozice, z nich nejdéle u Policie Státu
Izrael, kde působil v útvaru Bomb Division, kterému velel, a v Operation Department. Jako člen Izraelské
národní bezpečnostní rady působil jako poradce premiéra Ehuda Olmerta, vedl mnohé bezpečnostní
programy na celonárodní úrovni a podílel se na řadě opatření vedoucích k zajištění pořádku na území
Izraele.
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celého bezpečnostního systému. Největší prostor bude nicméně věnován Policii Státu
Izrael, která, jak vyplývá z právního předpisu The Police Act 573173–1971, zákona o
Policii Státu Izrael, zaujímá při zajištění veřejného pořádku klíčovou pozici.

4.1 Shabak
Izrael disponuje čtyřmi zpravodajskými službami. AMAN – vojenská
zpravodajská služba, MOSSAD – zahraniční zpravodajská služba, Police Intelligence –
policejní zpravodajská služba a Israel Security Agency – domácí zpravodajská služba.
Israel Security Agency je anglický ekvivalent originálního názvu, který
v hebrejštině (v anglické transkripci) zní Sherut haBitahon haKlali /čti: šerut habitachon
haklali/ a jehož přímý anglický překlad zní General Security Service. Veřejnost však tuto
zpravodajskou službu zná spíše pod názvem Shabak /čti: šabak/, což je akronym celého
hebrejského názvu, či pod zkratkou akronymu Shin Bet /čti: šin bet/, tvořenou dvěma
písmeny hebrejské abecedy. Shin Bet vznikl krátce po založení Státu Izrael v roce 1948,
avšak zákon upravující činnost této tajné služby je až z roku 2002. Jak popisuje Eyal
Pascovich z University of Haifa74, Shin Bet se v počátcích svého působení pohyboval
v tzv. „gray areas of law“, tedy v „šedé právní zóně“. Pascovich tím poukazuje na fakt,
že činnost Shin Betu nebyla zprvu nijak regulovaná, co víc, jeho existence byla popírána
samotnou vládou. Tento, z evropského hlediska možná divoký a bezprecedentní přístup,
byl dán divokou a bezprecedentní situací právě vzniklého Státu Izrael, který od okamžiku
svého zrodu čelil snahám okolních arabských států o své zničení, a musel proto
bezprostředně volit takové cesty, které mu především zajistily přežití. Shin Bet se na
přečkání prvních těžkých let významným způsobem podílel, ovšem, věren svému mottu
„the unseen shield“, bez vědomí veřejnosti.
Izraelský premiér David Ben-Gurion oficiálně odhalil existenci služby Shin Bet
v červnu roku 1957 během svého projevu v Knessetu75 a už tehdy ji označil za „jednu
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První číslo značí letopočet dle židovského kalendáře.
Eyal Pascovich vyučuje politologie (Political Science), blízkovýchodní studie (Middle East Studies) a
bezpečnost a zpravodajské služby (Security and Intelligence) na University of Haifa a Bar-Ilan University.
Obě univerzity se nacházejí v Izraeli.
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Knesset je izraelský parlament sídlící v hlavním městě Jeruzalémě.
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z našich (izraelských) nejúspěšnějších bezpečnostních služeb, na niž by jakákoli vláda
bez ohledu na svou politickou orientaci byla hrdá“.76 Shin Bet si svou nepostradatelnou
pozici udržel dodnes. Představuje nedílnou a důležitou součást celého bezpečnostního
systému, neboť napomáhá odhalit hrozby a nebezpečí ještě ve fázi, kdy v jejich důsledku
nedošlo k přímému narušení pořádku a bezpečí. Je ovšem třeba dodat, že od dob BenGuriona prošel Shin Bet řadou změn, a to především z hlediska právní regulace.
Legislativní úprava tajných služeb vyžaduje citlivé posouzení a snahu nalézat rovnováhu
mezi demokratickými hodnotami státu a jeho bezpečnostními potřebami. Tuto tenkou
hranici a nesnadný úkol si uvědomují i lidé, kteří v Shin Bet pracovali. Isser Harel, první
ředitel Shin Bet a později i ředitel MOSSADu, použil přirovnání k chirurgickému
skalpelu. Je-li skalpel použit správně a uvážlivě, může zachraňovat životy. Pokud se však
užije chybně, zbytečně či neodpovědně, může se z něj stát smrtící nástroj.77

4.1.1 General Security Service Law
Shin Bet je dnes regulován především předpisem General Security Service Law
z roku 2002 a s ním souvisejícími předpisy, z nichž pouze některé jsou přístupné
veřejnosti. General Security Service Law je také nazýván Israel Security Agency Statute.
Lze jej rozdělit do čtyř větších celků:78
1. Institucionální hlediska (organizace, vztah k vládě, vedení)
2. Cíle, funkce, pravomoci
3. Kontrola a dohled (existence funkce Kontrolora, povinnost pravidelných
hlášení parlamentu, vládě, ministru spravedlnosti, požadavek na
schvalování některých kroků osobami stojícími mimo ISA)
4. Zvláštní aspekty Israel Security Agency (úprava vnitřních hlášení,
mlčenlivosti a utajení zaměstnanců, odpovědnosti zaměstnanců)
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Premiérův projev otiskl 20. června 1957 list Haaretz.
PASCOVICH, Eyal: Not above the law: Shin Bet´s (Israel Security Agency) democratization process,
Journal of Intelligence History, 2014. Str. 55
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V čele tajné služby stojí „Head of the General Security Service“. V zákoně není
specifikováno, zda se jedná o pozici director, chief nebo jim podobné, protože je užíván
výhradně pojem „Head of the Service“. Stejně je pojmenován i článek 3 zákona, který
upravuje jmenování, dobu výkonu služby a povšechně i předmět činnosti vedoucího.
Jelikož však Shin Bet ve svých oficiálních materiálech užívá pojmu „director“, lze říci,
že v čele tajné služby Shin Bet stojí ředitel. Ředitel je jmenován vládou na návrh premiéra
a jeho funkční období trvá standardně pět let. Oznámení o jmenování je zveřejněno
v Reshumot, oficiálním věstníku, dalo by se říci izraelské sbírce zákonů. I zde je patrný
výrazný posun v otevírání a přibližování Shin Bet veřejnosti. V článku 4 zákona je
zakotvena podřízenost Shin Betu vládě, ovšem zároveň je zakázáno, aby vláda udílela
Shin Betu takové pokyny, jež by znamenaly podporu nebo propagaci zájmů jakékoli
politické strany.
General Security Service Law je s ohledem na povahu orgánu, který upravuje,
strohý a neobsahuje žádné podrobnosti. Největší prostor věnuje cílům, úkolům a
pravomocím Shin Betu. Jedná se o články 7–10. Článek 7, který nese název Cíle a funkce,
začíná obecným popisem úkolů tajné služby: Úkolem General Security Service je chránit
bezpečnost Státu (Izrael), jeho pořádek a demokratické instituce před hrozbami
terorismu, sabotáže, podvratné činnosti, špionáže, vyzrazení státních tajemství. General
Security Service též působí tak, aby zabezpečil a podpořil další státní zájmy zásadní pro
národní bezpečnost Státu dle pokynů vlády a v souladu se všemi zákony.79 V následujících
pododdílech je blíže rozvedeno, jaké činnosti předpokládají naplnění výše uvedeného.
Jedná se o:
•

maření a předcházení nezákonným aktivitám namířeným proti bezpečnosti Státu,
jeho pořádku nebo institucím demokratického zřízení;

•

ochranu osob, informací a míst určených vládou;

•

rozhodování o vyžadovaných stupních utajení pro pozice a úřady ve veřejné
službě a dalších institucích, jestliže tak rozhodne vláda, rozhodování o
bezpečnostní způsobilosti osob pro vykonávání veřejné funkce, pro niž je
vyžadován jistý stupeň utajení;

•
79

určování, jaké způsoby ochrany jsou nutné pro instituce, které určí vláda;

Článek 7, pododdíl a) General Security Service Law 5762–2002
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•

plnění jakýchkoli dalších úkolů, které se souhlasem Knesset Service Affairs
Commitee, určí vláda, přičemž se musí jednat o takové úlohy, jež jsou
uzpůsobeny k ochraně a podpoře zájmů Státu zásadních pro národní bezpečí
Státu.

V dalších článcích zákona jsou nastíněny pravomoci, které může tajná služba za
účelem plnění svých cílů, využít. Je jich celá řada a zahrnují shromažďování,
vyhledávání, předávání a další nakládání s informacemi, vyšetřování podezřelých a
podezření, povolení k prohledání osoby či věci, vyslýchání osoby, zabavení věci apod.
Celá jedna část zákona o tajné službě je věnována práci s telekomunikačními a jinak
přenášenými daty. Typově se jedná o data zaznamenávaná a uchovávaná telefonními
operátory nebo provozovateli internetových sítí. Zákonodárce se zde tedy dostává do
známého střetu mezi zájmem jednotlivce na ochranu vlastního soukromí a
bezpečnostními zájmy státu. Pro potřeby své práce uvádím zákony, které jsou v oblasti
úpravy tohoto tématu nejdůležitější: Communications and Broadcasts Law 5742–1982,
Secret Monitoring Law 5739-1979 a zde rozebíraný General Security Service Law 5762–
2002. Pravomoc, kterou poslední jmenovaný zákon tajné službě zakládá, v sobě
neobsahuje zmocnění k odposlouchávání hovorů nebo jinému způsobu monitorování
obsahu konverzací. General Security Service Law dává tajné službě pravomoc pracovat
s komunikačními daty – například si prostřednictvím premiéra vyžádat od telefonního
operátora informace o počtech hovorů z daného čísla, o době trvání hovorů apod. Co se
týče získávání obsahu konverzací, zjednodušeně řečeno odposlechů, právo tajné služby
na přístup k odposlechům zakládá výše zmíněný Secret Monitoring Law, který také
upravuje proces získání povolení. Na základě písemné žádosti může premiér nebo
ministr obrany udělit tajné službě povolení k odposlechům. Hrozí-li nebezpečí
z prodlení, ředitel Shin Bet může takové povolení udělit sám.
Součástí vnitřní proměny Shin Bet je systém hlášení a kontroly. Článek 12 zakládá
povinnost ředitele Shin Bet občas, nejméně však jednou za tři měsíce, podávat hlášení o
aktivitách tajné služby Ministerské komisi. Tato komise se skládá z premiéra, ministra
obrany, ministra spravedlnosti, ministra vnitra a jednoho člena, kterého určí vláda. Dále
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má na základě článku 12 ředitel Shin Bet povinnost podávat obdobná hlášení komisi na
půdě izraelského parlamentu. Další, kdo provádí kontrolu tajné služby, je Kontrolor
(Service Comptroller). Premiér po poradě s ředitelem Shin Bet jmenuje do pozice
Kontrolora takovou osobu, která disponuje potřebnými zkušenostmi a má k výkonu dané
práce nejlepší předpoklady. Kontrolor spolupracuje s Ministerskou komisí a s vládou při
plnění jejich úkolů souvisejících s tajnou službou. Kontrolor může být také pověřen80
vyřizováním stížností směřujících proti tajné službě, jejím zaměstnancům nebo
jakýmkoliv dalším osobám, jestliže jednaly jménem služby.
Poslední část zákona o tajné službě upravuje odpovědnost jejích zaměstnanců
nebo jiných osob, které jednají jejím jménem. Článek 18 zákona z těchto osob snímá
civilní i trestní odpovědnost, ovšem předpokládá jednání v dobré víře a v souladu
s řádným výkonem služby. Zaměstnanci i osoby jednající jménem tajné služby mají
kárnou odpovědnost a mohou být podrobeni disciplinárnímu řízení.

4.1.2 Základní hodnoty Shin Bet
Všichni pracovníci Shabaku jsou povinni řídit se právními předpisy. Kromě
právních norem však jejich práci významně formují i základní hodnoty81 (Core Values),
jež odrážejí tradiční hodnoty Státu Izrael jakožto židovského a demokratického státu a
poslání samotné služby Shin Bet. Těmito hodnotami jsou věrnost, uvážlivé zacházení se
svěřenou mocí, diskrétnost, rozvaha, morální integrita. Základní hodnoty, které si každý,
kdo v Shin Bet pracuje, má osvojit, však přesahují pracovní dobu. Pracovníci Shin Bet
mají být příkladem pro všechny ostatní, a to nejen ve chvílích plnění svěřených úkolů,
ale po celý svůj život. Je proto příznačné, že již tradiční součástí kultury Shin Bet se stala
dobrovolnická činnost a pomoc jejích pracovníků. Zaměstnanci Shin Bet se každoročně
účastní akcí, při nichž se dostává pomoci slabším členům komunity. Jedná se o úklid a
opravy domovů nízkopříjmových rodin, renovaci zařízení pro mladistvé v nesnázích,
věnování hraček a domácích potřeb zařízením, která poskytují pomoc dospělým i
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jinou osobu.
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dětským obětem domácího násilí, předávání purimových82 dárků zraněným vojákům a
přeživším Šoa žijícím v pečovatelských domovech apod.
V souvislosti se službou Shin Bet stojí za zmínku ještě jedna zajímavost. Shin
Bet spustil v roce 2017 nové internetové stránky83, na nichž lze získat neutajované
informace o historii a některých akcích této služby. Kromě těchto všem viditelných
informací ovšem Shabak přidal i něco navíc - kyber hádanku. Vysoce komplikovaný
rébus, zřejmě jakési zakódované tajemství, které úspěšnému řešiteli zajistí možnost
ucházet se o místo v nejprestižnějších technologických odděleních Shin Betu.

4.2 Armáda
Tzva Hagana le-Yisrael, zkráceně Zahal /čti: „cahal“/ neboli „izraelské obranné
síly“, známé pod zkratkou IDF z anglického Israel Defense Forces, je armáda Státu Izrael.
Izraelská armáda jakožto sjednocená a jediná oficiální vojenská síla vznikla na základě
nařízení84 premiéra Davida Ben-Guriona 26. května 1948. Součástí zmíněného nařízení
byl i zákaz zřizování nebo udržování jakýchkoli ozbrojených sil, které by stály mimo
oficiální armádu. Tento bod nebyl vložen náhodou. Před vznikem Státu Izrael působilo
na území tehdejší britské mandátní Palestiny několik židovských obranných organizací.
Hagana, Palmach85, Lechi a Irgun. Tyto organizace byly založeny k ochraně židovského
obyvatelstva v období zostřujícího se arabsko-židovského nepřátelství, zvláště k ochraně
před arabskými nájezdníky, kteří se snažili bránit navracení židovského obyvatelstva do
Palestiny a rozrůstání židovských osad. Byla to pak právě Hagana, která se v roce 1948
přeměnila na oficiální a jedinou armádu Státu Izrael. Naproti tomu organizace Lechi a
Irgun byly v roce 1948 rozpuštěny a zakázány.
Dnešní postavení IDF upravuje zákon ústavní úrovně Basic law: The military
5736–1976, který mimo jiné zakotvuje povinnou vojenskou službu. Brannou povinnost
82

Purim je židovský svátek, který připomíná jeden z četných pokusů o vyhlazení židovského národa.
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zhatila statečná královna Ester se svým strýcem Mordechajem. Purim patří mezi nejveselejší židovské
svátky, protože se vzpomíná na dobrý konec strašného začátku. Na Purim je zvykem obdarovávat chudé a
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konkretizuje předpis Defence Service Law 5746–1986. Ač je hlavním posláním IDF
stejně jako u jiných armád zajišťování vnější bezpečnosti státu86, je tato armáda od jiných
v řadě aspektů odlišná a svou povahou výjimečná.
Své poslání armáda naplňuje prostřednictvím složek rozdělených na pozemní
jednotky, letectvo, námořnictvo a speciální jednotky. Základní vztahy nadřízenosti a
podřazenosti určuje Basic law: The military takto: Armáda podléhá vládě. Jménem vlády
řídí armádu ministr obrany. Nejvyšším velitelem armády je náčelník generálního štábu,
který podléhá vládě a je podřízen ministru obrany. Náčelníka generálního štábu jmenuje
vláda na návrh ministra obrany.

4.2.1 Povinná vojenská služba jako klíčový faktor utvářející izraelskou společnost
Posláním Armády Státu Izrael je: „Bránit existenci, územní celistvost a suverenitu
Státu Izrael. Chránit obyvatele Izraele a bojovat se všemi formami terorismu, které
ohrožují každodenní život.“87 Takto formulované cíle nejsou s ohledem na účel armády
ničím neobvyklým, byť by se dalo podotknout, že doslovná formulace boje s terorismem,
který je každodenním ohrožením, neobvyklá je.88 Nakonec právě aspekty, které
izraelskou armádu tolik odlišují od jiných armád světa, souvisejí právě s druhem a
intenzitou ohrožení. Povinná vojenská služba, která je přímým důsledkem ohrožení,
kterému Izrael čelí, má kromě typicky vojenské povahy i velmi silný sociální aspekt. Na
izraelskou armádu je tak nutně třeba nahlížet nejen jako na vojenskou organizaci, ale též
jako na vzdělávací a socializační instituci. Je přitom zdokumentovaným faktem, že
povinná vojenská služba, jak je v Izraeli nastavena, má významně pozitivní vliv na
hospodářský výkon země.89
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S výjimkou oblastí Judeje a Samaří, kde armáda zajišťuje veškerou bezpečnost, často společně
s příslušníky pohraniční policie MAGAV. Viz kapitola 4.3.3.
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terorismus ani jednou. Nelze však pochybovat o tom, že součástí zajišťování bezpečnosti ČR, jak je
uvedeno v § 3 odst. 1 zmíněného zákona, je i boj s terorismem.
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vynakládá na svou ochranu, by v případě míru mohl vynaložit jinak.
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Standardní délka služby v armádě, která začíná v osmnácti letech, je 24 měsíců
pro ženy a 32 měsíců pro muže.90 Nábor budoucích vojáků však začíná už mezi
šestnáctým a sedmnáctým rokem. V tomto období obdrží každý, kdo je způsobilý sloužit,
dopis, z nějž vyplývá povinnost dostavit se k pohovoru a k provedení testů. Rozsáhlá
testování a pohovor mají zjistit, v jakém je testovaná osoba psychickém a fyzickém stavu,
jaké má představy o službě v armádě a o své budoucnosti obecně. Důkladně je také
zkoumáno rodinné zázemí91, z nějž osoba pochází, ekonomické podmínky a další. Na
základě tohoto rozsáhlého a podrobného testování je zpracován dotazník, který je
brancům zaslán v době po sedmnáctém roku. V něm budoucí vojáci kromě jiného
uvedou, o jaké jednotky by v armádě měli zájem.92 Samotné zařazení osoby do konkrétní
jednotky vždy zohledňuje přání branců, rozhodující jsou však potřeby armády.
Fyzická a mentální příprava, které je během armádní služby věnován velký
prostor, mladé lidi velmi dobře připravuje na život. Zvláštní důraz je v izraelské armádě
kladen na mezilidské vztahy. Každá jednotka má svého psychologa, který dbá na dobrý
psychický stav vojáků. I sami vojáci jsou vedeni k zájmu o své bratry či sestry (jak si
mezi sebou vojáci často říkají). Účelem je vytvořit takové prostředí, ve kterém se každý
bude cítit přijatý a podporovaný. Přátelství (Comradeship) je přímo jednou ze
základních hodnot IDF a je součástí celého etického kodexu. „Příslušníci a příslušnice
IDF jednají bratrsky a s oddaností vůči svým druhům. Příslušníci a příslušnice IDF
svým bratrům (a sestrám) vždy přispěchají na pomoc, když ji potřebují nebo na nich
závisí, a učiní tak navzdory jakémukoli nebezpečí nebo jakýmkoli obtížím, i kdyby měli
riskovat své životy.“93
Disciplína, odpovědnost, vytrvalost, odolnost vůči stresu, lepší poznání vlastních
silných stránek, pomoc druhým, vyrovnání se s nepohodlím, nutnost rozhodovat se
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Délka služby se liší v závislosti na věku, manželském statusu a případném počtu dětí. Zvláštní
podmínky mají také lékaři a zubaři.
91
Bližší seznámení s rodinnou situací každého budoucího vojáka je důležité nejen proto, aby obraz o něm
byl co nejúplnější, ale také z praktických a organizačních důvodů. Tak například muž, který je v rodině
jediným potomkem (jedináčkem), nesmí být zařazen do přední bojové linie, ledaže s tím jeho rodiče
vyjádří výslovný souhlas. Stejně tak ti, kdo pochází z rodiny, která již utrpěla smrtelnou ztrátu v důsledku
nasazení v boji, nemohou být přiřazeni k jednotkám bojujícím takříkajíc v poli, ledaže s tím rodiče
vyjádří výslovný souhlas.
92
Dotazník je zpracován již na základě výsledků pohovoru a testů, branci tudíž mají na výběr pouze
z jednotek, o nichž armáda rozhodla, že jsou pro ně vhodné.
93
[online] [cit. 13.5.2018]. Dostupné z: https://www.idf.il/en/minisites/code-of-ethics-and-mission/
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přispívá k tomu, že se mezi absolventy armády již ve velmi nízkém věku formují silní
jedinci. Součástí armádního výcviku je též vzdělávání, přičemž zvláštní důraz je kladen
na židovskou historii a osudy Židů za 2. světové války. Vojáci se setkávají s přeživšími,
jezdí na komentované prohlídky koncentračních táborů v Evropě, navštěvují vojenský
hřbitov svých padlých. Činností izraelské armády tak není pouhý bojový výcvik, ale
také výchova a vzdělávání.94 Dosažená hodnost či služba se speciální vojenské jednotce
často také umožňují budoucí lepší pracovní pozici. Je rovněž velmi časté, že vysoce
postavení politici zastávali významné pozice v armádě.95
Izraelská armáda je také neobvyklá svou neformálností ve vnitřních vztazích. Je
běžné, že po ukončení základního výcviku (cca jeden rok) se vojáci se svými
nadřízenými oslovují jménem a sedí spolu u společného stolu. Pouze nejvyšší velitelé
jsou oslovováni „commander“.
Zajímavým aspektem je zapojení rodin vojáků do jejich služby. Odchod potomka
na vojnu je velká událost, kterou prožívá celá rodina. Rodiny své děti podporují, vídají se
s nimi, a i sami vojáci jezdí pravidelně domů ke svým rodinám. V závislosti na pozici smí
vojáci jezdit domů například každý víkend, každý druhý víkend, jednou za dvacet jedna
dní na dva dny, případně jsou dva týdny na základně a pak pět dní doma.
S vědomím, jak významné místo zaujímá služba v IDF v životě Izraelců, byl
vytvořen i projekt nazvaný Special in Uniform. Jedná se o program řízený organizací
Jewish National Fund, podporovaný izraelskou vládou (předně Ministry of Defense) a
mnohými jednotlivými dárci. Aktuálně se programu účastní 31 vojenských základen po
celé zemi. Cílem tohoto projektu je zapojit mladistvé se zdravotním postižením do
armády. Program Special in Uniform umožní těm, kterým by jinak zůstaly brány
vojenských základen uzavřeny, projít stejnou zkušeností jako jejich sourozenci, kamarádi
a všichni ostatní Izraelci. Přínos programu Special in Uniform není jen pro samotné
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V některých případech mohou vojáci během vojenské služby studovat, a to s plnou podporou armády.
Znamená to, že voják tráví více času studiem a méně času na základně. Typicky se tak děje u studentů
lékařských a právnických fakult. Další možností je zažádat o posunutí vojenské služby na dobu po
skončení univerzity, tato možnost však není příliš využívaná.
95
Například současný premiér Benjamin Netanyahu (zvaný Bibi) byl velitelem elitní speciální
protiteroristické jednotky Sayeret Matkal. Ve stejné jednotce sloužil i ministr školství Naftali Bennett.
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handicapované vojáky, ale i pro ty, kteří slouží po jejich boku, a nakonec pro společnost
jako takovou.
Izraelská armáda představuje klíčový faktor utvářející izraelskou společnost.
Služba v armádě je vnímána jako důležitá vstupní brána do života. Skutečnost, že všichni
(na výjimky, které jsou z branné povinnosti vyjmuty) lidé v zemi projdou stejnou
zkušeností, má velmi sbližující a stmelující význam. Bez ohledu na to, zda člověk pochází
z města či vesnice, zda je potomkem imigrantů, je z nábožensky praktikující nebo
nepraktikující rodiny, armáda všechny tyto rozdíly stírá. Tím, co je všem společné, jsou
totiž hodnoty, za něž bojují.
4.2.2 Etický kodex
Plukovník Richard Kemp, bývalý velitel britských jednotek v Afganistánu96,
uvedl, že „izraelská armáda dělá pro ochranu práv civilistů během boje víc než jakákoli
jiná armáda v historii válečnictví.“97 Z High Level Military Group zaznělo: „Některá
opatření, která Izrael k ochraně civilistů přijal, byla natolik rozsáhlá, až v některých
členech skupiny vyvolala obavy, že by se mohla stát normami mezinárodního práva.“98
Není náhodou, že jedni z nejzkušenějších vojáků dneška vidí izraelskou armádu
právě takto. Kroky, které Izrael podniká k ochraně civilistů – a je důležité zdůraznit, že
jakýchkoliv, jsou nesrovnatelné s čímkoli, co kdy v této oblasti udělala jakákoli jiná
armáda světa. „Ještě nikdy v historii válek se nestalo, aby armáda telefonovala svým
nepřátelům a oznámila jim, kam má v úmyslu svrhnout bomby.“99 Plukovník Kemp
tímto poukazuje na unikátní fenomén, související se snahou izraelské armády ochránit
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Richard Kemp sloužil přes třicet let v britské armádě. Účastnil se misí v Afganistánu, v Iráku, Severním
Irsku a na Balkáně. I po svém odchodu z armády se pohybuje v oblasti zajištění bezpečnosti a boje proti
terorismu.
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Israel: The World´s Most Moral Army. In: Youtube [online]. 7.12.2015 [cit. 10.8.2018]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=tN1MkAGuVyY. Kanál uživatele PragerU.
98
[online] [cit. 10.5.2018]. Dostupné z: https://www.thejc.com/news/israel/the-idf-is-the-most-ethicalarmy-in-world-say-military-experts-1.64004 Takto se ve své zprávě o konfliktu v Gaze z roku 2014
vyjádřila skupina High Level Military Group (HLMG), složená z vojenských expertů, odborníků na
vyšetřování válečných zločinů a bývalých vojenských velitelů. Mezi členy HLMG patří například generál
Klaus Dieter Naumann, bývalý náčelník generálního štábu Bundeswehru, generál lord Richard Dannatt,
bývalý náčelník generálního štábu britské armády a řada dalších. Jejich kompletní seznam k nalezení zde:
http://www.high-level-military-group.org/biographies.html
99
Israel: The World´s Most Moral Army. In: Youtube [online]. 7.12.2015 [cit. 10.8.2018]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=tN1MkAGuVyY. Kanál uživatele PragerU.
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palestinské civilisty. V oblastech, v nichž leží vojenské cíle Hamasu100, ale kde také žijí
civilisté, IDF z letadel shazuje miliony letáků s výzvami civilistům, aby včas opustili
prostor, neboť zde proběhne vojenská operace. Izraelská armáda vysílá tato upozornění
určená palestinským rodinám také v podobě rádio zpráv, obvolává jednotlivé
palestinské domácnosti a posílá jim textové zprávy. Další způsob, který k včasnému
varování palestinských civilistů IDF používá, je tzv. „roof knocking“ neboli „knocks on
the roof“. Jedná se o spuštění malého nevýbušného nákladu na střechu domu, který má
být později zničen z důvodu, že ho Hamas využívá pro své teroristické aktivity.101
Systém hodnot izraelské armády není jen formální shluk slov. Izraelci skutečně
dbají, aby byl etický kodex naplňován v celé své šíři102, a to ať už se jedná o poslání
IDF (viz výše), etiku, základní hodnoty či doktrínu/principy. Neobyčejné odhodlání
chránit civilisty, dokonce i na nepřátelském území, je toho důkazem.

4.3 Policie
Policie Státu Izrael (The Israel Police) je národní policejní síla, jež má za cíl
zajistit osobní a veřejné bezpečí občanům i obyvatelům Izraele. Posláním izraelské
policie je také snaha o posilování důvěry veřejnosti v její práci a střežení práv,
důstojnosti a svobody všech jednotlivců. Policie koná v souladu s právním předpisem
The Police Act 5731–1971103 (dále Police Act, zákon o izraelské policii či zákon o
Policii Státu Izrael) a dalšími právními předpisy. Při zajišťování veřejného pořádku je to
právě policie, která plní ústřední úlohu.
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Tento příklad se týká pásma Gazy, kde vládne teroristické hnutí Hamas.
I přes snahu izraelské armády minimalizovat civilní oběti mnoho Palestinců při vojenských akcích
Izraele zahyne. Každá válka přináší, žel, i civilní oběti. V případě střetů v Gaze ovládané teroristickým
hnutím Hamas, je však situace nestandardní v tom, že Hamas prokazatelně využívá civilisty jako lidské
štíty. Civilisty výslovně vyzývá, aby se neřídili varováními izraelské armády a ve svých domech zůstali.
Konkrétně viz např. https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4541484,00.html,
https://www.jta.org/2014/07/13/news-opinion/israel-middle-east/hamas-calls-on-palestinian-civilians-toremain-in-homes-in-face-of-israeli-warningss, http://www.abc.net.au/news/2014-07-25/falkensteinhamas-makes-civilian-casualties-a-tragic-certainty/5624470.
Mluvčí hnutí Hamas Sami Abu Zuhri označil sebeobětování palestinských civilistů jako dobrou strategii.
Hamas mrtvé civilisty účinně využívá v protiizraelské propagandě. Čím vyšší počet obětí, tím lépe se
Hamasu daří židovský stát démonizovat. Projev mluvčího Hamasu: Hamas Spokeperson Encourages Use
of Human Shield. In: Youtube [online]. 9.7.2014 [cit. 13.8.2018]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=UXZEzbT0H1s Kanál uživatele Israel Defense Forces.
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V případě přestoupení etického kodexu je voják souzen vojenským soudem.
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Zákon o Policii Státu Izrael. Lze se též setkat s názvem Police Ordinance 5731-1971.
101
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V historii izraelské policie je klíčové datum 15.5.1974. V tento den provedli
palestinští teroristé, členové Demokratické fronty pro osvobození Palestiny, útok
v severoizraelském městě Ma´alot. Zavraždili zde 22 dětí, které drželi ve škole jako
rukojmí, a 5 dalších osob, z nichž jedna byla těhotná žena a jedna čtyřleté dítě. Tento
útok znamenal zlom v pojetí zajištění vnitřní bezpečnosti. Do té doby vnitřní bezpečnost
státu zajišťovala izraelská armáda, zatímco policie měla na starost typicky policejní
činnosti – boj se zločinem, vymáhání práv, dohled nad dopravní situací apod. Mezi
policejní úkoly však nespadal boj s terorismem. Právě útok v Ma´alot vše změnil. Na
základě vládního rozhodnutí známého jako 411 Decision byla odpovědnost za zajištění
vnitřní bezpečnosti předána Policii Státu Izrael. Ta se tak musela připravit na hrozby,
jímž předtím nemusela čelit. V celé bezpečnostní struktuře byly proto následně
provedeny změny, jež policii umožnily vyrovnat se s novými úkoly. Došlo k úpravě
působnosti i pravomocí MAGAV (Pohraniční policie – viz kapitola 4.3.3) a byla též
vytvořena speciální protiteroristická jednotka YAMAM (viz kapitola 4.3.4). Řada
dalších opatření přitom jistě nebyla plně odhalena veřejnosti.

4.3.1 Organizace policie
Izraelská policie je jeden z výkonných orgánů patřících pod Ministry of Public
Security.104 V jejím čele stojí General Commissioner (Komisař), který spolu se svým
zástupcem, veliteli jednotlivých oddělení a oblastí, představuje policejní velitelství. Role
Komisaře je vymezena v čl. 9 Police Act. Komisař je odpovědný ministru Public Security.
Strukturu policie pak dále tvoří šest oddělení, sedm oblastí a samostatně stojící MAGAV
(Pohraniční policie – viz kapitola 4.3.3). Každé oddělení a každá oblast má svého velitele,
kterým je osoba v postavení major general. Oddělení předávají příkazy oblastem.
Pro organizaci policie jsou klíčové tři zásady:
1. Celostátní působnost
Policie Státu Izrael je národní, jednotná a jediná policejní síla. Je sice rozmístěna do
oblastí (viz následující bod), neznamená to však, že by se jednalo o různé policejní složky.

104

Z hlediska působnosti odpovídá Ministry of Public Security českému Ministerstvu vnitra.
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2. Místní odpovědnost
Policie je rozmístěna po celé zemi v sedmi oblastech. Při členění na jednotlivé oblasti je
brán zřetel na geografickou stavbu země i na individuální povahu jednotlivých míst.
Vznikly tak oblasti Coastal, Northern, Southern, Central, Tel Aviv, Jerusalem, Judea and
Samaria. Zásada místní odpovědnosti znamená, že každý velitel oblasti (major general)
je odpovědný za vše, co se v jeho oblasti děje. Ze své funkce je major general odpovědný
komisaři.

3. Jedinečnost velení (singularity of command)
Podle Shaike Horotwitze je právě zásada jedinečnosti velení pro fungování policie velmi
podstatná. Výrazně totiž zvyšuje efektivitu zásahů. Prakticky se tento princip projevuje
jako systém jediného velitele. Dojde-li k narušení veřejného pořádku, zásahu, jehož cílem
je náprava situace, velí zpravidla jediná osoba. Tímto velitelem se stává ten, kdo má na
místě nejvyšší postavení. Jako první se k incidentu obvykle dostávají běžné policejní
hlídky z nejbližší policejní stanice. Ve chvíli, kdy se taková hlídka objeví, celé záchranné
akci velí nejvýše postavený přítomný policista. Ten vyhodnotí, jaký další postup si situace
žádá. Jestliže kupříkladu ve městě Tel Aviv dojde k menší dopravní nehodě bez zranění,
může celou situaci vyřešit sám. Naproti tomu, kdyby se jednalo o případ srážky autobusu
s vyšším počtem zranění nebo o situaci, kdy útočník zajme rukojmí, přítomný policista
volá posily, kterými může být (v závislosti na závažnosti situace) až velitel celé oblasti
Tel Aviv. Ve chvíli, kdy na místo dorazí, stává se velitelem on. Zásada jedinečnosti velení
však nedává policistům právo velet jen ostatním policistům. V souvislosti se zásahem jim
dává právo udílet pokyny všem, včetně politického vedení města. Ostatní jsou povinni
řídit se příkazy velícího policisty.
Tato zásada mě přivedla k otázce, jak může jeden člověk natolik dobře rozumět všem
oblastem zajišťování bezpečnosti, aby byl schopen kvalifikovaně rozhodnout v jakékoli
situaci? V praxi se s touto překážkou policisté vyrovnávají tak, že v situacích, jež
vyžadují specializovaný druh zásahu105, velící policista rozhodne o přivolání jednotek či

Tímto zásahem může být i běžný požár či prostá přítomnost zraněných osob. Specializovaným druhem
zásahu nutně neodkazuji k situacím, které vykazují vlastnosti teroristického útoku nebo k situacím, kdy
105
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služeb, které jsou k řešení takových situací určeny. Veliteli takové přivolané jednotky či
služby velící policista následně uloží, aby rozhodl o způsobu zásahu a provedl ho.106
4.3.2 Činnost policie

Činnost Policie Státu Izrael je vymezena v článku 3 Police Act. Supreme Court of
Israel však upozorňuje, že vymezení v článku 3 poskytuje pouze obecnou definici. Ta je
východiskem pro založení konkrétních pravomocí a povinností policie, které lze najít
rozprostřené v různých zákonech.107 Při hledání ucelených informací o roli izraelské
policie je proto nejúčelnější využít publikace vydané Ministry of Public security nebo
samotnou policií. Z jedné takové108 vyplývá, že Policie Státu Izrael plní úkoly ve čtyřech
svěřených oblastech:
1. zajištění veřejného bezpečí (včetně protiteroristických aktivit)
2. dohled nad dodržováním práva a udržováním pořádku
3. boj s kriminalitou (včetně vyšetřování trestných činů a předcházení jejich páchání)
4. zajištění hladké dopravní situace
Kromě zahrnutí boje s terorismem do působnosti izraelské policie nespatřuji
v oblastech její činnosti nic neobyčejného, zaměřím se proto na ty aspekty činnosti, které,
jak se domnívám, jsou s ohledem na téma této práce zajímavější.
Prvním takovým aspektem je výběr policistů. Přijímání policistů do služby
upravuje 3. kapitola Police Act a související podzákonné předpisy. Každý zájemce o
službu u izraelské policie musí projít tříkolovým přijímacím řízením. Komu se podaří
všemi koly úspěšně projít, je k policii přijat na dobu pěti let. Prvních 24 měsíců však
slouží jako zkušební doba, během níž musí policista prokázat, že je pro danou pozici a
pro policii jako takovou, vhodný. Jestliže se kdykoli během zkušební doby ukáže, že
kandidát vhodný není, může jeho dosavadní působení komisař (nebo osoba k tomu

útočník zajme rukojmí, ale spíše mám na mysli takové případy, k jejichž řešení jsou třeba osoby s jiným
druhem výcviku a dovedností, než mají běžní příslušníci policie.
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Tuto pravomoc lze vyčíst i z ustanovení článku 4.1.1.2 zákona o izraelské policii.
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Ben Haim, Jibli, Ayash v. State of Israel.
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WAGSCHAL, H., REBACZ, M. An Overwiev – Israel Ministry of Public Security. Jeruzalém:
Information and Knowledge Services Division, Policy and Strategic Planning Department, 2016. S. 37

46

pověřená komisařem) ukončit. V případě, kdy se naopak ukáže, že policista svou roli plní
dobře a pro policii bude přínosem, komisař (nebo jím pověřená osoba) jeho působení
prodlouží na celých pět let. Policista musí poté každých pět let podat žádost o další
prodloužení své služby a též je povinný se znovu podrobit fyzickému testu (který je
součástí jednoho z kol přijímacího řízení, o němž byla řeč výše). Teprve ve chvíli, kdy
policista dosáhl dvaceti odsloužených let, komisař (nebo jím pověřená osoba) může jeho
službu prodloužit na dobu neurčitou.
„Policista je vždy ve službě“. Tak zní článek 15 Police Act a vyjadřuje skutečnost,
že policista, byť ne ve službě, se musí vždy zachovat, jako by ve službě byl a za všech
okolností dostát své roli příslušníka izraelské policie. Praktický dopad tohoto ustanovení
je takový, že k reakci na případné hrozby je stále připraven vyšší počet osob.
Zvláštností izraelského policejního zákona je možnost jmenování „speciálního
policisty“. Tento institut řeší situace nenadálých narušení veřejného pořádku v takovém
rozsahu, kdy by policie nebyla schopna účinně ochránit život, zdraví a majetek občanů.
Zákon umožňuje každému policistovi minimálně v hodnosti praporčíka požádat svého
nadřízeného nebo nejblíže působícího soudce, aby na základě jeho návrhu nařídil občanu
či občanům dočasně asistovat policii při napravování krizové situace. Občané jmenovaní
do pozic speciálních policistů mají stejné pravomoci i povinnosti jako běžní policisté. Se
svým působením musí vyslovit písemný souhlas.

4.3.3 MAGAV
Izraelská pohraniční policie (Israel Border Police) nese název Mishmar HaGvul
/čti: mišmar hagvul/, což hebrejsky znamená „strážce hranice“. Tento sbor je však běžně
znám spíše pod akronymem MAGAV. Již od počátku existence Izraele měl MAGAV
rozhodující vliv na zajištění bezpečí a pořádku na území nově vzniklého státu. Atmosféru
tehdejší doby popsal první velitel Pinhas Kopel: „Viděli jsme před sebou dva hlavní
úkoly: První – ustanovit jednotky, vytrénovat muže a vštípit jim důležitost jejich role.
Druhý – dát občanům, kteří právě přijeli do země, pocit bezpečí. Každou noc se četné
jednotky MAGAV vydávaly k dlouhé a klikaté hranici. Veřejnost je spíše nezná; jejich
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cesta není ověnčena slávou a jejich činy jsou zmiňovány jen stroze. Nejlépe je znají sami
narušitelé, kteří jim zkřížili cestu – mužům z MAGAV v jejich zelených baretech.“109
Střežení hranic je i dnes hlavní náplní činnosti MAGAV. Ochrana vlastního území
a bedlivá pozornost tomu, kdo se do země chce dostat, tvoří jeden ze základních
stavebních kamenů celého pojetí izraelské bezpečnosti. Izrael za tímto účelem vyvinul a
využívá přístup tzv. „vrstvení“. Ten reflektuje potřebu Izraele jakožto malého území
s velkým počtem nepřátel získat co nejvíce času na reakci. Běžné zabezpečení například
v podobě plotu a alarmu je v případě Izraele nedostatečné, protože ochranným složkám
dovolí reagovat až ve chvíli, kdy je nebezpečí bezprostřední, a tedy mnohdy s ohledem
na následky pozdě. Systém vrstvení má za cíl zabránit nelegálnímu přechodu hranice a
pokud k němu došlo, cestu narušiteli co nejvíce ztížit s cílem dát izraelským
bezpečnostním složkám co nejvíce času k reakci.
Každá hranice vyžaduje jiný přístup a jiné druhy vrstvení, princip však zůstává
stejný. Uvedu dva příklady. První je Nitzana Security Fence podél hranice s Egyptem.110
Tento bezpečnostní plot, vybudovaný kompletně v písečných dunách a skrz hory, byl
dokončen v roce 2013 a je 230 km dlouhý. Jeho výstavba stála 413 milionů amerických
dolarů. První vrstvu ochrany tvoří v případě Nitzana Security fence hluboký příkop podél
celé hranice. Druhou ochrannou vrstvu představuje ostnatý drát a teprve potom následuje
téměř pět metrů vysoký plot z velmi odolného materiálu, který neumožňuje snadné
rozřezání. Hranice je chráněna i pod zemí, a to bezmála dvěma metry betonové zdi.
Bezpečnostní systém hranice doplňují postranní bezpečnostní pásy (cesty), „narušení
sledující prašná cesta“ (umožňující sledování stop) a „hlídkovací silnice“. Zmíněná
hlídkovací silnice (patrol road) hraje v zabezpečení hranic speciální úlohu. Jedná se o
silnici táhnoucí se podél celé hranice, je veřejnosti nepřístupná, a slouží výhradně
pohraničním hlídkám, které jí pravidelně projíždí, což jim umožňuje včasné odhalení
osob, jež se snaží hranice překonat. Systém ochrany hranic také tvoří pozorovací centra,
která poskytují plný výhled na hranici a řada hlídek střežících hranici. Hlídky jsou
rovnoměrně rozmístěny po celé hranici tak, aby na každé necelé dva kilometry připadala
MISGAV, Tal. Israel´s Border Police: A Versatile Force Since 1948, Innovation Exchange 17, 2014.
Str 21.
110
Na této hranici čelil Izrael problému nelegálních vstupů ze strany sub saharských Afričanů, kteří chtěli
v Izraeli získat práci. Dle izraelských úřadů si Afričané mohou v Izraeli vydělat za dva dny totéž, co ve své
domovské zemi za celý rok.
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alespoň jedna hlídkující osoba. To umožňuje zadržet narušitele do pěti minut od jeho
vstupu na izraelskou půdu.
Izrael díky výše uvedeným opatřením na hranici s Egyptem zaznamenal výrazné
úspěchy v boji s nelegálním překračováním hranic. V roce 2011 došlo k 16,514
nepovoleným vstupům z egyptského na izraelské území. V roce 2013, tedy po dokončení
Nitzana Security Fence, klesl počet těchto narušení na 43 a v následujících letech (po
zapracování dílčích úprav jako třeba zvýšení plotu) čísla dále klesala. Poslední informace
uvádí 11 neoprávněných vniknutí z Egypta na izraelské území.111
Druhý příklad se týká West Bank Barrier (hraniční plot známý též jako security
fence) sledující hranici od severu podél celé Judeje a Samaří (oblast označovaná mimo
Izrael většinou jako Západní břeh Jordánu či „obsazená“ nebo „okupovaná“ 112 území –
více k této oblasti v kapitole 5). Pro dočasné113 vztyčení bezpečnostního plotu se rozhodla
izraelská vláda v roce 2002 poté, co prudce vzrostl počet114 sebevražedných bombových
útoků páchaných palestinskými radikály, kteří téměř ve všech případech přicházeli právě
ze Západního břehu Jordánu.115 Jak uvádí Daphne Barak-Erez, vláda k rozhodnutí o
výstavbě bezpečnostní bariéry přistoupila poté, co ztroskotala mírová jednání a co se
jasně ukázalo, že doposud užívané metody (vyhoštění teroristů, zničení jejich domů
apod.) nedokáží zajistit pokles teroristických útoků.116 Palestinská samospráva
nedodržela svůj závazek bojovat proti terorismu, který vyplývá z Dohod z Osla II z roku
1995 a dodatečných smluv i z mírového plánu známého jako Roadmap z roku 2003.
Navzdory zjevným bezpečnostním důvodům, které vedly k rozhodnutí o vztyčení plotu,
111

SECURING ISRAEL: LESSONS LEARNED FROM A NATION UNDER CONSTANT THREAT OF
ATTACK. A Majority Staff Report of the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs
United States Senate Senator Ron Johnson, Chairman February 1, 2017. Str. 8
112
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jordánskou i syrskou armádu. Tehdejší egyptský president Násir vyzval ke zničení židovského státu, nechal
odvolat vojska OSN dělící obě strany, uzavřel vojenskou smlouvu s Jordánskem a Sýrií. Současně byl
zablokován Akabský záliv a arabské země provedly mobilizaci. OSN následně posuzovala tzv. šestidenní
válku nikoliv jako agresi Izraele, ale jako spor o území.
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se stavba této protiteroristické bariéry stala v části světa terčem mezinárodní kritiky117 a
také předmětem přezkumu Nejvyššího soudu Státu Izrael.118 Nezpochybnitelným faktem
ovšem zůstává, že ihned po vztyčení první části bezpečnostního plotu v Samaří (severní
část Západního břehu Jordánu) poklesl počet teroristických útoků o 30 % a počet obětí
těchto útoků se snížil o 50 %. Naproti tomu v jižní části – Judeji, kde výstavba
bezpečnostního plotu nezačala, nebyl ve stejnou dobu zaznamenán žádný pokles v počtu
teroristických útoků.119
West Bank Barrier se od výše uvedeného plotu Nitzana Security Fence liší tím, že
má střežené vstupy (brány) a přechody, které umožňují Palestincům přicházet na izraelské
území pracovat. Hlídané přechody (checkpoints) jsou obdobně jako celý bezpečnostní
plot předmětem kritiky části mezinárodního společenství. Je to však opatření, které
prokazatelně snižuje počet teroristických útoků, potenciální útočníky odrazuje120, a
protože funguje na principu prevence, snižuje či úplně odstraňuje náklady na nápravu
škod a případné represe. Stejně jako v případě Nitzana Security Fence je i u West Bank
Barrier užit systém vrstvení.
První vrstva West Bank Barrier je představována červenými nápisy v hebrejštině,
arabštině a angličtině, které varují před neoprávněnými pokusy plot překonat. Druhou
vrstvou je samotný plot, ve většině cca tři metry vysoký a necelé tři metry hluboký.
Zhruba 5 % celé bezpečnostní bariéry není tvořeno plotem, ale betonovou zdí, která je
vysoká osm metrů. Třetí vrstvu ochrany tvoří prašná cesta, na níž hlídky dvakrát denně
kontrolují možné stopy. Čtvrtou vrstvou je hlídkovací silnice a pátou další plot. Stejně
jako na hranici s Egyptem, i zde jsou přítomné hlídky MAGAV, zde ovšem více než kde
jinde spolu s vojáky IDF.

117

Z právního hlediska se kritika zaměřovala zejména na fakt, že se Izrael rozhodl významnou část
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Svou povahou je MAGAV neobvyklý, jelikož se jedná o vojenskou jednotku
v rámci policie (gendarmerie, military branch of the police). Má však svou vlastní
organizační i operační strukturu. Členy MAGAV jsou přímo příslušníci tohoto sboru a
dále osoby konající povinnou vojenskou službu. Služba v MAGAV je pro účely splnění
branné povinnosti stejná jako služba v IDF.
Příslušníci MAGAV procházejí oproti běžným policistům rozšířeným výcvikem,
který zahrnuje souboj (combat training), protiteroristickou přípravu (counter-terror),
speciální přípravu pro zvládání nepokojů (riot control). Současně se jim dostává i
policejního výcviku, který jim umožňuje sloužit v případě potřeby spolu s policisty. Díky
takto rozsáhlému výcviku mohou příslušníci MAGAV kromě ochrany hranic plnit i další
úkoly vyplývající z jejich působnosti. Je to zejména nasazení v riskantním prostředí, kde
hrozí zvýšené nebezpečí nepokojů, násilí a teroru. Policisté sloužící v MAGAV zajišťují
spolu s vojáky IDF pořádek v oblasti Judeje a Samaří a v převážně Araby obývaném
východním Jeruzalému. S místy, do nichž jsou magavnikim (hovorový hebrejský výraz
pro členy MAGAV) nasazováni, souvisí i zvýšené nároky na jejich psychickou odolnost,
asertivitu a schopnost zachovat klid ve vypjatých situacích.
V rámci MAGAV existuje několik121 speciálních jednotek, za všechny jmenuji
dvě nejznámější. YAMAM /čti: jamam/ (viz kapitola 4.3.4), YAMAS /čti: jamas/ –
jednotka určená pro tajné protiteroristické operace. Aby bylo zachováno plné utajení,
YAMAS je, co do velení a odpovědnosti, podřízen tajné službě SHABAK.
Členové MAGAV jsou vybaveni útočnou puškou M16 nebo M4 a pistolí Jericho.

4.3.4 YAMAM
YAMAM (akronym hebrejského názvu Yehida Merkazit Meyuhedet, /čti:
jechida merkazit mejuchedet/), hebrejsky doslova „zvláštní ústřední jednotka“ neboli
„special police unit“ je speciální protiteroristická jednotka. Unikátnost této jednotky tkví
dle mluvčího izraelské policie Mickyho Rosenfelda (který sám devět let v YAMAM
sloužil) ve schopnosti „být kdykoliv kdekoli“.122 Vznik speciální jednotky YAMAM byl
121
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122

51

přímým důsledkem událostí v Ma´alot, ke kterým došlo v roce 1974 (viz výše kapitola
4.3). Od počátku existence YAMAM se mělo za to, že jeho hlavním úkolem je záchrana
rukojmích. V roce 2007 se však veřejnost dozvěděla, že protiteroristická činnost této
jednotky má více podob. Během tzv. druhé intifády se členům YAMAM podařilo
zneškodnit 129 hledaných teroristů, 50 teroristů na cestě ke spáchání sebevražedného
bombového útoku a dalších 550 osob zadržet.123 Právě poslední číslo souvisí se
specializací této jednotky, jak ji popisuje Zohar Dvir124, bývalý velitel YAMAM. Touto
specializací je zatčení teroristů namísto jejich prostého zneškodnění, což umožňuje získat
od nich důležité informace.125
Organizačně patří YAMAM do Pohraniční policie, má však vlastní velení i
operační strukturu. Z veřejnosti dostupných informací lze dovodit, že strukturu YAMAM
tvoří velitelství, vnitřní tajná služba a skupina odpovědná za vývoj a testování nových
technik a nového vybavení. Zbytek členů je rozdělen do sekcí, které dále obsahují
specializované týmy. Jednou z příčin, která vede k vysoké efektivitě zásahů YAMAM, je
právě vnitřní specializace jeho členů. Znamená to, že specialisté na různé situace a různé
činnosti jsou všichni příslušníky YAMAM a mají společný výcvik. Ať už se jedná o
experty na slaňování, snipery, mediky či jiné činnosti, YAMAM při svých operacích
nepřibírá nikoho „zvenku“. To nicméně neznamená, že by nespolupracoval s jinými
jednotkami. Například se svým protějškem v rámci IDF – speciální jednotkou Sayeret
Matkal /čti: sajeret matkal/.
YAMAM je celosvětově respektován a uznáván jako jedna z nejlepších jednotek
svého druhu na světě. YAMAM třikrát (tedy vždy, když se účastnil) vyhrál nejprestižnější
světovou soutěž SWAT jednotek Urban Shield. Největší úspěchy této jednotky jsou
ovšem zachráněné životy.
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4.4 Spolupráce s veřejností
S ohledem na míru hrozeb se Izrael co se zajištění pořádku a bezpečí týče
nespoléhá jen na složky k tomu primárně určené. Dle dostupných aktuálních dat
v izraelské policii slouží 31 195126 policistů. Izraelská armáda čítá dalších 176 500
vojáků. Rezervistů připravených k okamžitému nástupu do služby je 445 000. S ohledem
na počet obyvatel země (téměř 9 milionů s výraznou arabskou menšinou) a její
bezpečnostní situaci však ani takové počty nestačí na to, aby složky podílející se na
zajištění pořádku a bezpečí byly přítomny při každé krizové situaci. Tyto složky se na
místo krizové situace obvykle dostávají až po několika minutách. Incidentům narušujícím
veřejný pořádek jsou tudíž jako první zpravidla přítomni civilisté, kteří se v tu chvíli
stávají tzv. „first responders“.127 Izrael proto pokládá za důležité, aby veřejnost byla na
tuto svou úlohu připravena a jednotlivci věděli, jak se v krizové situaci zachovat. Z toho
důvodu tvoří poslední okruh zabezpečení, jak byly představeny v kapitole 4, právě
„Civilian security“. Velký prostor je přitom věnován prevenci. Preventivní přístup
k zajištění pořádku je pro Izrael typický. Vychází z předpokladu, že investovat do
prevence se vyplatí více než později napravovat škody. Prevence má také edukativní
dopad a jako součást výchovy se přirozeně přenáší z generace na generaci.

4.4.1 Příprava osob v rámci školního vzdělávání a působením ve veřejném
prostoru
Nepostradatelnou roli v systému přípravy veřejnosti hraje spolupráce policie
(možno říci i celého Ministry of Public Security) a Ministry of Education (obdoba
českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) se vzdělávacími institucemi.
Učitelé prochází školeními, na nichž se učí, jak správně žáky a studenty připravit na
krizové situace. Už ve školce (tedy od tří, čtyř let) se děti učí, jak se chovat
v nebezpečných situacích. Policisté je spolu s učiteli (v takto nízkém věku formou her a
126
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Services Division, Policy and Strategic Planning Department, 2016. Str. 22. Ve chvílích, kdy ale žádný
příslušník zmiňovaných složek není v okamžiku vzniku krizové situace přítomen, těmi, kdo jsou nuceni
reagovat jako první, se stávají civilisté. Proto i o nich lze hovořit jako o first responders.
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různých aktivit) připravují, jak reagovat, když vidí něco nebo někoho podezřelého.
Učitelé a policisté s dětmi probírají, kdy je dobré vyhledat pomoc dospělé osoby, kdy
mají utéct, kam se případně schovat, za kým jít, jak reagovat, když uslyší střelbu a
podobně. Každý rok tak všichni, kdo navštěvují mateřské, základní i střední školy,
procházejí výukou, která připravuje na nouzové situace, vede k pozornosti a
předvídavosti. Bezpečnostní příprava probíhá po třídách, nikoli hromadně. Tento přístup
je jistě nákladnější a náročnější, než kdyby se celá škola shromáždila do velké haly a
policisté všem přednášeli hromadně. Výhoda výuky po třídách však spočívá právě
v nižším počtu přítomných žáků (cca 30–35). Policisté jsou díky tomu se školáky či
studenty v bližším kontaktu, mohou snadněji klást i zodpovídat otázky, zkoušet různé
scénáře a přizpůsobit školení (se zachováním nutných prvků) každé třídě v závislosti na
složení jejích studentů. Kromě výše uvedené přípravy žáci a studenti také pravidelně
podstupují cvičení evakuace v případě požáru, bombového útoku nebo jiného nebezpečí.
Každý žák i student musí vědět, kde se v jeho škole nebo poblíž nachází kryt a jak se
správně evakuovat. Některé školy, především ty v blízkosti pásma Gazy, jsou dokonce
celé stavěny jako bezpečnostní kryty.
Obezřetnost a poučené jednání veřejnosti je formováno i prostřednictvím
sdělovacích prostředků a upozorněními ve veřejném prostoru. Například na autobusových
zastávkách či ve vlacích se lze setkat s plakáty, které informují, jak se chovat v případě
výskytu opuštěného zavazadla. Každý, kdo takové zavazadlo objeví, k němu má
přistupovat, jako by v něm byla výbušnina a ihned přivolat policii.
4.4.2 Aktivní zapojení veřejnosti při zajištění veřejného pořádku
Spolupráce s izraelskou veřejností neprobíhá jen v rámci přípravy na krizové
situace, kterou každý od útlého věku prochází. Existuje řada programů, jež umožňují
přímé a aktivní zapojení osob, které nejsou součástí policie ani jiných bezpečnostních
složek, do zajištění veřejného pořádku. Jedná se o programy zřizované a koordinované
Ministry of Public Security. Jsou to projekty Municipal Policing (někdy označováno i
jako Community policing), Civil Guard, Metzila, City Without Violence, Parent Patrol,
Police High School Program a MILA Youth Reintegration.
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Program Municipal policing (Ochrana obce)128 v podobě, v jaké dnes existuje,
vznikl v roce 2011. Účelem tohoto projektu je vytvořit bezpečné prostředí a zvyšovat
kvalitu života obyvatel. O to se starají speciální společné hlídky tvořené příslušníky
izraelské policie a zástupci města. Důvodem této neobvyklé spolupráce je snaha o co
největší propojení města a policie. Policejní komisař Roni Alshich k tomu řekl:
„Příslušník policie a zástupce města symbolizují partnerství policie a představitelů
komunity v tomto poslání (posilování bezpečnosti a zvyšování kvality života v dané
oblasti) … Policie je zde pro lidi, dokonce i v těch nejmenších záležitostech, které by je
sužovaly a ovlivňovaly kvalitu jejich života.“129
Také velení je společné, byť poslední a rozhodující slovo má vždy místní policejní
velitel. Právě tento velitel a představitel města/části města (Municipal head) vytvářejí
Municipal Enforcement Council (Městská rada pro dodržování práva), což je orgán, který
určuje priority programu v dané oblasti, zadává týdenní a měsíční cíle a projekt
pravidelně vyhodnocuje.
Municipal officers (Obcí pověření dozírající), jak jsou zástupci města při výkonu
hlídkovací činnosti nazýváni, procházejí zvláštním výcvikem a jsou jim také dány některé
pravomoci, jinak určené výhradně Policii Státu Izrael nebo členům jiných složek
zajišťujících veřejný pořádek. Mezi takové pravomoci patří například právo legitimovat
osobu či ji prohledat, má-li člen hlídky podezření, že kontrolovaná osoba drží
neoprávněně zbraň či se chystá zbraň použít protiprávním způsobem. Municipal Officer
má také právo zadržet osobu do doby, než se dostaví příslušník policie.
Municipal Policing míří předně na potírání tzv. „quality of life offenses“ neboli
„přestoupení proti občanskému soužití“. Tato přestoupení zahrnují zejména rušení
nočního klidu a vandalismus. Není však výjimkou, že hlídky Municipal Police zasahují i
u násilných trestných činů, jakým je třeba útok nožem.

128

Municipal Policing sice do své činnosti nezahrnuje dobrovolníky přímo, ale sám tento projekt je do
několika programů, které s dobrovolníky spolupracují, zapojen. Jestliže hovořím v této kapitole o
spolupráci s veřejností, považuji za důležité zmínit i Municipal Policing, neboť Municipal Officers stejně
jako jiné civilisty nelze považovat za členy složek primárně určených k zajištění veřejného pořádku.
129
[online] [cit. 27.7.2018]. Dostupné z:
https://www.gov.il/en/Departments/news/municipal_police_unit_beer_yaakov_280318
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Civil Guard (Občanská stráž) představuje co do počtu (70.000 - 100.000 osob)130
zapojených dobrovolníků nejvýznamnější hnutí občanské iniciativy v Izraeli. Existence
Civil Guard je zakotvena v zákoně o Policii Státu Izrael a právě izraelská policie Civil
Guard řídí. Civil Guard byla založena v roce 1974 v reakci na útok v Ma´alot
s přihlédnutím k již dříve uskutečněným teroristickým útokům proti izraelským
civilistům.
Civil Guard je tvořena společnými hlídkami složenými z policistů ve službě a
dobrovolníků. Občané, kteří jsou zapojeni v činnosti Civil Guard, musí projít speciálním
kurzem, kde jsou školeni v oblasti policejní práce a ve střelbě. Členové Civil Guard
pomáhají policii na různých pozicích, například působí jako motorizované nebo pěší
hlídky. Zákon stanovuje, že dobrovolníci Civil Guard mohou policii asistovat při jakékoli
činnosti, ke které je oprávněna sama policie. Jejich hlavním účelem je zajištění co
nejrychlejší reakce na jakékoli narušení veřejného pořádku a poskytnutí adekvátní
pomoci či podpory či udržování stabilizované situace, dokud se na krizové místo
nedostaví bezpečnostní složky.
Občané zapojení v Civil Guard chodí do služby průměrně na 4–8 hodin týdně, a
to ve svém volném čase.
Metzila /čti: mecila/, hebrejsky doslova „zvonek“, přeneseně „alarm“, je oddělení
Ministry of Public Security, které vzniklo v roce 1999 přeměnou z předchozí Public
Council to Reduce Crime in Israel. Cílem Metzily je vytvářet a posilovat spolupráci mezi
vládními a nevládními organizacemi, dobrovolníky a civilisty v oblasti prevence
kriminality a násilí, kyber kriminality, rasismu (například při sportovních utkáních) a
dalších problémů, které se jeví jako aktuálně palčivé. Metzila svých cílů dosahuje
zejména pomocí vzdělávání a zapojení veřejnosti do svých aktivit.
Posláním programu City Without Violence (CWV) neboli „město bez násilí“ je
snížit a pokud možno odstranit projevy násilí a jakéhokoli soužití narušujícího chování
130

Zdroje se ohledně udávání přesného počtu osob liší. Číslo 70.000 se uvádí například zde: JUDITH E.
TINTINALLI, Peter CAMERON a James HOLLIMAN. EMS: a practical global guidebook. New York:
McGraw-Hill Medical, 2010. Str. 118, přičemž tato publikace se odvolává na statistiku poskytnutou
izraelskou policií. Číslo 100.000 pak uvádí zpravodajský server Times of Israel:
https://www.timesofisrael.com/new-immigrants-ready-to-serve-and-protect-the-white-city/ a také
policejní údaje z roku 2012: https://www.police.gov.il/english_contentPage.aspx?pid=4&menuid=5
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prostřednictvím posílení vazeb uvnitř komunity a pozitivního působení na děti a
mladistvé. Tento program je řízen samotným městem nebo čtvrtí, tedy starostou nebo
jinou osobou, které řízení dané oblasti připadá. Úspěch programu City Without Violnce
je dán právě místním řízením. Jsou totiž do něj zapojeni lidé, kteří oblast znají a dokáží
nejlépe pojmenovat problémy, jež ji sužují. V rámci tohoto programu probíhá úzká
spolupráce mezi městem/částí města, policií, dobrovolnickými organizacemi i
individuálními dobrovolníky, vzdělávacími institucemi a všemi dalšími, jejichž zapojení
do projektu je účelné. CWV všemi svými aktivitami směřuje ke zvyšování bezpečí,
sounáležitosti a k posilování pozitivního zájmu lidí o místo, ve kterém žijí, a o ty, s nimiž
žijí. CWV se významně zaměřuje na práci s dětmi a mladistvými. Působení CWV lze
rozdělit do pěti celků: dodržování práva, vzdělávání, volnočasové aktivity, vzájemná
podpora, společenství.131
V oblasti dodržování práva je klíčová spolupráce mezi izraelskou policií,
městem/částí města a lidmi, kteří v daném místě žijí. Toto partnerství je založeno na
předpokladu, že kriminalita a protispolečenské jednání jsou výsledkem sociálních a
vnějších faktorů, na něž má policie omezený vliv.132 Každá oblast, jež se do programu
CWV zapojí, vytvoří „law enforcement forum“ („fórum pro dodržování zákona“). V čele
tohoto fóra stojí místní policejní velitel. Na pravidelných schůzkách, kterých se účastní
zástupci policie, města a obyvatel, dochází k určení cílů programu CWV pro danou
oblast. Pro celý program CWV je zásadní spolupráce s dobrovolníky, bez jejichž pomoci
by program nemohl vůbec fungovat.
V souvislosti s tématem dodržování práva patří mezi aktivity CWV (ve spolupráci
s policií) instalace bezpečnostních kamer na místa, která vykazují zvýšenou kriminalitu.
Kamery mají zabírat co nejširší okolí a jsou v nepřetržitém provozu, takže policii
umožňují velmi rychle reagovat na případná narušení pořádku. Dalším opatřením jsou
hlídky Municipal police (viz výše). Jak bylo řečeno, dobrovolníci tvoří nepostradatelnou
součást celého programu City Without Violence. Jeden z hlavních projektů nesoucí název
Parent Patrol („rodičovské hlídky“) je na dobrovolnické práci založen. Jedná se o hlídky
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[online] [cit. 13.7.2018]. Dostupné z:
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/cwv_about?chapterIndex=1
132
[online] [cit. 13.7.2018]. Dostupné z:
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/cwv_about?chapterIndex=1
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dobrovolníků, kteří během víkendů a volných dnů procházejí místa známá jako „hang out
spots“, tedy ta, kde se ve volných chvílích setkávají děti a mladiství. Díky přítomnosti
Parent Patrol se mezi mladou generací snižuje požívání alkoholu i jiných drog, dochází
k omezení násilí a dalšího nebezpečného jednání. Členové Parent Patrol procházejí
výcvikem, při němž jsou školeni v tématech jako dospívání, životní styl mladistvých a
nebezpečí, která jim hrozí. Díky tomu pak dokáží členové Parent Patrol s (potenciálně
problémovými) mladistvými lépe komunikovat, případně jim pomoci, poradit, nabídnout
podporu. Parent Patrol je projekt, na němž se kromě CWV podílí též izraelská policie,
Metzila a Anti-Drug Authority133. CWV pracuje na posilování vztahů mezi veřejností a
policií na základě řady programů, během nichž je především dětem a mladistvým
představována policejní práce. Pro delikventní mladistvé vznikají programy, v nichž
kromě léčby a vzdělání získávají i povědomí o policejní činnosti, s policisty se setkávají,
učí se úctě a respektu k zákonům.
V oblasti vzdělávání vyvíjí CWV různorodé aktivity. Za zvláštní zmínku stojí
podle mého názoru projekt Madrichej muganut neboli „ochranní, zajišťující průvodci“.
Jedná se o školené poradce ve školách, kde mají sloužit jako vzor a opora mladým lidem,
kteří čelí problémům, nebo se jen cítí osamělí a ztracení. Mentoři mají předcházet
násilnému chování u mladých lidí tím, že se je snaží povzbudit, dám jim pozitivní životní
příklad, a zabránit tak jejich obrácení se k drogám, násilí a kriminální činnosti.
Co se týče volnočasových aktivit, v rámci CWV jsou organizovány programy pro
děti a mládež během svátků, volných dnů, ale i v noci. Jedná se například o sportovní
utkání, hry, komunitní setkání. Účelem pořádání takových akcí je předejít situaci, kdy se
po městě či městské části budou pohybovat skupiny nezabavených dětí a mladých lidí
bez dozoru, posedávat v parcích a pít alkohol, ničit okolní vybavení apod. Neobvyklé jsou
zejména noční programy. Jedná se v podstatě o pokračování denních aktivit, ať už
v podobě prodloužených otevíracích hodin místních podniků nebo prosté ponechání
rozsvícených světel na fotbalovém hřišti přes noc. Díky tomu mohou děti či mladiství,
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Israel Anti-Drug Authority (IADA), orgán zaměřený na boj proti užívání drog, je kvazi-vládní úřad
spadající pod Ministry of Public Security. Na základě Israel Anti-Drug Authority Law z roku 1988 vyvíjí
IADA činnost zaměřenou na snížení užívání drog, koordinuje působení vládních i nevládních organizací
zabývajících se zneužíváním drog, vede výzkumy a vzdělávací programy v této oblasti, dbá na
informovanost veřejnosti.

58

kteří by se jinak bezcílně potulovali, docházet do míst, která znají, a kde se třeba
pravidelně setkávají s pracovníky CWV.
V oblasti vzájemné podpory stojí za zmínku projekt policejních sociálních
pracovníků (police social workers). Tito pracovníci působí na policejních stanicích a
jejich úloha spočívá v poskytnutí pomoci a podpory těm, kdo přijdou požádat o pomoc.
Často se může jednat o oběti trestné činnosti nebo svědky, kteří přišli trestnou činnost
nahlásit. Takové osoby jsou v šoku a ve stresu, a proto jim je nabízena pomoc speciálně
vyškolené osoby. Díky provázanosti aktivit CWV mohou policejní sociální pracovníci
pomoci mladistvým pachatelům, často prvopachatelům, zapojit je do některého ze
vzdělávacích projektů, a snažit se tak předejít jejich recidivě.
Posledním z uvedených celků, které tvoří činnost City Without Violence, je oblast
nazývaná „Společenství“ („Community“). V tomto rámci CWV pořádá semináře pro
veřejnost instruující, jak předcházet násilí a jak jednat, jestliže k násilnému chování
dojde. CWV také dbá, aby se o jeho aktivitách vědělo. Vychází se zde z faktu, že „jedna
zpráva o násilném incidentu může v komunitě podkopat pocit bezpečí, a to navzdory tomu,
že policejní data ukazují pokles kriminality – média mohou být mocnější než
skutečnost.“134 Zajímavým prvkem v rámci posledního z uvedených celků, tedy
společenství, je spolupráce s městem v oblasti výstavby a urbanistického pojetí. Tato
oblast zahrnuje projektování míst tak, aby se minimalizovala nebezpečí páchání trestné
činnosti (řádné osvětlení, úpravu zeleně, oplocení a mnoho dalšího).
Police High School Program (Policejní střední škola) je program společně
vedený Minstry of Public Security, Policií Státu Izrael, Ministry of Education, Ministry
of Immigrant Absorption, oddělením Metzila a třemi participujícími internátními
školami. Jedná se o vzdělávací model, který propojuje výuku tradičních středoškolských
předmětů se speciálními předměty, týkajícími se práva, bezpečnosti a občanských
povinností. Cílem Police High School Program je vychovat ze studentů cílevědomé a
schopné lidi, řádné občany s úctou k zákonům, pamatující na slabší a zranitelné členy
společnosti. Studenti jsou zapojováni do dobrovolnických projektů, navštěvují soudní
jednání, policejní stanice, spolupracují se sociálními pracovníky a zapojují se do
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komunitního života města. Prioritní místa mají v přijímacím řízení uchazeči
z ekonomicky a sociálně slabších rodin a přistěhovalci. Důvodem k upřednostnění těchto
uchazečů je zkušenost, že právě tito mladiství se mohou častěji stát pachateli trestných
činů než jejich jiní vrstevníci. Zapojením těchto osob do programu lze jejich kriminální
činnosti předcházet, neboť se sami stanou těmi, kdo proti ní bojují.
MILA (Leading Together for Our Youth) Youth Reintegration je projekt
zaměřený na mladistvé, kteří již porušili zákon. Účelem tohoto projektu je pomoci
pachatelům vrátit se do běžného života a odradit je od návratu ke kriminální činnosti.
MILA vedou společně izraelská policie, IADA, Metzila, CWV, Ministry of Social Affairs
a Ministry of Education.
Významnou skupinu tvoří dobrovolníci zapojení do činnosti Israel Fire and
Rescue Authority. Více k tomuto tématu v kapitole 4.5.3.

4.4.3 Bezpečnostní agentury a veřejnoprávní regulace soukromého sektoru
V rámci oblasti zabezpečení nazvané „Civilian Security“ tvoří zásadní součást
soukromé bezpečnostní agentury a jejich pracovníci (private security guards). Jedná se o
cca 200 000 lidí135, jejichž posláním je chránit konkrétní instituce, budovy či vymezené
oblasti před hrozbou teroru a ochrana osob před násilnými útoky. Tyto osoby nejsou
příslušníky izraelské policie, ani jiné státem zřizované složky určené k zajištění veřejného
pořádku, a proto private security guards zmiňuji právě v části Civilian Security. Ač jejich
pracovníci nejsou členy policie, je činnost bezpečnostních agentur s izraelskou policií
úzce spjata. Dochází přitom také k významnému prolínání soukromého a veřejného
práva.
Oblast bezpečnostních agentur je zajímavá svou povahou. Osoby reprezentující
čistě soukromý sektor (pracovníci bezpečnostních agentur) se podílejí na zajištění
veřejného pořádku, tedy čistě veřejnoprávní záležitosti. Rozvoj bezpečnostních agentur
nastal především v období tzv. druhé intifády, kdy výrazně vzrostlo množství
teroristických útoků páchaných palestinskými radikály. Vzhledem k tomu, že terčem
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Informace z března 2018 podaná brig. generálem Shaike Horowitzem.

60

teroristů byli primárně civilisté, izraelská policie, odpovědná za zajištění vnitřní
bezpečnosti, musela situaci akutně řešit. Policejním nařízením (které bylo přímou reakcí
na březnové teroristické útoky roku 2002136) se rozšířila působnost částí Business
Licensing Law upravujících přijetí nezbytných bezpečnostních opatření i na menší
podniky. Podstatou rozšíření působnosti bylo, že přítomnost ozbrojených hlídačů byla
nově vyžadována i v případě podniků menšího rozsahu. Díky tomu se výrazně zvýšil
počet osob, které byly schopné v případě krizové situace poučeně zasáhnout.
Zákon Business Licensing Law z roku 1968 zakládá Policii Státu Izrael pravomoc
regulovat podnikání prostřednictvím (ne)udělení souhlasného stanoviska s konkrétním
podnikáním. Každý, kdo chce začít podnikat, a to bez ohledu na odvětví či velikost
podniku, takové souhlasné stanovisko potřebuje. Ač se na první pohled může zdát, že jde
o neopodstatněný a přílišný zásah do svobody podnikání (nepochybně jedné z typických
svobod demokratických společenství), důvod takové regulace je bezpečnostní. Sami
podnikatelé dobře vědí, že pocit bezpečí jejich potenciálních zákazníků je pro jejich
podnikání přínosný. Soukromé právo s veřejným se prolíná také v tom, že policie
nařizuje, jaká bezpečnostní opatření musí být v daném podnikání přijata. Jedná se předně
o taková opatření, která mají zabránit teroristickému útoku. Má to významný dopad na
podnikatele

poskytující

služby,

při

jejichž

využívání

dochází

ke

shromažďování vysokého počtu lidí na jednom místě (například sportovní stadiony,
obchodní centra či kina). Dodržování předepsaných bezpečnostních opatření kontroluje
policie. V případě zjištění nedostatků policie provozovatele upozorní na jeho pochybení
a vyzve k nápravě. Jestliže k nápravě nedojde, podnik je uzavřen.
Kromě zmíněného Business Licensing Law je v oblasti bezpečnosti zajišťované
soukromými bezpečnostními společnostmi podstatný zákon Law of Security in Public
Institutions. Ten stanoví bezpečnostní nároky na veřejně přístupné instituce a všechna
místa, o nichž tak určí. Zákon například ukládá povinnost všem provozovatelům
nemocnic, aby najali ozbrojenou ostrahu, kterou schvaluje policie. Zatímco Business
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V březnu 2002 bylo sebevražednými atentátníky zavražděno přes 70 Izraelců. Na 280 lidí bylo
zraněno, někteří s trvalými následky.
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Licensing Law upravuje soukromé podniky, Law of Security in Public Institutions se týká
i státem provozovaných institucí.
Zvlášť podrobně je upravena ochrana škol. Každá škola musí mít natolik vysoké
oplocení, aby potenciálním útočníkům znemožnilo přelézt do objektu školy nebo přes
plot hodit výbušninu. Plot je vybaven jedinou vstupní bránou137 (v případě větších škol
je možné umístit bran více). U brány je přítomen ozbrojený hlídač, který kontroluje a
dohlíží, kdo vstupuje do školního objektu. Jeho povinností je 30 minut před začátkem
vyučování zkontrolovat školní pozemek a ujistit se, že se v objektu nenachází podezřelá
věc ani osoba. Po začátku vyučování pravidelně obchází školní pozemek a dohlíží na
okolní dění. Z bezpečnostních důvodů v Izraeli neexistují školní autobusy. V případě, že
škola organizuje výlet či exkurzi, jsou před odjezdem všichni žáci poučeni o
bezpečnostních opatřeních a školní výlet je vždy doprovázen ozbrojeným hlídačem či
ozbrojeným vojákem. Školy (až na výjimky) nezřizují parkoviště v blízkosti kampusů,
čímž účinně brání útokům ve formě výbušných zařízení umístěných pod zaparkovanými
vozy nebo v nich. Veškerá bezpečnostní opatření škol jsou dotována izraelským
Ministerstvem školství.
Ač jsou pracovníci ostrahy zaměstnáváni soukromými společnostmi, jejich
koordinace náleží izraelské policii. Ona určuje standardy, které musí tito pracovníci plnit,
jejich pravomoci, práva a povinnosti.

4.4.4 Legálně ozbrojení civilisté jako další složka zajištění veřejného pořádku
Jelikož je v Izraeli povinná vojenská služba, je i v běžném civilním životě možno
pravidelně narazit na muže nebo ženu nesoucí přes rameno zbraň. Izrael si získal
celosvětové uznání pro své vojenské úspěchy, vynálezy a objevy v oblasti armádní
techniky, zbraní a vojenství vůbec. S ohledem na to by bylo možno nabýt dojmu, že
politika Izraele vůči zbraním a jejich držení civilisty bude otevřená, minimálně
regulovaná, a že pro téměř každého Izraelce bude snadné opatřit si jednu nebo dokonce
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Dále jsou rozmístěny únikové východy, které jsou ale zamčené a odemykají se pouze v případě
potřeby.
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více zbraní. Skutečnost je však jiná, zvláště co se týče dostupnosti zbraní pro civilní
obyvatele.138
V Izraeli není žádné zákonem zaručené právo nosit zbraň, jak ho známe třeba ze
Spojených států amerických. The Firearms Law 5749–1949, zákon upravující držení
zbraní v Izraeli, naopak uvádí řadu podmínek, které musí žadatel o zbrojní průkaz splnit.
Zbraň je možné legálně vlastnit pouze tehdy, je-li doložitelný osobní nebo veřejný zájem.
Zákonodárce vedlo k takto přísné úpravě přesvědčení, že přístup ke střelným zbraním
mají mít především ti, kdo jsou pro takový účel vhodně vycvičeni. Na prvním místě tedy
příslušníci policie, armády, vězeňské služby, ochranné služby Knessetu a dalších složek
podílejících se na zajištění veřejného pořádku. Z podtextu izraelského zbraňového
zákonodárství můžeme vyčíst, že jsou to právě výše zmíněné složky, které se předně mají
starat o bezpečí osob a o veřejný pořádek. Stav společnosti, ve které se lidé necítí
bezpečně, nedůvěřují svým obranným složkám, a mají tudíž potřebu se sami ve větší míře
ozbrojovat, není žádoucí. Izraelská právní úprava nicméně reflektuje i takové situace či
okolnosti, které pro civilní obyvatele mohou představovat legitimní důvod, proč si zbraň
opatřit. Nelze zajistit, aby příslušníci ochranných a obranných složek byli všudypřítomní
a aby vždy a za všech okolností dokázali násilí zabránit. Neozbrojení civilisté se pak
mohou stát snadným terčem zločinců. Ostatně, jak přiznali sami teroristé během výslechů
prováděných izraelskou zpravodajskou službou Shin Bet, jako zamýšlené oběti svých
útoků si často vybírají ortodoxní Židy, protože u nich předpokládají, že nejsou
ozbrojeni.139 Dobře vycvičený a prověřený civilista se zbraní proto může být při zajištění
veřejného pořádku velkou pomocí. V řadě případů to byli právě ozbrojení civilisté, kdo
jako první zasáhli a zneškodnili teroristu.
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Takový přínos ozbrojených civilistů si

uvědomují i politici. Například starosta Jeruzaléma Nir Barkat vyzval v důsledku četných
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Poslední dostupné informace Ministry of Public Security uvádějí, že na konci roku 2015 bylo v Izraeli
143 943 zbrojních pasů patřících soukromým osobám. WAGSCHAL, H., REBACZ, M. An Overwiev –
Israel Ministry of Public Security. Jeruzalém: Information and Knowledge Services Division, Policy and
Strategic Planning Department, 2016. Str. 28
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[online] [cit. 27.1.2018]. Dostupné z: https://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/21714
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[online] [cit. 12.2.2018]. Dostupné z: http://www.bhol.co.il/104220/terror-in-netanya-civiliansneutralize-terrorist-.html
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Wave-of-terror-October-2015.aspx
(30th June)
[online] [cit. 10.4.2018]. Dostupné z: https://www.breakingisraelnews.com/105490/terrorist-neutralizedin-attempted-stabbing-attack-east-of-jerusalem/#OAvy8XMrdMQAQgkw.97
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teroristických útoků obyvatele k nošení zbraní.141 Ministr veřejné bezpečnosti Gilad
Erdan prohlásil, že čím víc vycvičených civilistů se zbrání, tím větší jsou šance zmařit
teroristický útok a zabránit ztrátám (na životech).142
Index kriminality v Izraeli je srovnatelný s průměrem ostatních zemí OECD.
Existují nicméně zvláštnosti, které jsou zohledněny i v právní úpravě držení střelných
zbraní. Skutečnosti, které takto ovlivnily zbraňovou legislativu, jsou hlavně kriminalita
páchaná arabským (především muslimským) obyvatelstvem a hrozba teroristických
útoků obzvláště ze strany palestinských radikálů. Central Bureau of Statistics (Statistický
úřad Státu Izrael) vydal zprávu hodnotící stav trestné činnosti v Izraeli za rok 2015.143
Z tohoto materiálu vyplývá, že 50,4 % obvinění ze spáchání trestného činu směřovalo
vůči židovským pachatelům a 43,8 % proti pachatelům arabským (z toho 40,8 %
muslimové). Uvážíme-li, že ve stejném roce žilo v Izraeli 6,3 milionů Židů a 1,7 milionů
Arabů, potom při zohlednění poměru židovských a arabských obyvatel dostáváme zcela
jiná čísla, která opodstatňují a vysvětlují potřebu výše zmíněné zvláštní právní úpravy,
jak bude podrobně vysvětlena dále. Reálná čísla jsou taková, že 74 % obviněných
pachatelů trestné činnosti jsou Arabové, z toho 69 % tvoří muslimové, a 20 % pachatelé
židovští.144
Posuzování žádostí o udělení zbrojní licence spadá pod Ministry of Public
Security, konkrétně je tato agenda v pravomoci Deputy Director General of Operations
and Supervision. Zákon o zbraních stanovuje pro žadatele o zbrojní licenci pět základních
a sedmnáct speciálních podmínek.145 Ze skupiny základních podmínek musí žadatel
splnit všechny, ze skupiny speciálních alespoň jednu.
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[online] [cit. 6.2.2018]. Dostupné z: https://www.cnbc.com/2015/12/08/jerusalem-mayor-armedcitizens-help-deter-terror.html
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[online] [cit. 23.8.2018]. Dostupné z: https://www.jpost.com/Israel-News/Public-Security-MinisterGilad-Erdan-relaxes-Israels-gun-control-criteria-565352
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[online] [cit. 23.2.2018]. Dostupné z:
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st11_05x&CYear=2017
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Uvedená čísla vychází z následující rovnice: 𝑥 = 3,7 × (94 − 𝑥)
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[online] [cit. 23.3.2018]. Dostupné z:
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•

Prvním základním požadavkem je trvalý pobyt v Izraeli spolu s doložením, že
žadatel pobýval na jeho území nejméně tři po sobě jdoucí roky (připouštějí se
výjimky z důvodu přítomnosti v zahraničních vojenských misích apod.).

•

Druhá podmínka vyžaduje základní ovládání hebrejštiny. Základním ovládnutím
se míní taková úroveň porozumění, která žadateli umožní pochopit stanovená
pravidla související s udělením zbrojní licence a projít celým procesem bez
tlumočníka.

•

Třetí podmínka se týká věku. Izraelský občan, který prošel službou v armádě nebo
v jiných složkách, jež umožňují splnění základní služby vlasti 146, má věkovou
hranici stanovenou na 21 let. Občanu, který nesloužil v uvedených sborech, musí
být 27 let, a osobě, která má v Izraeli trvalý pobyt, není však občanem, musí být
45 let.

•

Další, v pořadí čtvrtý požadavek, souvisí se zdravotním stavem. Prohlášení o
zdravotním stavu, které podepisuje ošetřující lékař, obsahuje také závazek
žadatele, že v případě změny svého zdravotního stavu podstoupí novou prohlídku,
na jejímž základě mu buď bude zbrojní licence prodloužena, nebo odebrána.

•

Pátým kritériem je absolvování předepsaného výcviku. Při něm je uchazeč školen
v bezpečném zacházení se zbraní, střelbě a legislativě. Velmi důležitá je role
instruktora střelby, který s každým uchazečem mluví, školí ho a bedlivě sleduje,
jakým způsobem školený reaguje, vnímá a zachází se zbraní. Výcvik má dvě části.
Teoretickou a praktickou. Teoretická část trvá cca 45–50 minut, záleží vždy na
každém uchazeči, zda má k výkladu otázky apod. Během teoretické přípravy je
uchazeč často dotazován. Instruktoři však nepokládají jen řečnické otázky nebo
plané dotazy. Pokud instruktor sezná, že školený nedává pozor, není schopen na
položené otázky odpovídat nebo odpovídá s obtížemi, může rozhodnout, že mu
potvrzení o absolvování výcviku neudělí, čímž zájemce ztrácí možnost zbrojní
licenci získat.

146

Je známo, že všichni Izraelci musí projít základním vojenským výcvikem. Stát však umožňuje základní
službu vykonat i mimo armádu, a to v rámci national nebo civil service. To znamená, že mladí Izraelci
mohou nastoupit v rámci svého výcviku k policii, pohraniční policii nebo (jak tomu bývá často v případě
ortodoxních Židů) k ambulanci. Důvodem je jednak snaha poskytnout každému takové místo, kde bude
moci nejlépe zúročit své schopnosti, a dále možnost efektivně rozprostřít pracovní sílu na více místech.

65

V praktické části instruktor například sleduje, jak žadatel zbraň drží a zda s ní
zachází bezpečně. Samotný test pak spočívá ve střelbě na terč, kde je pro úspěšné
splnění této části vyžadován předem daný počet požadovaných zásahů. Testovaný
střílí 50 ran a pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné se trefit 30krát a více. I
zde je však třeba zdůraznit osobu instruktora a jeho široké pravomoci. Jak
popisuje instruktor střelby Yotam Kreiman147, jestliže při zkoušce vidí, že uchazeč
sice dosáhl předepsaného, nebo dokonce vynikajícího počtu zásahů, ale
kupříkladu se mu výrazně třese ruka nebo je nesoustředěný, licenci mu
nepodepíše. Instruktor je podepsaný na licenci, s jejímž udělením souhlasil.
Jestliže pak někdo s legálně drženou zbraní spáchá zločin, instruktor, který licenci
udělil, je zpravidla na osobu pachatele dotazován policií. Instruktoři tedy správně
cítí velkou odpovědnost, kterou při udělování licencí mají, a své souhlasy
nerozdávají lehkovážně. Praktická zkouška trvá obvykle 1,5 až 2 hodiny. Jestliže
se člověku podaří obě části výcviku splnit, vydá mu instruktor potvrzení o jeho
úspěšném absolvování.
Speciální podmínky jsou taxativním výčtem důvodů, na jejichž základě lze žádat
o vydání zbrojní licence. Odpovídá to výše zmíněné zásadě, že zbraň je možné po právu
vlastnit pouze tehdy, je-li doložitelný osobní nebo veřejný zájem.
•

První takovou podmínkou je, aby osoba žádající o zbrojní licenci prokázala, že
těžiště jejího života se nachází v místě, které izraelská policie klasifikovala jako
nebezpečné. Nebezpečím se zde míní zvýšená hrozba teroristického útoku.
Hebrejština taková místa označuje pojmem „Yeshuv Zakai“ /čti: ješuv zakaj/.
Nejbližší překlad zní „oprávněné sídlo“, ale ten nevyjadřuje bezpečnostní
hledisko a z tohoto pohledu není výstižný. „Yeshuv Zakai“ jsou totiž v policejní
terminologii místa, která policie vyhodnotila jako nebezpečná, tedy zpravidla
města a městečka ležící v Judeji a Samaří. Oblast Judeje a Samaří, zde platná
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Yotam Kreiman je licencovaný instruktor střelby (číslo licence #1001200274). Během své služby
v armádě působil jako sniper, instruktor zacházení se zbraní a střelby (sharp shooting and marksmanship
instructor), jako dobrovolník se přidal k izraelské policii, kde (kromě jiného) též působil v oblasti výuky
střelby.
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právní úprava a právní postavení obyvatel by vydaly na samostatnou práci.
Omezím se tedy jen na nezbytně nutná vysvětlení.
Území Judeje a Samaří je na základě dohod označovaných jako Oslo II z 28. září
1995 rozděleno do oblastí A, B a C.
Oblast A je plně pod správou Palestinské samosprávy (s výjimkou židovské části
města Hebron, jejíž správa je od roku 1997 plně v pravomoci Izraele). Palestinská
samospráva požívá plnou vojenskou i politickou moc nad všemi místními
obyvateli, kterými jsou (opět s výjimkou židovské části Hebronu) výhradně
Arabové. Do oblasti A je zakázán vstup všem izraelským obyvatelům. Porušením
tohoto zákazu se osoba dopouští trestného činu proti izraelskému právu. Oblast A
zabírá přibližně 18 % z území Judeje a Samaří.148 Většina Palestinců (70 %)
žijících na území Judeje a Samaří žije právě v oblasti A.149
Pro oblast B platí, že zde žijí Palestinci i Izraelci. Proto je zde i sdílená jurisdikce,
a to mezi Palestinskou samosprávou a izraelskými složkami. Politickou, správní i
policejní pravomoc nad Araby má Palestinská samospráva, Izrael má naproti tomu
plnou pravomoc nad židovskými obyvateli. Ve výhradní pravomoci Izraele je
v oblasti B také zajišťování bezpečnosti. Časté jsou společné izraelskopalestinské bezpečností hlídky. Tato oblast zabírá přibližně 22 % z území Judeje
a Samaří.150
Oblast C je plně pod správou Izraele, tedy jak civilní, tak vojenskou. Žijí zde Židé
i Palestinci. Tato oblast zabírá přibližně 60 % z území Judeje a Samaří.151
Na tomto místě odkazuji na výše zmiňovanou statistiku trestné činnosti a užitý
pojem Yeshuv Zakai. Jsou to totiž právě oblasti obývané palestinskými Araby,
které představují zvýšené riziko teroristického útoku. Proto status Yeshuv Zakai
(„oprávněné město“) získala místa k nim přilehlá a blízká. Jen za rok 2017 bylo
dvacet Izraelců zavražděno a sto šedesát devět zraněno v důsledku teroristických

[online] [cit. 21.5.2018]. Dostupné z: https://www.jpost.com/Magazine/Knowing-your-ABC-448963
[online] [cit. 21.5.2018]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-Areas-A-B-and-Cafter-Oslo-II_fig1_276258691
150
[online] [cit. 21.5.2018]. Dostupné z: https://www.jpost.com/Magazine/Knowing-your-ABC-448963
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útoků spáchaných právě Palestinci ze Západního břehu Jordánu.152 Izraelský stát
umožňuje svým obyvatelům, aby byli v těchto místech ozbrojeni, a mohli se tak
účinněji bránit okolní hrozbě.
Při uvedení tohoto důvodu je povinnost přiložit k žádosti o vydání zbrojní licence
doklad, kterým žadatel prokáže, že v uvedeném místě skutečně žije nebo se často
nachází.
•

Druhým důvodem je skutečnost, že osoba žádající o zbrojní licenci pracuje
v oblasti, která byla izraelskou policií vyhodnocena jako nebezpečná, tedy která
je označena jako Yeshuv Zakai. Vysvětlení pojmu viz výše. Pro doložení tohoto
důvodu je nutné předložit daňová přiznání za poslední tři měsíce předcházející
podání žádosti, daňové doklady za poslední tři měsíce předcházející podání
žádosti a čestné prohlášení zaměstnavatele, že daná osoba pro něj skutečně
pracuje.

•

Třetí skupina osob, které je přiznána možnost žádat o zbrojní licenci, jsou turističtí
průvodci. Aby se člověk mohl prohlásit za turistického průvodce, musí mít
povolení k provozování této činnosti od Ministerstva turismu. Turistickým
průvodcům je dokonce doporučováno, aby při sobě nosili zbraň, a byli tak schopní
ochránit skupiny, které provázejí. Nebezpečí hrozí v blízkosti palestinských
vesnic, kde je vyšší pravděpodobnost útoku.

•

Čtvrtou skupinu, která je oprávněna žádat o možnost nosit zbraň, tvoří farmáři.
Smysl zákonného ustanovení, které umožňuje držet zbraň právě farmářům, sahá
až k počátkům Státu Izrael. Pro budování Izraele bylo obdělávání půdy
rozhodující. Židovští obyvatelé i židovští přistěhovalci pracovali na zvelebování
země a už v období britské správy se podíleli 45 %153 na příspěvcích na veřejné
výdaje. Prostřednictvím kolektivních organizací (největší a nejznámější je KKL –
Židovský národní fond) vykupovali Židé půdu, kterou postupně zkulturňovali. Již
od počátku rostoucího přistěhovalectví s rozmachem sionistického hnutí od 19.
století však Židé museli čelit nájezdům Arabů a beduínů, kteří se snažili zabránit
rozrůstání židovské populace. Židovští farmáři proto byli ozbrojeni, aby mohli
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[online] [cit. 23.4.2018]. Dostupné z: www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Terrorists-killed-20Israelis-in-2017-533008
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POJAR, Miloš. Izrael. 2., aktualiz. vyd. Praha: Libri, 2009. Stručná historie států. Str.39
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bránit sebe, své rodiny a svůj majetek. I dnes jsou izraelské zemědělské oblasti
převážně v blízkosti Araby obývaných vesnic, a Stát Izrael proto umožňuje svým
farmářům, aby se legálně ozbrojovali, a mohli se tak účinněji bránit případným
útokům.
•

Pátým důvodem je převoz výbušnin. Osoba, jejíž převážná náplň práce spočívá
v převozu výbušnin, může na základě této skutečnosti žádat o zbrojní pas. Musí
doložit licenci opravňující k výkonu této činnosti, řidičský průkaz, technický
průkaz vozu, daňové přiznání zahrnující přiznané příjmy z této činnosti a daňové
doklady za období tří měsíců předcházejících podání žádosti. Osoba převážející
výbušniny se může stát cílem přepadení teroristů, kteří by mohli explozivní
materiál využít ke spáchání teroristického útoku. Proto má stát zájem, aby taková
osoba byla legálně ozbrojena, a mohla tak potenciální útok zmařit.

•

Šestý důvod umožňuje těm, kdo slouží v armádě nebo její aktivní záloze nebo ve
speciálních jednotkách nebo v rámci jiné odpovídající bezpečností složky a kdo
zároveň dosáhli určité hodnosti, aby při sobě nosili zbraň i v době, kdy jsou
považováni za civilní osobu. Při zdůvodnění žádosti těmito skutečnostmi musí
žadatel doložit speciální doporučení od svého velitele.

•

Sedmou skupinou oprávněných žadatelů o zbrojní licenci tvoří osoby
vyjmenované v předchozím bodu s tím rozdílem, že mají službu v uvedených
bezpečnostních sborech již ukončenou. Navíc se k nim přidávají osoby, které
sloužily u policie, a to po dobu nejméně dvou let. Policisté jsou v tomto bodě
uvedeni speciálně a zvlášť, neboť zákonodárce jim přiznává zvláštní postavení. Je
tomu tak proto, že policisty může jejich bývalá práce ohrozit i po jejím ukončení.
Při výkonu svých povinností policisté přicházejí do styku se zločinci, kteří si
mohou zapamatovat jejich obličej, jméno, zjistit, kde policista bydlí, a následně
usilovat o pomstu. Doporučení nadřízeného se vyžaduje stejně jako u předchozího
bodu.

•

Osmý bod se týká osob, které prošly zvláštním výcvikem. Mohou to být
absolventi výcviku pro ochrannou službu letiště, tajné služby Shabak nebo jiných
institucí, o nichž tak stanoví izraelská policie.

•

Devátou skupinou oprávněnou žádat o zbraň pro civilní užití tvoří aktivní členové
ochranné služby institucí, které označí izraelská policie a kteří zároveň splňují
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kritéria stanovená policií. Typicky jsou to ochranné služby škol, obchodních
center, nemocnic.
•

Desátý bod je specifický, neboť umožňuje poskytnout zbrojní licenci jakékoli
osobě, jíž udělí doporučení Policie Státu Izrael. Tato osoba však nesmí být mladší
21 let.

•

Jedenáctý důvod, na jehož základě lze v Izraeli žádat o zbrojní pas, je zaměstnání
hasiče. Tento musí vykonávat aktivní službu a být minimálně po dobu jednoho
roku ve vedoucí pozici. Ke své žádosti musí přiložit doporučení nadřízeného.
Ne vždy však hasiči smí zbraň nosit. Zasahuje-li například v hořící budově, nesmí
s sebou zbraň a náboje mít, protože se jedná o výbušný materiál. Jelikož však
hasiči zasahují za různých situací, zákonodárce jim přiznává možnost se legálně
ozbrojovat, a chránit tak život a zdraví.

•

Dvanáctý důvod opravňuje zažádat o zbrojní licenci zaměstnance Magen David
Adom (zdravotnická organizace, obdoba Červeného kříže), který aktivně
vykonává službu a je minimálně po dobu jednoho roku ve vedoucí pozici.
K žádosti je nutno přiložit doporučení osobou, která je k tomu pověřena vedoucím
Magen David Adom.

•

Třináctý v pořadí, kdo smí o zbraň žádat, je licencovaný instruktor střelby.
Zbrojní pas ho totiž opravňuje nosit zbraň, i když právě neplní povinnosti
plynoucí z jeho zaměstnání. Při žádosti musí doložit platnou licenci instruktora
střelby.

•

Čtrnáctý důvod souvisí s činností sportovních střelců. Žádat o zbrojní pas může
ten, kdo vykonává některou ze střeleckých disciplín. Zbrojní licence tohoto typu
však neumožňuje zbraň nosit stále, nýbrž jen v případech, kdy bude užita ke
sportovním účelům.

•

Patnáctým důvodem je držení zbraně za účelem lovu. Tento důvod je žadateli
uváděn velice zřídka. Lovců je v celém Izraeli pár stovek. Lovecká činnost je
regulována, hovoříme tedy o řízeném lovu. Law of protection of wildlife z roku
1955 uvádí druhy zvěře, které se smí lovit, v jakém období se smí lovit apod.
Regulace lovu probíhá pod dohledem Nature Reserves and Park Authority a
Ministry of Agriculture. Správa parků například rozhoduje i o tom, jaký druh
nábojů smí být užit.
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•

Šestnáctý důvod souvisí s výkonem povolání veterináře. Ten smí žádat o povolení
pro použití zbraně výhradně z profesních důvodů. Zákon vymezuje i typ zbraně,
která smí být na základě tohoto důvodu pořízena. V tomto případě je účastníkem
řízení i Ministerstvo zemědělství, které předkládá doporučení pro vydání povolení
k držení zbraně vedoucímu oddělení154, které za udělování zbrojních licencí
odpovídá.

•

Sedmnáctým, posledním důvodem pro vlastnictví zbraně v Izraeli, je její nabytí
v rámci dědického řízení nebo na základě přání osoby vlastnit zbraň jako suvenýr.
V takovém případě musí být zbraň uvedena do nefunkčního stavu a její vlastník
do ní nesmí mít žádné náboje.
Celý proces vydání zbrojní licence je poměrně dlouhý (může trvat několik měsíců,

ale také několik let). Navíc samotný fakt, že člověk teoreticky splňuje všechna kritéria,
ještě nemusí znamenat, že mu bude skutečně umožněno zbraň legálně vlastnit. Nejdříve
je nutné odeslat na Ministry of Public Security elektronický formulář se základními
informacemi o uchazeči spolu s doložením splnění základních a alespoň jedné speciální
podmínky, jak byly popsány výše. Po tomto kroku má oddělení spravující udělování
zbrojních licencí 30 dní, aby žádost posoudilo. Posouzení probíhá ve spolupráci s policií
a příslušným oddělením Ministry of Health. Policie prověřuje trestní rejstřík nebo jiné
záznamy uchazeče, provádí tzv. „background check“. Prohlášení o zdravotním stavu pak
podléhá přezkumu ze strany Ministry of Health. Zvláštní pozornost je věnována případné
prodělané léčbě psychických poruch. Pověřenec Ministry of Public Security pak přebírá
celou uchazečovu složku a předává ji komisi. Uchazeč je obvykle během několika týdnů
informován, jak posouzení jeho žádosti dopadlo a zda smí pokračovat. Pokud je odpověď
záporná, může využít 45denní lhůty pro odvolání proti takovému rozhodnutí. Odvolání
musí být podepsáno advokátem. Orgán rozhodující o odvolání má na své rozhodnutí také
45 dní. Rozhodnutí o odvolání je konečné a je-li žadatel s jeho výsledkem nespokojen,
musí věc předložit soudu. Jestliže posouzení dopadlo dobře, je o této skutečnosti uchazeč
vyrozuměn a může pokračovat. Dalším krokem je pořízení zbraně a výcvik. Pravidla jsou

154

Jedná se o sekci zbrojních průkazů (Firearm Licensing Division), oddělení Firearm Licensing, spadající
do působnosti Deputy Director of Operations and Supervision.

71

zde přísná. Ministry of Public Security eviduje 56 oficiálních prodejců zbraní 155, u
kterých si lze zbraň pořídit, a 44 oficiálních střelnic156, kde je možné absolvovat
předepsaný výcvik (některé střelnice mají zároveň i povolení k prodeji zbraní). V Izraeli
není možné si zbraň vybrat až po získání zbrojního pasu. Svou budoucí zbraň je třeba
vybrat (a případně i pořídit) předtím, než uchazeč nastoupí k povinnému výcviku a
školení, protože celým tímto procesem je nutné projít se stejnou zbraní, na niž pak
uchazeč dostane zbrojní licenci. Na zbrojní licenci si nejde nakoupit několik zbraní.
Součást zbrojní licence je údaj o jedné konkrétní zbrani, k níž se licence váže. Civilním
osobám je povoleno vlastnit pouze krátké zbraně – pistole. Oblíbené útočné pušky M4
nebo AR – 15 si tudíž koupit nelze. Jedinou (navíc málo častou) výjimkou by byla osoba,
která by ve spolupráci s policií zajišťovala bezpečnost v oblasti označené jako Yeshuv
Zakai. Takovému člověku, označenému jako „first responder“, je umožněno vlastnit
dlouhou zbraň.
Zajímavým faktem je zákonem předepsané množství nábojů. V závislosti na
důvodu, kterým zájemce o zbrojní pas dokládá svou potřebu vlastnit zbraň, dostane
přidělený počet nábojů. Nejběžnější je počet 50 nábojů. S vyšším počtem (700 nábojů) se
setkáváme jen v případě zbraní vlastněných za účelem lovu. Zákonodárce vycházel
z přesvědčení, že zbraň má být užita výhradně v souladu s podmínkami, za nichž byla
zbrojní licence udělena, a jestliže byla udělena například z důvodu bydliště v nebezpečné
lokalitě, držitel zbraně ji má použít pouze v případě ohrožení života nebo zdraví. Není
tedy například možné postavit si na zahradě (byť by byla na odlehlém místě) terč a pro
zábavu do něj střílet. Náboje mají sloužit jen k účelu, k němuž byla zbrojní licence
vydána. Jestliže si chce člověk zastřílet s neomezeným množstvím nábojů, musí navštívit
jednu z oficiálních střelnic.
Pokud uchazeč doložil všechny požadované dokumenty, absolvoval výcvik, a
úspěšně tedy prošel celým řízením, získává povolení nosit a používat zbraň. Jeho
povinnosti zde však nekončí. Všem, kdo vlastní zbraň, je doporučeno zařídit si doma
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[online] [cit. 2.3.2018]. Dostupné z:
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/firearm_merchants (hebrejsky)
156
[online] [cit. 2.3.2018]. Dostupné z:
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/firearm_firing_range (hebrejsky)
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uložení zbraně tak, aby mezi vstupem do místa, ve kterém zbraň je, a samotnou zbraní,
byly nejméně dva kroky157. Které to budou, je ponecháno na držitelích zbraně, ovšem
doporučován je sejf. Striktnější pravidla platí pro bezpečnostní agentury, které mají přímo
nařízeno přechovávat své zbraně v sejfu. Stejně tak pravidla těchto bezpečnostních
agentur říkají, že i jejich zaměstnanci musí doma zbraně uchovávat v sejfu.
Další povinnosti se týkají pravidelné obnovy zbrojního pasu. První rok po získání
licence musí držitel zbraně opakovat celý výcvik. Tedy zacházení se zbraní, bezpečnost,
znalost zákonů. Předkládá také celé nové prohlášení o zdravotním stavu. Dále je pak
obnova zbrojní licence nutná jednou za tři roky.
V Izraeli je povolené tzv. open carry. Tedy možnost nosit zbraň na viditelném
místě. Svou zbraň může její vlastník nosit kdekoli chce, jediným omezením je
bezpečnost. Nesmí ji tedy nosit takovým způsobem, který by byl ohrožující – například
ji neustále držet s prstem na spoušti v ruce.

4.5 Israel Fire and Rescue Authority
Spolu s Policií Státu Izrael a Vězeňskou službou Státu Izrael (the Israel Prison
Service) patří Israel Fire and Rescue Authority (Izraelská hasičská a záchranná služba)
(dále také IFRA) k těm složkám, které jsou v případě krizových situací povolávány jako
první k jejich řešení. IFRA koná v souladu s právním předpisem z roku 2012 nazvaným
the Israel Fire and Rescue Authority Law. Jak vyplývá z tohoto zákona, Israel Fire and
Rescue Authority je oficiální organizací Státu Izrael zodpovědnou za hašení požárů,
předcházení jejich šíření, záchranu životů a majetku.

157

Anglický výraz „step“, který je v souvislosti s uložením zbraně použit, zde neznamená krok ve smyslu
pohybu, ale dle kontextu úkon, překážku. Těmito „kroky“ může být například kombinace dveře + dveře,
dveře + sejf apod. Žádný zákon civilistům neukládá povinnost tento postup následovat, mezi držiteli zbraně
se však stal normou.
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4.5.1 Organizace Israel Fire and Rescue Authority
Stejně jako izraelská policie tak také IFRA je výkonnou složkou Ministry of
Public Security. Nejvýše postavenou osobou IFRA je Fire and Rescue Commissioner
(Komisař IFRA), který celou tuto složku řídí a koordinuje její činnost. Komisař IFRA je
odpovědný osobě zvané Director General, což je ve struktuře Ministry of Public Security
nejvyšší, a tedy řídící úředník. IFRA má čtyři oddělení (Management and Human
Resources, Operations, Fire Safety and Investigations, Training) a působí v sedmi
oblastech rozdělených po celé zemi (Northern, Coastal, Central, Dan158, Judea and
Samaria, Jerusalem, Southern). Celkem má IFRA 120 hasičských stanic, disponuje 2000
hasiči159 a více než 3500160 dobrovolníky.
Command Center
Z organizačního hlediska má velký význam The Israel Fire and Rescue Command
Center, které je koordinačním nástrojem pro řízení všech záchranných a hasičských
operací. Bylo založeno v roce 2012 a sídlí ve městě Rišon le-Cijon asi 18 km od TelAvivu. Účelem Command Center je tak shromažďovat a zpracovávat informace o
veškerých probíhajících hasičských a záchranných akcích v celé zemi. Díky tomu jsou
informace o aktuální bezpečnostní situaci na jednom místě, a pracovníci Command
Center jsou tudíž schopni sestavit velmi přehledný, aktuální a reálný obraz situace. Na
základě takto ucelených informací předložených pracovníky Command Center může
Komisař IFRA činit efektivní rozhodnutí.
Specializované jednotky IFRA
Vzhledem k tomu, že IFRA zasahuje i v situacích, jejichž zdárné vyřešení
předpokládá speciální výcvik, zřizuje za tímto účelem tři druhy specializovaných
jednotek.
První, Special Rescue Unit, se od ostatních liší tím, že se nejedná o jedinou
specializovanou jednotku pro celou zemi, ale každá hlavní požární stanice má svou
158

Dan Region (v hebrejštině Gush Dan /čti: guš dan/) je oblast tvořena několika městy obklopujícími
izraelské město Tel-Aviv.
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[online] [cit. 17.7.2018]. Dostupné z: https://www.gov.il/en/Departments/about/aboutfireauthority
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[online] [cit. 20.7.2018]. Dostupné z:
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/volunteering_with_the_israel_fire_authority
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vlastní specializovanou jednotku. Celkem je jich 24. Členové Special Rescue Unit jsou
cvičeni pro situace, kdy je nutné zachraňovat osoby nebo majetek v náročném, špatně
dostupném a nebezpečném terénu.
Elitní záchranná jednotka (Elite Rescue Unit) slouží kromě záchrany civilistů též
k záchraně samotných hasičů, ocitnou-li se v kritické situaci.
Třetí, poslední specializovaná jednotka, je HAZMAT (název vznikl spojením slov
Hazardous Materials). Tato jednotka zasahuje v situacích, kdy došlo k úniku nebo kdy
hrozí únik nebezpečné látky, která může ohrozit osoby, majetek nebo životní prostředí a
také v situacích nekonvenčního teroristického útoku. Deset požárních stanic po celé zemi
disponuje jednotkami HAZMAT s nezbytným plným vybavením. Ostatní stanice mají
menší HAZMAT jednotky se základní výbavou, jejichž úkolem je zasahovat v méně
závažných situacích, zabránit prohloubení vážnosti incidentu a udržovat stabilní situaci
do příjezdu plně vybavené jednotky HAZMAT.
4.5.2 Činnost Israel Fire and Rescue Authority
Činnost IFRA, jak je vymezena v zákoně, spočívá v hašení požárů, předcházení
jejich šíření, záchraně životů a majetku. Odpovědností IFRA je i předcházení vzniku
požárů prostřednictvím bezpečnostních opatření, vzdělávání a regulace. Mezi úkoly
IFRA spadá též vyprošťování, zacházení s nebezpečnými materiály a záchrana životů i
ochrana majetku při situacích, v nichž není nebezpečí vyvoláno požárem.
Uchazeči o službu v IFRA musí projít šestikolovým přijímacím řízením, které
prověřuje fyzické i kognitivní schopnosti a zkoumá osobnostní rysy. Do dalšího kola
může postoupit jen ten, kdo splnil podmínky kola předcházejícího. V prvním kole
kandidáti prokazují svou tělesnou zdatnost pomocí předepsaných cviků (běh, shyby,
sklapovačky, kliky). Druhé kolo je testem typicky hasičských činností, jako je třeba běh
s 90 kg vážící figurínou na vzdálenost 60 m, šplh na laně do výše 6 m, správné zacházení
s hasičskou hadicí apod. Třetí kolo zahrnuje skupinové úkoly, aby se ověřila schopnost
uchazečů spolupracovat, jejich chování ve skupině, přístup k zadaným úkolům. Ve
čtvrtém kole přijímacího řízení, které je nazváno „Placement institute exam“, jsou
kandidáti zkoušeni tak, aby se dobře projevily jejich poznávací schopnosti, osobnostní
rysy a všeobecné dispozice pro práci, o niž se ucházejí. V předposledním kole uchazeči
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podstupují zdravotní zkoušku a poslední kolo je osobní pohovor s přijímací komisí. Tato
komise je složena z profesionálních hasičů (na velitelských pozicích) a zástupců
personálního oddělení IFRA. Ani úspěšně absolvované přijímací řízení není však
zárukou, že bude uchazeč do služby přijat. Dalším požadavkem je patnáctitýdenní výcvik.
Na řádný výkon hasičského a záchranného povolání jsou uchazeči připravováni ve
specializovaném tréninkovém centru Israel Fire and Rescue Academy, které vzniklo
v roce 1979.161 Stejně jako Command Center se i tato akademie nachází v Rišon le-Cijon.
Ti, kdo výcvikem zdárně prošli, jsou přijati do dvouleté zkušební doby.
4.5.3 Spolupráce s veřejností
Součinnost Israel Fire and Rescue Authority a veřejnosti spočívá v prevenci a
spolupráci s dobrovolníky. Preventivní opatření vztahující se k veřejnosti jsou zejména
vzdělávací povahy – IFRA na svých webových stránkách například zveřejňuje
bezpečnostní tipy a rady, jak se chovat v určitých ročních obdobích, během svátků
(zejména těch, při nichž se zachází s ohněm), jak nakládat s plynovými vařiči apod.
Důležitou roli v prevenci hrají evakuační cvičení ve školách z důvodu požáru. Mezi
preventivní opatření lze jistě zahrnout též veřejnoprávní regulaci, která se dotýká zvláště
těch, kdo staví nemovitosti.
Israel Fire and Rescue Authority se těší velkému zájmu dobrovolníků a stejně jako
pro izraelskou policii i pro hasiče je pomoc dobrovolníků nepostradatelná. První skupinu
dobrovolníků tvoří Fire Scouts. Jedná se o mladistvé ve věku od 15 do 18 let, kteří se na
základě vlastního uvážení nebo v rámci školní aktivity přihlásí jako zájemci o pomoc
právě u IFRA. Všichni, kdo pomáhají jako Fire Scouts, musí projít 40 hodinovým
výcvikem. Během tohoto výcviku jsou školeni v otázkách vzniku požárů a jejich šíření,
dozví se, jaké druhy chemikálií a postřikových hadic zvolit v závislosti na druhu požáru,
osvojí si základní principy záchranných postupů, poznají historii hasičství a
záchranářství. Výcvik je zakončen teoretickou a praktickou zkouškou, jejíž úspěšné
složení je předpokladem k nástupu dobrovolníka na konkrétní požární stanici. Činnost
Fire Scouts obvykle spočívá v práci s hasičskými hadicemi, doplňování zásob vody,
161

Israel Fire and Rescue Academy neslouží jen výcviku budoucích hasičů a záchranářů. Poskytuje také
odbornou přípravu například také pracovníkům vězeňské služby, elektráren nebo Nuclear Research
Center (centra zabývající se jaderným výzkumem, jadernou energií a zpracováním jaderného odpadu).
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udržování vybavení a strojních zařízení na hasičských vozech. Přínos zapojení Fire
Scouts je dvojí: faktický a psychologický. Jako faktický, skutečný přínos možno chápat
reálné schopnosti a vědomosti, které dobrovolníci získají. Zvládnutí první pomoci, lepší
povědomí o nebezpečích, která s sebou neopatrné zacházení s ohněm může nést, a
celkově lepší připravenost na krizové situace. Psychologický přínos se projevuje hlavně
u jedinců, kteří jsou ve skupině považováni za slabší. Dobrovolníci se učí povinnostem,
odpovědnosti, řádu a jsou nuceni čelit situacím, do nichž by se sami kvůli strachu ze
selhání nedostali. Další výhodou Fire Scouts je, že mladiství, kteří by se jinak bezcílně
pohybovali v ulicích, tráví svůj čas se zkušenými hasiči a zdokonalují se v řadě
dovedností.
Kromě Fire Scouts využívá IFRA i dospělých dobrovolníků. Ti po zaškolení
doplňují řady profesionálních hasičů a doprovázejí je při jejich zásazích.
Důležitou součástí hasičského systému jsou dobrovolnické jednotky rozmístěné
po celém Izraeli. Jedná se o skupiny 15–40 osob, jejichž úkolem je zkrátit svým zásahem
čas, který příslušná složka (v tomto případě tedy jednotka profesionálních hasičů)
potřebuje k reakci na krizovou situaci. Dobrovolnické jednotky vznikají buď na základě
rozhodnutí vedení dané samosprávy, nebo přímo IFRA. Jednotky dobrovolníků fungují
pod dohledem hasičské stanice, která v dané oblasti působí.
Unikátní je projekt nazvaný Emergency Volunteers Project (EVP). Jedná se o
americkou neziskovou organizaci, jejímž posláním je připravit hasiče, kteří se do projektu
zapojí, na pomoc izraelským hasičům v době nouze. Dobrovolníci z řad EVP však jezdí
svým izraelským kolegům a civilistům pomáhat každoročně bez ohledu na to, zda je či
není zvýšený počet nouzových situací. Kromě přípravy v USA, na které se podílejí i
Izraelci, podstupují američtí a izraelští hasiči společný výcvik v Izraeli.162
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Začátkem srpna přijela výprava dobrovolníků z EVP pomáhat svým izraelským kolegům v boji
s požáry, které způsobují palestinští teroristé z hnutí Hamas vypouštěním zapálených balónků a draků na
izraelské území.
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4.6 Ostatní
Ve výčtu složek podílejících se na zajištění veřejného pořádku považuji za důležité
jmenovat kromě všech výše uvedených ještě Israel Prison Service (Vězeňská služba Státu
Izrael, izraelská vězeňská služba), Israel Airports Security a Magen David Adom.
Israel Prison Service
Ze zmíněných tří složek je pouze Israel Prison Service výkonnou složkou Ministry
of Public Security. Izraelská vězeňská služba je také v systému zabezpečení vnímána jako
první, kdo reaguje (first responder), a to spolu s Policií Státu Izrael a IFRA.163 V čele
izraelské vězeňské služby stojí Komisař, který je přímo odpovědný ministru Ministry of
Public Security. Vězeňská služba je organizačně rozdělena na tři oblasti (Northern,
Central, Southern) a má čtyři hlavní oddělení (Staff, Security and Operations, Inmate
Affairs, Human Resources and Administration). V Izraeli je 33 vězeňských zařízení,
v nichž je zaměstnáno 9200 osob.164 V rámci Israel Prison Service také působí čtyři
speciální jednotky. Jsou to Nahshon /čti: nachšon/, jednotka zaměřená na převozy vězňů
a na zvládání nepokojů uvnitř věznic. Massada je jednotka, která zasahuje, když je třeba
nalézt a zadržet uprchlé vězně. Dror, kontrarozvědná jednotka, jejímž úkolem je zabránit
pašování drog a dalších nebezpečných látek do věznic. Poslední speciální jednotkou ve
struktuře izraelské vězeňské služby je Tzur /čti: cur/. Tato jednotka byla založena v roce
2006 na základě zákona Public Against Sexual Offenders Law. Cílem uvedeného zákona
je ochránit veřejnost před pachateli sexuálně motivovaných trestných činů. Tzur dohlíží
na určené pachatele i po skončení výkonu jejich trestu.
Činnost izraelské vězeňské služby lze rozdělit na dva celky. 165 Prvním je dohled
nad uvězněnými osobami a jejich řádným výkonem trestu, druhá oblast činnosti souvisí
s rehabilitací vězňů a s pomocí jejich úspěšnému návratu do života. Vězni mají možnost
se během výkonu svého trestu vzdělávat a učit se dovednostem, které později mohou
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WAGSCHAL, H., REBACZ, M. An Overwiev – Israel Ministry of Public Security. Jeruzalém:
Information and Knowledge Services Division, Policy and Strategic Planning Department, 2016. Str. 22
164
WAGSCHAL, H., REBACZ, M. An Overwiev – Israel Ministry of Public Security. Jeruzalém:
Information and Knowledge Services Division, Policy and Strategic Planning Department, 2016. Str. 45
165
Tuto skutečnost lze logicky vyvodit z činnosti, kterou Israel Prison Service vyvíjí a též z organizačního
rozdělení oddělení Inmate Affairs. To má totiž dvě pododdělení: Imprisonment a Rehabilitation and
Treatment.
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zúročit na pracovním trhu. Součástí rehabilitace vězňů je psychoterapie a též, je-li nutný,
odvykací drogový program.
Mezi vězni tvoří zvláštní skupinu „national security prisoners“. Jak uvádí
COGAT166, jsou to vězni, jež byli odsouzeni za čin směřující poškození Státu Izrael nebo
za čin nacionalisticky motivovaný. Takových pachatelů je v izraelských věznicích více
než šest tisíc167, přičemž přes dva tisíce z nich bylo odsouzeno za vraždu Izraelců.
V souvislosti s vězni tohoto typu se Izrael potýká se dvěma problémy. Prvním je
skutečnost, že teroristé mají ve vězení natolik dobré podmínky, že samo uvěznění nemusí
být pro potenciální pachatele teroristických útoků odstrašujícím příkladem. Teroristé
mohou ve vězení studovat, mají přístup k vyváženému jídelníčku, jsou v pravidelném
kontaktu se svými rodinami, dostává se jim lékařské péče, smějí používat elektronická
zařízení, nakupují si jídlo v místní kantýně, dostávají noviny a podobně. Těchto práv se
vězni těší navzdory tomu, že i zpoza mříží se někteří z nich snaží podílet na organizaci
teroristických aktivit mířených proti izraelským občanům. Pro řadu Palestinců může být
pobyt v izraelském vězení způsob, jak být v pohodlí a bezpečí (obzvlášť srovnáme-li
podmínky izraelských věznic s podmínkami v Hamasem168 řízené Gaze, kde existuje trest
166

COGAT (Coordination of Government Activities in the Territories – míněno oblast Judeje a Samaří) je
útvar podřízený izraelskému Ministerstvu obrany a v jeho čele stojí Major General, sám součástí
velitelství izraelské armády. Posláním COGAT je zajištění plnění civilních předpisů v oblasti Judeje a
Samaří a vůči pásmu Gazy. COGAT úzce spolupracuje s Palestinskou samosprávou a palestinskými
obyvateli. COGAT podporuje humanitární projekty, ekonomický i logistický rozvoj a spolu
s mezinárodním společenstvím spolupracuje na zlepšování životních podmínek Palestinců. Součástí
aktivit COGAT je vzdělávání vojáků, kteří v tomto útvaru slouží, v tématu islámu, historie, kultury,
arabštiny, humanitárních záležitostí apod.
167
[online] [cit. 21.7.2018]. Dostupné z: https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/228171 ,
také http://www.cogat.mod.gov.il/en/Our_Activities/Pages/Security-Prisoners-.aspx
168
Hamas /čti: chamas/ je palestinská teroristická organizace založená v roce 1987 jako odnož jiné
teroristické organizace - Muslim Brotherhood (Muslimské bratrstvo). Hamas veškerou svou aktivitou
směřuje k naplnění slov své charty (The Hamas Charter), v níž se mimo jiné píše: „For our struggle
against the Jews is extremely wide-ranging and grave, so much so that it will need all the loyal efforts we
can wield, to be followed by further steps and reinforced by successive battalions from the multifarious
Arab and Islamic world, until the enemies are defeated and Allah's victory prevails.“ http://www.acpr.org.il/resources/hamascharter.html
Hamas je znám vražednými a sebevražednými útoky vedenými zvláště proti civilistům, používáním
lidských štítů a dětských vojáků, vytvářením vojenských základen v nemocnicích, odpalováním výbušnin
z blízkosti nebo přímo ze škol a školek a podobnými činy. Hamas, sponzorovaný Íránem, fakticky vládne
pásmu Gazy od roku 2007, když se ve frakčním boji s Fatahem zmocnil kontroly nad územím, z něhož se
Izrael úplně stáhl v roce 2005. Jako teroristická organizace je od roku 1997 na seznamu vedeném
Ministerstvem zahraničí USA, Kanada oficiálně vnímá Hamas jako teroristickou organizaci od roku 2002
na základě předpisu Anti Terrorism Act, mezi země, které označují Hamas za teroristickou organizace
patří také Japonsko a Jordánsko. Postoj Evropské unie k Hamasu se v čase měnil, ale poslední stanovisko,
potvrzené v červenci 2017 Evropským soudním dvorem jasně označuje Hamas za teroristickou
organizaci.
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smrti, vězni jsou týráni a bez soudu popravováni nebo s podmínkami ve věznicích
spravovaných Palestinskou samosprávou169) za izraelské prostředky se vzdělat, a ještě si
během svého pobytu ve věznici vydělat peníze. Právě poslední zmíněné – možnost
finančního výdělku za spáchané zločiny – představuje druhý problém, jemuž Izrael čelí.
Problematický je přitom původ peněz a odůvodnění, s nimiž jsou vypláceny. Palestinian
National Authority (PNA, PA) a Palestine Liberation Organization (PLO), ovládající
arabské části Judeje a Samaří (podrobněji k tomuto tématu v kapitole 5), tedy ti, kdo mají
být partnerem Izraele ve snaze dosáhnout míru v oblasti, vyplácejí teroristům a jejich
rodinám vysoké finanční odměny. Palestinská strana tyto dávky označuje jako sociální
dávky, fakticky se však jedná o odměnu pachatelů za jejich teroristickou činnost. Výše
vyplácených dávek se řídí druhem trestu, který byl konkrétnímu teroristovi uložen. Čím
závažnější zločin, tím delší trest, a tedy i vyšší finanční dávky.170

169

COGAT uvádí, že mezi praktiky užívané ve věznicích spravované Palestinskou samosprávou patří bití
vězňů, spánková deprivace, elektrické šoky, mučení manželek vězňů. Člen Hamasu, který byl vězněn
v izraelském i palestinském vězení, popsal poměry v palestinských věznicích jako „brutální a barbarské,
zvláště ve srovnání s izraelskými věznicemi“. [online] [cit. 26.7.2018]. Dostupné z:
www.cogat.mod.gov.il/en/Our_Activities/Pages/Security-Prisoners-.aspx Řadu případů nehumánního
zacházení s vězni v palestinských věznicích přinesla i Al Jazeera, u níž lze stěží předpokládat, že by
stranila Izraeli. Zdroj: https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/09/palestinians-speak-torture-paprison-170906092016102.html
170
Finanční motivace potenciálních pachatelů je evidentní. Průměrný měsíční příjem Palestince z oblasti
Judeje a Samaří činí 580 USD. Teroristům, kteří jsou odsouzeni na dvacet a více let, vyplácí Palestinian
National Fund (PNF), orgán PLO, 3.290 USD měsíčně. Teroristé od PNF dostávají finanční prostředky i
poté, co jsou z vězení propuštěni (pokud jsou propuštěni). Nadto teroristé a jejich rodiny dostávají peníze
od spřátelených teroristických organizací jako třeba Islamic Jihad či již zmiňovaný Hamas. [online] [cit.
26.7.2018]. Dostupné z: http://www.cogat.mod.gov.il/en/Our_Activities/Pages/PNF-Encourges-Terror20.4.17.aspx, https://www.newsweek.com/why-west-financing-palestinian-terrorism-700861,
http://www.jewishpress.com/indepth/opinions/if-you-want-to-know-how-well-palestinian-terrorists-aretreated-in-israeli-prisons-look-no-further-than-maan/2017/05/23/, https://www.jpost.com/Arab-IsraeliConflict/Palestinian-Authority-to-pay-Salomon-family-murderer-35-million-553667 Zarážející je
skutečnost, že na tomto sponzorování terorismu se nepřímo podílejí i daňoví poplatníci žijící v zemích
Evropské unie. Právě EU totiž mohutně dotuje Palestinskou samosprávu, nedůsledně však kontroluje, zda
jsou prostředky skutečně použity k účelu, pro nějž byly určeny. Na rok 2018 vydělila Evropská komise
Palestincům 24 milionů EUR na humanitární pomoc. Od roku 2000 poskytla Evropská komise
Palestincům pomoc za více než 700 milionů EUR. [online] [cit. 26.7.2018]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/palestine_en Neexistují však účetní dokumenty, které by
věrohodně prokázaly, že všechny tyto peníze byly opravdu použity na pomoc Palestincům a na rozvoj
oblastí, v nichž žijí. Důvod, že peníze určeny na humanitární pomoc nakonec končí v rukou teroristů, vedl
v květnu 2018 USA k přijetí zákona známého jako Taylor Force Act, na jehož základě podstatně omezily
finanční pomoc určenou Palestincům.
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Israel Airports Authority
Veřejná společnost171 the Israel Airports Authority (IAA) vznikla v roce 1977 na
základě předpisu the Airports Authority Law 5737–1977. Tento zákon upravuje strukturu,
funkce a pravomoci IAA. Úkolem IAA je provoz určených civilních letišť a poskytování
služeb s tím spojených. S ohledem na veřejný pořádek je klíčová úloha IAA v zajištění
bezpečnosti osob, zboží, letounů, ale též budov a veškerého vybavení, které je součástí
letišť spravovaných IAA. Kromě sedmi letišť IAA spravuje a zajišťuje také pět hraničních
přechodů. K výraznému posílení v zabezpečení došlo po spáchání teroristického útoku
30. května 1972. Tři japonští teroristé najati palestinskou teroristickou organizací Lidová
fronta pro osvobození Palestiny tehdy na letišti Lod (dnešní Ben-Gurionovo letiště)
zavraždili 26 lidí a dalších 80 zranili. Na základě této tragédie přistoupil Izrael
k důkladnějším a komplexnějším bezpečnostním opatřením. Díky tomu od té doby
nedošlo na izraelských letištích k žádnému teroristickému útoku.
Magen David Adom
Magen David Adom, v oficiálním překladu Red Shield of David (Červený
Davidův štít), je národní organizace odpovídající za pohotovostní přednemocniční
lékařskou péči a transfúzní služby. MDA plní funkce, které této organizaci, jakožto
národní organizaci Červeného kříže, ukládají Ženevské konvence. Magen David Adom
(MDA) je státem uznaná jediná organizace svého druhu na území Izraele. MDA se řídí
zákonem z roku 1950 Magen David Adom Law 5710–1950. V souladu s článkem 3
uvedeného zákona MDA poskytuje první pomoc v krizových situacích, slouží jako
pomocná síla zdravotnické služby IDF, přechovává krev a krevní plazmu určené
k transfuzím a darování, případně plní další funkce, které určí Statut. Mezi tyto doplňkové
funkce patří i převoz pacientů a transport raněných či zemřelých při dopravních nehodách.
MDA spolupracuje s Policií Státu Izrael, Israel Fire and Rescue Authority, IDF a dalšími
složkami. Organizace MDA je stranou memoranda Memorandum of understanding, které
bylo uzavřeno mezi MDA, Ministry of Public Security a Ministry of Health. Účelem
171

Oficiální anglický překlad zní „public corporation“. Zde však slovo public neodkazuje
k obchodovatelnosti takové společnosti na finančních trzích, ale k její provázanosti se státem. V případě
IAA je taková provázanost vyjádřena tím, že řídící osobu (Director General) jmenuje Board of Directors
na návrh ministra dopravy se schválením vlády. Board of Directors tvoří 15 lidí, kteří jsou všichni
jmenováni ministrem dopravy se schválením vlády.

81

tohoto dokumentu je zdokonalit spolupráci mezi zmíněnými složkami, a připravit se tak
co nejlépe na krizové situace. Součástí činnosti MDA je také výchova k prevenci,
zdravotní i zdravotnická osvěta. Vede školení, sestavuje instruktážní programy apod.
MDA spolupracuje s dobrovolníky a vede řadu dobrovolnických programů. Jako
příklad uvádím projekt „Alert Crew Unit“ („Pohotovostní tým“). Cílem tohoto projektu
je vytvořit vedle záchranných skupin MDA další „vrstvu odezvy/reakce“ (layer of
response), tedy zajistit první pomoc raněným, než se na místo dostanou týmy MDA, a
také těmto týmům v případě potřeby asistovat. Alert Crew Unit rozmístěné po celé zemi
tvoří týmy složené z dobrovolníků a pracovníků MDA. Zcela unikátní je způsob, jakým
jsou tyto jednotlivé týmy o krizové situaci informovány. Ve chvíli, kdy MDA Control
Center obdrží tísňové volání, tento hovor je automaticky přebrán systémem, který dokáže
okamžitě zaměřit Alert Crew nacházející se nejblíže krizové situaci a tísňový hovor
tomuto týmu předat. Členové Alert Crew vybavení motocykly jsou neustále v terénu a
díky tomu se dokáží velmi rychle dostavit na místo, kde je nutná jejich pomoc. Tento
systém, kdy je centrální tísňová linka napojena na zařízení jednotlivých dobrovolníků, je
jediný svého druhu na světě a byl vyvinut právě pro potřeby MDA. Systém navíc není
pouze jednosměrný, ale umožňuje i komunikaci Alert Crews s centrálou, díky čemuž lze
například rychle žádat o posily, doplňující vybavení apod. Dle informací MDA172 členové
Alert Crews odpovídají na více než 200 tísňových hovorů denně a často jsou to právě oni,
kdo zachraňují životy. Není také náhodou, že jedním z hesel Magen David Adom je
známý verš z Talmudu173 „Kdo zachrání jediný život, jako by zachránil celý svět.“

172
173

[online] [cit. 27.7.2018]. Dostupné z: https://www.mdais.org/en/first-responders
Talmud (hebrejsky „učení“) je soubor komentářů a diskuzí k židovské etice a židovským zákonům.
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5 DRŽENÍ ZBRANĚ V ČESKÉ REPUBLICE
Jelikož považuji ozbrojené civilisty v Izraeli za významnou součást zajištění
veřejného pořádku, abych mohla provést srovnání, je nutné do této práce zařadit též
kapitolu o držení zbraně v České republice. S ohledem na hrozby, kterým Česká
republika čelí (spíše nečelí, hovořím-li o teroristických útocích) nicméně ozbrojení
civilisté v současnosti netvoří nikterak významnou součást zajištění veřejného pořádku.
Proto jsem se rozhodla tuto kapitolu (odlišně od kapitoly o držení zbraně v Izraeli)
nezařadit do kapitol pojednávajících o zajištění veřejného pořádku v České republice, ale
nechávám ji stát samostatně. Takové zařazení i dobře vystihuje skutečnou povahu
ozbrojených civilistů v České republice. Ač momentálně stojí mimo hlavní proud
zajišťování veřejného pořádku (představovaný zejména policií, jde-li o ozbrojené
zákroky), kdyby to bylo nutné a bezpečnostní situace si to žádala, lze je při zajišťování
bezpečnosti země vedle ozbrojených složek zařadit a vnímat je jako významnou pomoc.
Existuje rčení, které říká: „Optimista se učí anglicky, pesimista čínsky a realista
se učí střílet.“ V České republice je takových realistů na 300 000 174 a vlastní celkem přes
800 000175 zbraní. Na území České republiky (a jí předcházejících útvarů) je dlouhá
tradice myslivosti a lovu (zmínky o loveckých skupinách pochází již z 11. st.)176. Tento
fakt se promítá i do skutečnosti, že zbrojních průkazů kategorie C, tedy těch, které jsou
určeny k loveckým účelům, je konzistentně nejvíc ze všech dostupných typů zbrojních
průkazů. Česká republika zároveň v Evropské unii představuje jeden z nejsilnějších hlasů
proti omezování stávajících pravidel, za nichž si lze zbraň legálně opatřit. I to dokazuje,
že zde existuje jistá tradice přístupu ke zbraním. Česká republika nicméně i tak patří mezi
země regulující držení zbraní civilními osobami. Určujícím předpisem je přitom zákon č.
119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních). Dále potom legislativa
Evropské unie, kterou je Česká republika povinna ve svých právních předpisech
respektovat, a podzákonné právní předpisy, nejčastěji vyhlášky a nařízení vlády.

174

[online] [cit. 2.4.2018]. Dostupné z: https://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2641-pocet-drziteluzbrojnich-prukazu-a-zbrani-v-roce-2016
175
[online] [cit. 2.4.2018]. Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-65637160-v-cesku-po-peti-letechvzrostl-pocet-majitelu-zbrojnich-prukazu-souvisi-to-s-hrozbou-teroristickych-utoku-mysli-si-policie
176
[online] [cit. 2.4.2018]. Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/Historie-lovu-amyslivosti.aspx
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V České republice neexistuje právo držet zbraň. Stát civilním osobám pouze
přiznává možnost se o zbrojní pas ucházet. Ústředním orgánem státní správy pro vnitřní
věci, mezi které spadají i zbraně a střelivo, je Ministerstvo vnitra ČR.177 To se také
(prostřednictvím příslušných útvarů Policie ČR) stará o vydávání zbrojních průkazů.
Zbrojní průkaz může být vydán pouze na žádost a po splnění všech zákonem
předepsaných podmínek. Rozdělení zbrojních průkazů vychází z různých účelů, za nimiž
může být vydán. Zákon o zbraních rozlišuje v § 16 následující skupiny:
•

Skupina A – užití zbraně nebo střeliva ke sběratelským účelům

•

Skupina B – užití zbraně nebo střeliva ke sportovním účelům

•

Skupina C – užití zbraně nebo střeliva k loveckým účelům

•

Skupina D – užití zbraně nebo střeliva k výkonu zaměstnání nebo povolání

•

Skupina E – užití zbraně nebo střeliva k ochraně života, zdraví nebo
majetku

Příslušným útvarem Policie ČR, u něhož zájemce podává žádost o vydání
zbrojního průkazu, je vždy krajské ředitelství policie, a to podle místa pobytu fyzické
osoby, nebo sídla právnické osoby.178 Podmínky pro získání zbrojního průkazu jsou
obecně uvedeny v § 18, odst.1 zákona o zbraních. Jedná se o:
•

Povinnost mít místo pobytu na území České republiky.

•

Nutnost dosáhnout požadovaného věku. Věkové hranice jsou podrobněji
upraveny v § 19 zákona o zbraních. Vyplývá z něj, že zbrojní průkaz může
být vydán různě starým osobám, a to v závislosti na účelu, k němuž má být
vydán. Věkové hranice se pohybují v rozmezí 15–21 let.

177
178

§ 12 odst. 1, písm. f) z. č. 2/ 1969 Sb., kompetenčního zákona
§ 10 odst. 2, z. č. 119/2002 Sb., zákona o zbraních
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•

Způsobilost k právním úkonům.179

•

Zdravotní způsobilost. Při posuzování zdravotní způsobilosti je zkoumáno
nejen fyzické, ale i duševní zdraví osoby. Prováděcí předpis180 určí, na co
konkrétně je nutno se při prohlídce zaměřit, stejně jako druhy nemocí či
poruch, jejichž existence zakládá nemožnost vydání zbrojního průkazu.
Typicky to jsou duševní poruchy, jež osobu zbavují příčetnosti. Příkladem
může být schizofrenie, patologické nezvládání agresivity apod.

•

Odbornou způsobilost. Zkouška odborné způsobilosti má prověřit, zda
uchazeč disponuje potřebnými teoretickými znalostmi a také, je-li schopen
praktického zacházení se zbraní. Proto se i samotná zkouška rozděluje na
část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována testování
znalostí příslušné právní úpravy, nauky o zbraních a střelivu a
zdravotnického minima. V praktické části musí uchazeč nejdříve prokázat,
že je schopen bezpečně a správně manipulovat se zbraní a střelivem.
Speciálně se komisaři zaměřují na to, aby zkoušený v žádném momentu
nemířil zbraní mimo cíl a také aby vždy, kdy se nechystá ke střelbě, držel
prst mimo spoušť. Poslední část praktické zkoušky spočívá ve střelbě na
pevný cíl.

•

Bezúhonnost. Požadavek bezúhonnosti má zajistit, aby se neozbrojovali
lidé, kteří se kdy dopustili společensky škodlivého jednání. Za společensky
škodlivé jednání se zde považuje úmyslné spáchání vyjmenovaných
trestných činů181 a nedbalostní spáchání trestného činu ve spojitosti s
porušením povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním
zbraně nebo střeliva182. Při posuzování spolehlivosti za účelem vydání

179

Zákon o zbraních ještě užívá starou občanskoprávní terminologii. Od účinnosti občanského zákoníku 1.
ledna 2014 byla způsobilost k právním úkonům nahrazena pojmem svéprávnost.
180
Vyhláška č. 493/2002 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu
a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
181
§ 22 odst. 1, 2, z. č. 119/2002 Sb., zákona o zbraních
182
§ 22 odst. 1, písm. d), z. č. 119/2002 Sb., zákona o zbraních
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zbrojního průkazu se přitom nepřihlíží k zahlazení odsouzení a ani k jiným
případům, které mají za následek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl
odsouzen. Výše uvedené skutečnosti ověřuje příslušný útvar policie
pomocí opisu z Rejstříku trestů.
•

Spolehlivost. Poslední z podmínek, které zákon o zbraních uvádí, je
spolehlivost fyzické osoby. Stejně jako u bezúhonnosti je i u této podmínky
vymezení negativní. Kromě důvodů souvisejícími s pácháním trestné
činnosti a přestupků je jako důkaz nespolehlivosti zvlášť uvedeno
prokazatelné nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo prokazatelné
požívání návykových látek. Výše uvedené skutečnosti ověřuje příslušný
útvar policie pomocí opisu z Rejstříku trestů a opisu z evidence
přestupků.183

Co se týká typů zbraní, které si může civilista pořídit, musí se řídit zákonným
rozdělením zbraní, jak ho vymezuje zákon o zbraních. Ten rozeznává čtyři kategorie
zbraní a střeliva, které označuje písmeny A – D.
•

Kategorie A – zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky
zbraní. Všechny zbraně, druhy střeliva a doplňků patřící do této kategorie
jsou pro civilní obyvatelstvo zakázány. Typicky sem patří samopaly,
automatické pušky, dělostřelecké střelivo, granáty, tlumiče hluku výstřelu
nebo laserové zaměřovače. Důvod zákazu vyplývá z přesvědčení
zákonodárce, že takto vysoce účinné zbraně (míněno i střelivo a doplňky
zbraní) nejsou pro většinu legitimních civilních účelů běžně využitelné
nebo s sebou nesou jiná bezpečnostní rizika plynoucí například z vojenské
povahy některých zakázaných zbraní.184

183

Zatímco existenci spáchaných trestných činů nebo přestupků může policie ověřit z příslušných rejstříků,
prokazatelné nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo prokazatelné požívání návykových látek
nikoliv. Policie proto využívá jiných dostupných dokumentů (úřední záznamy apod.), z nichž lze usoudit
na požívání návykových látek nebo nadměrné užívání alkoholu. Policie tak může například zjistit, že
žadatel se dopustil výtržnictví nebo domácího násilí a v obou případech byl pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky.
184
[online] [cit. 29.4.2018]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-podlehajici-zakonu-ozbranich-a-podminky-jejich-nabyvani-a-drzeni.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
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•

Kategorie B – zbraně podléhající povolení. Sama skutečnost, že osoba
získala zbrojní průkaz, ještě neznamená, že smí automaticky vlastnit i
některou z povolených zbraní – tedy třeba právě zbraň kategorie B. Pro
nabytí takové zbraně je sice nejprve nutno splnit podmínky pro získání
zbrojního průkazu, ale potom také získat povolení od příslušného útvaru
policie. Na rozdíl od samočinných, plně automatických zbraní, které
spadají do kategorie A, a jsou tedy zakázané, zbraně poloautomatické
(samonabíjecí) jsou povolené. Povolenou zbraní je tak kupříkladu
opakovací brokovnice, má-li hlaveň dlouhou nejvýše 60 cm.

•

Kategorie C – zbraně podléhající ohlášení. Tyto zbraně lze do vlastnictví
nabýt pouhým získáním zbrojního pasu příslušné skupiny. Patří sem takové
zbraně, které jsou z pohledu zákonodárce méně účinné než zbraně
kategorie B. Jde například o silnější plynové zbraně či pistole.

•

Kategorie D – zbraně nepodléhající registraci. Jedná se o zbraně, jejichž
účinnost je natolik nízká, že zákonodárce nepovažoval za nutné jejich
vlastnictví regulovat a podmiňovat jej skládáním zkoušek, dokládáním
dokumentů nebo prokazováním řádného důvodu. Omezení pro vlastnictví
(a držení a nošení) spočívá pouze v požadavku plnoletosti a plné
svéprávnosti. Mezi zbraně nepodléhající registraci patří typicky
vzduchovky nebo slabší druhy plynových pistolí.

Ze zákona o zbraních vyplývá, že v České republice není povoleno otevřené,
viditelné nošení zbraně (open carry). Výjimku zákon činí jen u strážníků obecních policií
při plnění úkolů obecní policie a členů ochranky České národní banky, kteří smí nosit
zbraň viditelně v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů. Z podstaty výkonu
povolání se skryté nošení nevztahuje na příslušníky Policie ČR, vězeňské služby apod.
Civilista je však povinen nosit zbraň skrytě (concealed carry).
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Když se uchazeči o zbrojní průkaz podaří splnit všechny požadavky, získá zbrojní
pas. Poté, co si pořídí povolenou zbraň, musí ještě zajistit, aby byla zbraň bezpečně
uskladněna. Podmínky pro uskladnění stanoví zvláštní předpis.185
Platnost zbrojního průkazu je v České republice 10 let. Jestliže chce držitel
průkazu jeho platnost obnovit, je povinen nejdříve 6 měsíců a nejpozději 2 měsíce před
koncem platnosti zažádat o vydání nového průkazu.

5.1 Směrnice Evropské unie a novela ústavního zákona o bezpečnosti
České republiky
V reakci na teroristické útoky v Paříži z listopadu 2015 přijala Evropská unie na
návrh Evropské komise směrnici upravující držení zbraní obyvateli členských států. Tato
směrnice, jež stávající pravidla nastavená zákonem o zbraních zpřísňuje, vyvolala u české
střelecké veřejnosti velmi negativní reakce. Protesty proti zmíněné směrnici byly
zapříčiněné hlavně přesvědčením, že Evropská unie chce prostřednictvím této směrnice
omezovat práva stávajících držitelů zbraní. Vžil se proto název „odzbrojovací směrnice“.
V souvislosti s touto směrnicí vznikla mezi českými politiky iniciativa mající za cíl
novelizaci ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Podle důvodové zprávy měl
být do čl. 3 přidán odstavec 3 s následujícím zněním: „(3) Občané České republiky mají
právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci
2. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky
jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a
bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům.“.
Návrh novelizace v tomto znění schválila 28. 6. 2017 Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky. Senát však novelu zamítl. V srpnu 2017 podala Česká
republika žalobu na zmíněnou směrnici k Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) a spolu
s žalobou též návrh na odklad této směrnice. K obojímu se SDEU vyjádřil zamítavě.
Skutečnosti, že promítnutí směrnice do českého právního řádu s sebou ponese nadměrnou
administrativní, finanční i personální zátěž stejně jako tvrzení, že směrnice představuje
185

Nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní
nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem,
bezdýmným prachem a zápalkami
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ohrožení veřejného bezpečí, se dle SDEU nepodařilo České republice prokázat. Česká
republika tedy nadále musí evropskou směrnici do svého právního řádu promítnout.
Transpoziční lhůta končí 14. září 2018. Účinnost novelizací je však plánována až na
polovinu roku 2019.
Domnívám se, že sama evropská směrnice není přímo odzbrojující. Rozumím
však obavám některých politiků i střelců a chápu pohnutky, jež je vedly k návrhu a
podpoře novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Byť směrnice nezakazuje, aby se
obyvatelé členských států ozbrojovali, způsob jejich ozbrojování oproti aktuálnímu
právnímu stavu omezuje. Novelizace ústavního zákona způsobem, kdy se součástí
ústavního pořádku stane právo občanů nabývat, držet a nosit zbraň, měla České republice
zajistit, že její občané neztratí právo se v souladu se zákonem ozbrojovat, a to bez ohledu
na budoucí vývoj evropské legislativy.
Podle mého názoru je vnitřní bezpečnost záležitostí každého státu a neměla by být
regulována na evropské úrovni. Než však kvůli každé směrnici, která by se ukázala
nežádoucí, přijímat novely či celé nové ústavní zákony, viděla bych jako užitečnější
vyjednání rozsáhlejší výjimky zahrnující oblast zbraní. S ohledem na stávající situaci byl
však krok směrem k novelizaci ústavního zákona pochopitelný.
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6 KOMPARACE A DISKUZE
Může se zdát, že srovnávám nesrovnatelné. A do jisté míry tomu tak skutečně je.
Česká republika a Stát Izrael mají odlišnou historii, nachází se ve zcela rozdílných
politických i geografických podmínkách, čelí jiným hrozbám i výzvám. Mám však za to,
že právě díky odlišnosti může být srovnání přínosnější a podnětnější, než by tomu bylo
například při srovnávání České a Slovenské republiky, kde by byly rozdíly znatelně
menší. Navíc hrozby, kterým Izrael čelí nyní (a čelil od svého počátku), se ukazují být i
České republice blíže. V této kapitole postupně srovnám, v čem tkví největší rozdíly
v českém a izraelském zajištění veřejného pořádku. Budu se držet struktury izraelské
kapitoly, protože kruhy/okruhy zabezpečení (circles of security) dle mého přehledně a
logicky postupují od ochrany vnější až po vnitřní.

6.1 Vnitřní zpravodajská služba
V tomto případě srovnávám izraelský Shabak a českou BIS. Obě tyto služby jsou
vnitřní zpravodajské služby a jako takové mají za cíl předem odhalovat skutečnosti, které
představují ohrožení pořádku dané země. Shabak i BIS jsou organizačně provázány
s výkonnou mocí, konkrétně s vládou. U Shin Bet je vazba na vládu ještě o něco silnější,
neboť ředitele této služby jmenuje vláda na návrh premiéra, zatímco ředitele BIS jmenuje
vláda po projednání s příslušným výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu. Obě
zpravodajské služby však podléhají autoritě vlády. Nejpodstatnější odlišnost nicméně
spočívá v pojetí pravomocí. Příslušníci Shin Bet jsou zákonem výslovně nadáni
pravomocemi příslušníka policie, a to v případě plnění úkolů vymezených jako „maření
a předcházení nezákonným aktivitám namířeným proti bezpečnosti Státu Izrael, jeho
pořádku nebo demokratickému zřízení“, „ochrana osob, informací a míst určených
vládou“, „jakékoli aktivity, o nichž rozhodne vláda se svolením Knesset Service Affairs
Committee, jež jsou potřebné k ochraně státních zájmů zásadních pro národní
bezpečnost“. V praxi to znamená, že příslušníci Shin Bet osobně vyšetřují osoby, smějí
prohledávat movité i nemovité věci, zatýkat osoby, žádat po nich vysvětlení a další.
Naproti tomu příslušníci BIS nemají žádné exekutivní pravomoci. Jejich činnost spočívá
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pouze v získávání, shromažďování a vyhodnocování informací, k čemuž nejsou nadáni
pravomocemi policejního typu. BIS k provádění zásahů využívá příslušné policejní
útvary (např. Útvar rychlého nasazení).
Důvodem k odlišnému pojetí pravomocí pro příslušníky zpravodajské služby je
odlišná bezpečnostní situace obou zemí a také něco, co bych nazvala bezpečnostní
kulturou. Jak bylo vysvětleno v příslušných kapitolách, pro Izrael je včasné odhalení
hrozeb a jejich odstranění otázkou přežití. Není čas ani prostor na komplikované
předávání informací a koordinaci většího počtu osob. Efektivnější je nadat zpravodajce
takovými pravomocemi, aby na odhalené nebezpečí mohli ihned reagovat. Nebezpečí,
které s sebou takové pojetí pravomocí nese, je jejich zneužití. Izrael jakožto demokratický
stát zneužití pravomocí svěřených příslušníkům Shin Bet předchází kontrolními
mechanismy a také podmíněním určitých kroků souhlasem osob stojících mimo strukturu
Shabaku. Česká republika se těší příznivé bezpečnostní situaci, přesto však nelze
pominout hrozby, které pro ni představuje mezinárodní terorismus. Zvláště s ohledem na
otevřenost vnitřních hranic v rámci Schengenského prostoru se mohou i do České
republiky dostat osoby napojené na mezinárodní teroristické organizace. Úprava, kterou
Česká republika pro svou vnitřní zpravodajskou službu zvolila, je dostačující, dokud jsou
hrozby natolik nízké, že pro jejich potírání stačí existující policejní útvary, se kterými
BIS spolupracuje. Jestliže by se bezpečnostní situace natolik zhoršila, že útvary, jejichž
příslušníci absolvují i výcvik v oblasti protiteroristických aktivit (URNA, částečně i
Speciální pořádkové jednotky a zásahové jednotky) by na výkon zásahů na základě
zjištění BIS nestačily, je na místě zvážit, jak situaci řešit. Nedomnívám se, že Česká
republika, pamatujíce na zneužívání zpravodajských služeb komunisty, bude nakloněna
zavádění exekutivních pravomocí příslušníkům zpravodajských služeb. Rekodifikace186
této oblasti by navíc vyžadovala důkladnou přípravu, což vylučuje zvolení takového
kroku jako rychlou reakci pro případ akutně se horšící bezpečnostní situace. Jako
efektivnější proto spatřuji zlepšit úroveň výcviku běžných policistů, případně navýšit
stavy specializovaných jednotek.

186

Záměrně volím slovo rekodifikace, neboť se domnívám, že udělení exekutivních pravomocí
příslušníkům zpravodajských služeb by představovalo natolik významnou změnu části právního řádu, že
jej nelze nazvat pouhou novelizací.
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6.2 Armáda
V této kapitole srovnám úlohu izraelské armády a Armády České republiky při
zajištění veřejného pořádku. Při psaní kapitoly 4.2 Armáda jsem záměrně věnovala větší
prostor společenskému aspektu, který povinná vojenská služba (vedle obranné funkce)
představuje, než prostému popisu a výčtům jednotek, jež jsou v rámci IDF zřizovány. To,
v čem se izraelská armáda nejvíc liší od Armády ČR (a ostatně i jiných světových armád)
je totiž právě onen společenský vliv. Mám za to, že vliv izraelské armády na zajištění
veřejného pořádku, a tedy i na vnitřní bezpečnost, je značný, a to navzdory tomu, že
primárním úkolem IDF je ochrana vnější bezpečnosti187 - obrana existence, územní
celistvosti a suverenity Státu Izrael. Vliv izraelské armády na zajištění veřejného pořádku
vnímám dvojí. Přímý a nepřímý. Přímým vlivem míním skutečné dovednosti a schopnosti
využitelné při obraně státu, které si branci z vojny odnáší, skutečnou přítomnost vojáků
v ulicích, skutečné vojenské hlídky objektů či společné hlídky pohraniční policie a
armády. Řekněme tedy viditelné, fyzické zapojení do zajištění pořádku. Pak je zde vliv
nepřímý, což je právě již zmiňované formování společnosti skrze povinnou vojenskou
službu. Veřejný pořádek je kromě jiného tvořen hodnotami a izraelská armáda tyto
hodnoty posiluje. Díky výcviku a výchově, které se Izraelcům v armádě dostane, se
obyvatelstvo konstantně formuje. Hodnoty jako lidská důstojnost, mír, bezpečnost, které
jsou součástí veřejného pořádku188, se stávají Izraelcům vlastní.
Podrobím-li srovnání Armádu ČR, zjišťuji, že její přímá účast na zajištění
veřejného pořádku je minimální a nepřímá spíš žádná. Skutečnost, že se Armáda ČR
přímo nepodílí na zajištění veřejného pořádku nicméně nepovažuji za chybu ani
nedostatek. Zajištění bezpečnosti státu je logicky rozděleno mezi více složek a armádě
připadají jiné úkoly než starost o vnitřní bezpečnost. Účast armády na zajišťování
veřejného pořádku je v souvislostech českého právního řádu naopak znamením
zvýšeného nebezpečí či jiné nestandardní situace. Jelikož se Izrael nachází ve stavu
zvýšeného nebezpečí neustále, armáda musí být aktivně zapojena.

187
188

S výjimkou oblastí Judeje a Samaří, kde izraelská armáda zajišťuje veškerou bezpečnost.
Jak judikoval i Nejvyšší soud Státu Izrael – viz kapitola 3.1.2.
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Je zjevné, že situace Izraele a České republiky je natolik odlišná, že by nebylo
účelné izraelský model obrany vlasti bez dalšího do České republiky přenášet. Takový
přístup by navíc u veřejnosti, myslím si, nenašel podporu, a chyběla by mu tudíž
legitimita, které se mu dostává v Izraeli. Čeští občané by se těžko smiřovali s tím, kdyby
jim stát na dva nebo tři roky omezil osobní svobody z důvodu vojenské přípravy.
Dnešní stav v České republice je tedy takový, že kdo nechce, nemusí pro svou
zemi v době míru dělat a obětovat nic. Na první pohled může takový stav působit ideálně.
O bezpečnost se starají složky k tomu určené, občané do jejího zabezpečení aktivně
nezasahují. Je ale třeba se ptát, zda je v pořádku zcela rezignovat na účast civilních osob
v systému zajišťování bezpečnosti země. Jací lidé vyrůstají v generaci, která nemusí ze
svého pohodlí nic slevit? Co budou pak tito lidé ochotni pro svobodu, na niž jsou zvyklí,
udělat, až bude ohrožena? Mám za to, že mezi izraelským modelem stojícím na
absolutním zapojení občanů do zajištění pořádku země a českým pojetím, kdy civilní
osoby nemusejí pro bezpečnost státu dělat nic, existuje široký prostor pro nalezení
kompromisu. Bylo by například možné uvažovat o systému, kdy by muži starší osmnácti
let každý rok po dobu několika let (přesné číslo by bylo k diskuzi) absolvovali vojenskou
přípravu v trvání potřebném pro základní osvojení vyučovaných postupů. Následující
roky by se takový výcvik mohl zkrátit na „udržovací dobu“. Výcvik by se skládal z bojové
a nebojové části. Bojová část by sloužila k osvojení praktických dovedností jako střelba,
taktika, fyzická příprava. Nebojová část by pak zahrnovala seznámení s historií
Československé a České republiky se zaměřením na podstatné okamžiky boje o svobodu
a střety s totalitními myšlenkami a ideologiemi. Ženy by do výcviku mohly být zapojeny
také, ovšem s jinou koncepcí. V rámci své bojové přípravy by mohly projít kupříkladu
zdravotnickým kurzem, kurzem první pomoci.
Mnozí jistě namítnou, že Česká republika je v NATO, tudíž vlastní
obranyschopnou armádu nepotřebuje. Jak jsem však popsala výše, civilní účast v armádě
nemá pouze přímý dopad v podobě bojeschopnosti, ale i nepřímý, společenský dopad.
Navíc Česká republika nesplňuje své závazky vůči NATO v podobě vydávání 2 % HDP
na obranu a z takové pozice se těžko jakékoli závazky ze strany partnerů vymáhají. Navíc
uvážím-li, že ústavní zákon o bezpečnosti České republiky uvádí ve svém článku 1 jako
primární povinnost státu zajištění svrchovanosti a územní celistvosti (až poté ochranu
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demokratických základů a ochranu životů, zdraví a majetkových hodnot), k dosažení
těchto cílů je nepochybně vlastní fungující a připravená armáda potřeba.
Umím si představit, že systém alespoň minimálního zapojení občanů do obrany
vlasti by výrazně zlepšil obranyschopnost České republiky, prohloubil by vazbu občanů
k vlastní zemi a mohl by působit pozitivně výchovně. Díky k tomu, že by každý člověk
prošel alespoň takto základním výcvikem, věřím, že by se posílila i všeobecná úcta
k příslušníkům bezpečnostních složek a zvýšila by se jejich prestiž.
S ohledem na skutečnost, že je dnes veškerá činnost spočívající v zapojení občanů
do obrany země dobrovolná, je třeba zvlášť vyzdvihnout a ocenit ty, kdo vstupují do
Aktivních záloh Armády České republiky a celý projekt přípravy občanů k obraně státu
(POKOS). Toto jsou například iniciativy, na nichž lze stavět.

6.3 Policie
Lze říct, že svým posláním se izraelská policie a Policie ČR příliš neliší. Jedná se
o boj se zločinem, vymáhání práv, dohled nad dopravní situací, zajišťování vnitřní
bezpečnosti obecně. Přesto však mezi těmito dvěma složkami existují rozdíly. Vyplývají
z odlišné povahy hrozeb a s tím souvisejícími způsoby boje proti takovým hrozbám.
Podstatný rozdíl spočívá v trvalém zapojení izraelských policistů (konkrétně
příslušníků MAGAV) do ochrany hranic a do hlídkové činnosti v potenciálně
nebezpečných oblastech. Česká republika jakožto členský stát Evropské unie a členský
stát Schengenského prostoru má hranice otevřené, kontroly a bezpečnostní opatření,
kterých využívá Izrael, zde tedy nepřipadají v úvahu.189 Zároveň v takové míře ani nejsou
nutné. Příslušníci Policie ČR by byli do ochrany hranic zapojeni pouze tehdy, nacházelali by se Česká republika v ohrožení.
Dalším rozdílem je zahrnutí boje s terorismem do základního poslání izraelské
policie. Vzhledem k tomu, že terorismus představuje hlavní a největší ohrožení veřejného
189

V souvislosti s hrozbami spojenými s nelegální migrací, s níž se evropské státy potýkají, přijala Česká
republika zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic, který umožňuje vládě (a v případě
bezprostřední vážné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost Ministerstvu vnitra) dočasně
znovu zavést ochranu vnitřních hranic.
Útvarem zabývajícím se hrozbami souvisejícími s nelegální migrací se trvale zabývá cizinecká policie.
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pořádku Izraele, je tento krok logický. Nicméně i přesto, že všichni policisté získávají
výcvik

zaměřený

na

boj

s terorismem,

zřizuje

izraelská

policie

speciální

protiteroristickou jednotku YAMAM.190 Česká republika naproti tomu není těmto
hrozbám takto vystavena, a boj s terorismem byl proto přidělen speciálnímu policejnímu
útvaru, kterým je URNA. Měnící se bezpečnostní situace v Evropě však i v České
republice vedla k přijetí nových opatření. Příkladem může být posílení běžných
pořádkových hlídek příslušníky specializovaných jednotek, kteří jsou lépe vycvičeni i
vybaveni pro případný střet například s aktivním střelcem.191 S odlišnými formami
hrozeb, kterým obě země čelí, se pojí i jiná příprava a výbava policistů. Ač podrobnější
informace o přípravě, výcviku či výbavě policistů nejsou veřejně dostupné192, jen
samotným pozorováním lze dojít ke konkrétním závěrům. Izraelské policejní hlídky jsou
běžně vybaveny neprůstřelnými vestami, přilbami a dlouhými zbraněmi. České hlídky
pořádkové policie naopak výše uvedené vybavení při běžných pochůzkách nevyužívají.
Domnívám se, že například příslušníci pohotovostních jednotek reagujících na tísňová
volání, by měli být vybaveni dlouhými zbraněmi i neprůstřelnými vestami. Právě
pohotovostní jednotky se často vydávají do míst a k pachatelům, o nichž není mnoho
známo (na rozdíl od zásahových jednotek, které sice zasahují proti nebezpečným
pachatelům, ale mají velmi pečlivě připraven plán zásahu a přesně vědí, v jakých místech
se budou pohybovat), a hrozí jim tudíž nebezpečí, která nejsou předem zřejmá.193
Velké rozdíly jsou ve způsobu přijímaní policistů do služby a v následném trvání
služebního poměru. Zájemci o práci u izraelské policie jsou po splnění tříkolového
přijímacího řízení přijati na dobu pěti let, přičemž první dva roky slouží jako zkušební
doba. Jestliže se kdykoli během zkušební doby ukáže, že kandidát není vhodný pro

190

Dá se říct, že boj s terorismem je hlavní téma všech izraelských složek podílejících se na zajištění
veřejného pořádku. Svou protiteroristickou jednotku zřizuje kromě policie i armáda (jednotka Sayeret
Matkal). Hrozba teroristických útoků je pro směřování a způsob zabezpečení Státu Izrael určující
skutečností.
191
V hlavním městě Praze jsou každodenně v terénu dvě hlídkové skupiny příslušníků Speciální
pořádkové jednotky, kteří jsou vybaveni dlouhými zbraněmi, neprůstřelnými vestami a jsou schopni
rychle reagovat na akutní krizové situace. Tento krok vnímám jako výborný. Zásahová jednotka, která je
pro zneškodnění zvlášť nebezpečných pachatelů primárně určena, není schopna reagovat tak rychle jako
policisté, kteří již jsou v terénu.
192
Žádný oficiální zdroj neuvedl, jaké zbraně používá izraelská policie. Lze dohledat, jakými zbraněmi je
vybavena pohraniční policie MAGAV. V případě České republiky jsou informace dostupnější. Například
zde: http://www.policie.cz/clanek/vybaveni-strelnymi-zbranemi-pouziti-zbrane.aspx
193
Je třeba kladně hodnotit posun u pohotovostních hlídek pražské pohotovostní motorizované jednotky,
kde už některé hlídky dlouhými zbraněmi vybaveny jsou.
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policejní činnost, může jeho dosavadní působení komisař (nebo osoba k tomu pověřená
komisařem) ukončit. Pokud policista první dva roky splní úspěšně, doslouží celých pět
let. V případě, že chce ve své službě u policie pokračovat, musí policista každých pět let
podat žádost o další prodloužení své služby. Také je povinen a se znovu podrobit
fyzickému testu, který je součástí přijímacího řízení. Teprve v okamžiku, kdy policista
dosáhl dvaceti odsloužených let, komisař (nebo jím pověřená osoba) může jeho službu
prodloužit na dobu neurčitou. V České republice jsou policisté přijati do služebního
poměru na dobu určitou v trvání tří let, přičemž prvních šest měsíců je stanoveno jako
zkušební doba. Jedině v období těchto šesti měsíců lze příslušníka propustit bez udání
důvodů. Po skončení služebního poměru na dobu určitou a úspěšném vykonání služební
zkoušky je uchazeč přijat do služebního poměru na dobu neurčitou. Odlišný je i způsob
ukončení spolupráce policisty s policií. Český zákon o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů dává policistovi právo kdykoli požádat o své propuštění. Jeho
služební poměr skončí uplynutím dvou kalendářních měsíců následujících po dni
doručení žádosti o propuštění. Zákon o Policii Státu Izrael upravuje policistovu
„rezignaci“ jinak. Příslušník policie má uloženo oznámit svůj plánovaný odchod ze
služby 3 měsíce předem. Z této povinnosti lze udělit výjimku na základě žádosti
adresované policejnímu komisaři. V souvislosti s ukončením služby existuje ještě
pravomoc izraelského ministra vnitra, který smí prodloužit dobu služby jakéhokoli
policisty v případě, že se země nachází v krizovém stavu (slovy zákona „time of
emergency“). Ministr vnitra má také právo jakéhokoli policistu kdykoli propustit. Česká
právní úprava neumožňuje příslušníka Policie ČR přijatého do služby na dobu neurčitou
propustit z jiného než zákonem předvídaného důvodu. Tento přístup odpovídá nastavení
celého českého právního řádu, kdy zaměstnanci, nájemci, spotřebitelé, a právě i
příslušníci bezpečnostních sborů, jsou považováni za slabší stranu, jíž je třeba chránit.194
Příslušník policie nemůže být propuštěn na základě neuspokojivých výsledků ve výkonu
služby. Za neuspokojivé výsledky mu smí být pouze udělen kázeňský trest. Mám za to,
že výslovný důvod propuštění z důvodu prokazatelně neuspokojivých výsledků při
výkonu služby by měl v zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
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Ač jsou zaměstnanci, nájemci i spotřebitelé chráněni zejména normami soukromého práva, vnímám
v úpravě jejich postavení a postavení příslušníků bezpečnostních sborů jisté podobnost. Na všechny tyto
skupiny je totiž nahlíženo jako na stranu v pozici jisté podřízenosti. Tato skutečnost se projevuje právě
například při regulaci propouštění, výpovědí či odstupování od smlouvy.
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být. Jsem si vědoma, že takové ustanovení by mohlo být zneužito k odstranění osob, které
by se nadřízeným zdály nepohodlné. Od toho by však měly fungovat kontrolní
mechanismy stojící mimo strukturu policie, na něž by se propuštěný v případě, že by se
cítil poškozen, mohl obrátit. Za současné situace, kdy se policejní služba netěší dostatečné
prestiži a dostatečnému zájmu, by zjednodušení propuštění nejspíš vedlo k dalšímu
poklesu zájmu o policejní službu. Přísnější režim propuštění policisty by měl být na druhé
straně vyvážen jejich lepšími pracovními podmínkami v podobě finančního ohodnocení,
dobrého vybavení a kvalitního vzdělávání.
Izraelský model se může zdát v porovnání s českým vůči policistům nedůvěřivý a
přísný. První dva roky nemá uchazeč jisté nic a každých pět let se musí hlásit o svou
pozici znovu. Navíc může být propuštěn mnohem snadněji než v České republice. Důvod,
proč Izrael zvolil takový přístup, je však zjevný a dle mého mínění pochopitelný. Jak bylo
podrobněji vysvětleno v kapitole 3.1.2, izraelské správní právo dává velký prostor
správnímu uvážení. Jsou to tedy právě policisté, kdo během služby aplikují právní normy
a uplatňují na ně své správní uvážení. Jelikož je jim tím dána velká moc, je správné, že
stát důkladně prověřuje ty, kdo takovou mocí mají být obdaření. Zákon o izraelské policii
také není zdaleka tak podrobný jako český zákon o Policii ČR. Zatímco český zákon
velmi podrobně upravuje povolené policejní postupy, izraelský zákon tak nečiní. Na
zákonné úrovni jsou policejní pravomoci a úkoly upraveny obecně. Je-li nutná další
regulace, obvykle je uplatňována prostřednictvím právních předpisů nižší právní síly.195
Toto uspořádání umožňuje policii se rychle a efektivně přizpůsobit aktuálním
bezpečnostním hrozbám. S tím souvisí i mnohem snadnější způsob propouštění policistů
a krátké trvání jejich služebního poměru. Pro případ, že by se jakákoli osoba projevila
jako pro policii málo přínosná, musí existovat způsob, jak takovou osobu rychle nahradit
někým lepším.
Situace, kdy jsou policejní postupy příliš formalizovány, může vést až
k paralyzaci řádného výkonu policejní činnosti. Je pochopitelný a jistě legitimní záměr
zákonodárce vyvážit intenzitu zásahu do (ústavním) zákonem garantovaných práv
v zájmu zajištění veřejného pořádku na straně jedné a zachování zmíněných práv na
straně druhé. Česká právní kultura (po vzoru rakousko-německé tradice) je nakloněna
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spíše podrobnější úpravě, která může být pro policisty mnohdy omezující, neboť na ně
klade přílišné formální požadavky. Jako zásadní vnímám v této věci rozsudek Nejvyššího
správního soudu České republiky, který, dle mého velmi správně a realisticky, hodnotí
skutečnou situaci policistů při provádění zákroků: „Veřejný činitel v postavení policisty
při operativním zákroku nemá komfort správního orgánu, čas a různé prostředky k
dosažení zamýšleného legitimního cíle (formalizované dokazování, ověřování, opakované
upozornění, pořádkové pokuty), a proto po něm také nelze požadovat v jednání limity,
které existenci takových podmínek předpokládají.“196 Soud tuto myšlenku vyslovil
v souvislosti s tím, že policisté jsou často nuceni rozhodovat se ihned, což jim
znemožňuje důkladně prostudovat skutkový stav. Není však úkolem osoby, vůči níž je
policejní zákrok veden, aby na místě posuzovala jeho správnost či oprávněnost. Ústavní
soud se v této věci vyslovil jednoznačně: „Ústava České republiky, Listina základních
práv a svobod, ani žádná jiná právní norma nepřipouštějí, aby občané nejprve hodnotili
zákonnost postupu veřejných činitelů a teprve na základě tohoto jejich pokynů
neuposlechli.“197 Nejvyšší správní soud v tomto duchu doplňuje, že „Neuposlechnutí
výzvy policisty jen podle subjektivní úvahy o tom, že se jedná o výzvu nesprávnou,
představuje nikoli bezvýznamné ohrožení jednoho z pravidel fungování demokratické
společnosti.“198 Oba uvedené právní názory vnímám jako správné a pro činnost policie
klíčové. Dávají totiž policii prostor pro řádný výkon její činnosti, aniž by popíraly
důležitost zachování práv jednotlivců.
Další odlišnost v právní úpravě spočívá ve skutečnosti, že zákon o izraelské policii
na rozdíl od české právní úpravy, kde jsou trestné činy vyjmenovány jediným předpisem
(trestním zákoníkem), zmiňuje činy, za něž lze uložit trest odnětí svobody.
Zvlášť viditelné rozdíly spatřuji v zapojení veřejnosti do činnosti policie. Zatímco
v Izraeli je spolupráce policie s veřejností samozřejmostí a zvykem (podrobně rozebráno
v kapitole 4.4), Česká republika takovou tradici nemá. Myslím si, že v této oblasti je znát
smutná zkušenost z období komunistické totality, kdy byla dobrovolná spolupráce
s policií postavena především na udavačství. Zajímavé je srovnání s hasiči, kde naopak
tradičně působí vysoký počet dobrovolníků. Je zjevné, že Hasičský záchranný sbor (a
hasičské jednotky obecně) je veřejností přijímán lépe a pozitivněji než policisté. Zřejmě
196
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je to dáno skutečností, že s hasiči nemají lidé spojeno nic negativního, jelikož jejich
činnost spočívá v záchraně životů a majetku. Policie naproti tomu vybírá pokuty, odtahuje
vozidla, zatýká, zkrátka vyžaduje a vymáhá dodržování povinností, což mnozí lidé
považují za obtěžující.
Rozdíl je i v organizaci speciálních jednotek. Lidé sloužící v YAMAM už
nepůsobí nikde jinde, složení týmu je tedy neměnné. V České republice naproti tomu se
zásahovými jednotkami či s Útvarem rychlého nasazení spolupracují i osoby, které nejsou
přímo jejich členy. Příkladem jsou policejní potápěči, kteří pracují v poříčních odděleních
pořádkové policie, ale spolupracují i s uvedenými útvary.
Dalším rozdílem je způsob velení. V České republice, zasahují-li složky IZS, se
velitelem zásahu stává hasič. V Izraeli naproti tomu velí nejvýše postavený přítomný
policista. Domnívám se, že tento rozdíl je dán druhy hrozeb, jímž obě země čelí. Zatímco
v českém prostředí je velení svěřeno těm, kdo se starají o záchranné práce, Izrael velením
pověřil policisty, kteří reprezentují vymáhání práv, boj s terorismem a zločinností obecně.

6.4 Civilian Security
Na základě studia provedeného za účelem napsání této práce jsem zjistila, že tato
oblast vykazuje při srovnání obou zemí výrazné rozdíly. Zatímco v Izraeli tvoří civilisté
plnohodnotnou součást zajištění veřejného pořádku, v České republice tomu tak není. Jak
lze vyčíst zejména z kapitoly 4.4, zapojení civilistů do zajištění veřejného pořádku má
v Izraeli dvě vrstvy. Povinnou a dobrovolnou. Povinné zapojení veřejnosti znamená, že
jej stát vyžaduje a vymáhá. Jedná se o bezpečnostní průpravu v rámci školního
vzdělávání, regulaci bezpečnostních agentur a další srovnatelné oblasti.199 Dobrovolné
zapojení občanů pak představují iniciativy popsané zvláště v kapitole 4.4.2.
Co se týká povinného zapojení civilistů do zajištění veřejného pořádku, v České
republice tato vrstva zabezpečení chybí. Neexistuje zde systematická a promyšlená
příprava občanů na zvládaní krizových situací. Řada lidí by jistě mohla namítnout, že
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Nejvýraznějším povinným zapojením civilistů do zajištění veřejného pořádku je jistě zákonem
nařízená vojenská služba, ta má však ve struktuře této práce zvláštní kapitoly. Civilian security je
výjimečná a odlišná právě tím, že osoby vytvářející tento okruh zabezpečení nejsou součástí ani policie,
ani armády, ani hasičského sboru.
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takový stav reflektuje zdravé společenské uspořádání, kdy si občané prostřednictvím daní
platí ty, kdo se postarají o jejich bezpečnost. Souhlasím, že těmi, kdo mají reagovat a
krizové situace řešit jako první, jsou příslušníci složek k tomu určených, a to nejen proto,
že je to jejich posláním a úkolem, ale také proto, že k tomu mají nejlepší výcvik. Je však
třeba si připustit, že příslušníci těchto složek nemohou být přítomni všude, a proto
duchapřítomní civilisté, kteří ví, jak se v krizových chvílích zachovat, mohou v prvních
okamžicích vzniku mimořádné události velmi pomoct. Zajišťování bezpečnosti vnímám
jako jednu z mála oblastí, která má být zabezpečována státem či ve spolupráci s ním a
nikoli výhradně soukromými subjekty. Proto i příprava občanů na mimořádné situace má
být úkolem státu. Zvláště s ohledem na ustanovení čl. 3 odst. 2 ústavního zákona o
bezpečnosti České republiky, který zakládá povinnost právnických a fyzických osoby
podílet se na zajišťování bezpečnosti České republiky. Byly by vůbec tyto osoby schopny
se na zajištění bezpečnosti skutečně podílet? Domnívám se, že ve většině nikoliv a
vnímám to jako špatné. Česká republika není v situaci, kdy by se všechny děti už od
školky musely učit, jak se evakuovat v případě bombového útoku. Jak ale postupovat
v případě požáru, autonehody, jak reagovat při střelbě ve veřejném prostoru nebo i jak se
obezřetně chovat v prostředí internetu, to jsou všechno vědomosti, které se mohou hodit
každému člověku. Možnost setkávání s hasiči, policisty a záchranáři, k nimž by mohlo
v rámci školního vzdělávání docházet, vnímám jako přínosnou. Mělo by být zájmem
státu, aby k němu jeho občané cítili vazbu a záleželo jim na něm. Setkáváním s lidmi,
kteří si za své povolání zvolili pomoc a ochranu ostatních na úkor vlastního pohodlí a
bezpečí, se taková vazba může velmi posílit. Vedle skutečně získaných dovedností to
vnímám jako další výhodu.
Dobrovolné zapojení občanů do zajištění veřejného pořádku vidíme v České
republice hlavně u dobrovolných hasičů a u Aktivních záloh Armády České republiky.
Jak jsem uvedla již v kapitole 6.3, hasiči jsou v České republice vnímáni pozitivněji než
policisté. Proto i zájem o dobrovolnou pomoc je u nich výrazně vyšší než u policie, která
ani žádné dobrovolnické sbory nezřizuje. Když si představím, že by skupina lidí chtěla
dobrovolně a organizovaně pomáhat třeba policii (ať už státní nebo obecní), momentálně
není program, který by něco takového umožňoval.
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Jako možnost podpory ozbrojených složek se nabízí i možná úprava odvodu daní.
Bylo by například možné určit procento z daně z příjmu, které by poplatník mohl věnovat
určité státem odsouhlasené organizaci či složce.
V izraelské části jsem označila legálně ozbrojené civilisty jako další složku
zajištění veřejného pořádku. Své tvrzení jsem podložila případy, kdy ozbrojení civilisté
zneškodnili pachatele teroristického útoku a také vysvětlením smyslu vydávání zbrojních
pasů. V Izraeli je možné zbraň vlastnit pouze tehdy, je-li doložitelný osobní nebo veřejný
zájem. Z povahy speciálních podmínek, jak jsou popsány v kapitole 4.4.4, lze vyvodit, že
ozbrojení civilisté nastupují až ve chvíli, kdy nemohou veřejný pořádek spolehlivě zajistit
složky k tomu určené. Zajímavou výjimku tvoří možnost udělit zbrojní pas jakékoli osobě
na základě doporučení Policie Státu Izrael. S ohledem na úkol izraelské policie zajišťovat
veřejný pořádek vnímám tuto pravomoc, kterou jí izraelský zákon o střelných zbraních
uděluje, jako smysluplnou a pochopitelnou.
Obecně lze říct, že Česká republika přistupuje k ozbrojování civilistů
benevolentněji, ať už se to týká samotného procesu získání zbraně nebo typů zbraní, které
jsou civilistům povolené. Osobám žádajícím o zbrojní průkaz v České republice stačí
zákonný důvod pouze tvrdit, a to na rozdíl od osob žádajících o vydání zbrojního průkazu
v Izraeli, které tvrzený důvod musí nejen tvrdit, ale též prokazovat. Další rozdíl spočívá
ve stanovení věkové hranice. Izrael ji spojuje s absolvováním vojenské služby a také
s občanstvím. Zatímco český zákon nijak neznevýhodňuje ty, kdo mají na území České
republiky pouze trvalý pobyt, nikoliv občanství, Izrael neobčanům umožňuje o zbrojní
průkaz žádat až ve 45 letech, přičemž občané smějí žádat již ve 21 nebo 27 letech (v
závislosti na službě v armádě). Prokázání dobrého zdravotního stavu a absolvování
výcviku vyžadují obě země. Podstatnou odlišnost představuje typ zbraní, které jsou pro
civilisty povolené. V Izraeli si civilista nepořídí (až na naprosté mizivé výjimky) dlouhou
zbraň. Česká legislativa naopak dovoluje civilistům vlastnit i dlouhé zbraně jako třeba
opakovací brokovnice. Omezení počtu nábojů, které vychází z izraelského zákona, český
zákon vůbec nezná. Držitelé zbrojních průkazů smějí nakupovat střelivo do svých zbraní
neomezeně.
Další rozdíl je v délce platnosti zbrojních průkazů. Český zbrojní průkaz platí 10
let, izraelský pouhé tři roky. Rozdílný je i přístup ke způsobu nošení zbraně. Česká
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republika nepovoluje otevřené nošení neboli open carry, ale pouze skryté nošení zbraně,
tedy concealed carry. Izrael naproti tomu povoluje otevřené nošení zbraně.
Z výše popsaného srovnání a podrobného popisu v kapitolách 4.4.4 a 5 vyplývá
zajímavý stav, kdy Česká republika, která se těší mnohem příznivější bezpečnostní
situaci, zvolila výrazně benevolentnější přístup k držení zbraní civilními obyvateli.
Osobně se nedomnívám, že by se česká legislativa měla v tomto ohledu zpřísňovat, ani
rozvolňovat. Jedině v případě, kdy by se současná právní úprava ukázala být nevhodnou,
například by vyšlo najevo, že dochází k nápadně vysokému počtu spáchaných trestných
činů legálně drženými zbraněmi, byla by na místě revize současného stavu. Izraelská
úprava nepochybně přísná je. Jsou si toho vědomi i izraelští politici, a proto byla v srpnu
2018 přijata novelizace zákona o střelných zbraních, která umožní žádat o zbrojní průkaz
rezervistům izraelské armády, kteří dosáhli určité hodnosti. Izraelský ministr vnitra tento
krok zdůvodňuje potřebou občanů chránit se proti teroristickým útokům.
Jelikož jsem na začátku kapitoly 6 uvedla, že se při jejím sestavování budu držet
struktury kruhů zabezpečení, srovnání obecní policie a jí nejpodobnějšího institutu
v Izraeli (Municipal Police) zařazuji na toto místo. Srovnat obecní policii s jí
odpovídajícím orgánem v Izraeli není možné, neboť žádný takový není. S ohledem na
provázanost s obcí je české obecní policii nejblíže izraelský projekt společných hlídek
policistů a představitelů města. Zatímco strážníci obecní policie se svým postavením i
některými pravomocemi liší od příslušníků Policie ČR, policisté sloužící v hlídkách
Munucipal Police jsou zároveň i příslušníci izraelské policie. Jsou na ně kladeny stejné
nároky a prochází stejným výcvikem. Strážníci obecních policií naproti tomu nemají
stejný výcvik jako příslušníci Policie ČR a způsob jejich přijetí je vzhledem k odlišnému
právnímu postavení také jiný. V základu považuji myšlenku obecní policie za dobrou.
Nabízí totiž možnost užšího svazku mezi občany dané obce a strážníky, než tomu je mezi
občany a příslušníky Policie ČR. Domnívám se, že takového svazku by bylo lépe
dosaženo, kdyby byla uchazeči o místo strážníka uložena povinnost doložit bydliště
v obci, v níž se o pozici uchází. Nedostatek stávající úpravy spatřuji také v tom, že
strážníci jsou vnímáni jako jakýsi slabší předvoj Policie ČR. Je to způsobeno již
zmíněným odlišným výcvikem i způsobem přijetí a také odlišnou hlavní náplní činnosti.
Toto rozvrstvení v rámci orgánů zajišťujících veřejný pořádek je dáno nestejnými
hrozbami, jimž strážníci a policisté čelí. Dokud se Česká republika bude těšit příznivé
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bezpečnostní situaci, může si takové rozvrstvení dovolit. Při první závažnější hrozbě však
může vyjít najevo, že strážníci nejsou dostatečně připraveni jí čelit. Příkladem může být
útok aktivního střelce v Uherském Brodě v únoru 2015. Zároveň také nelze očekávat, že
bude veřejnost strážníkům prokazovat dostatečnou úctu, jestliže se jejich výcvik nezlepší
a nároky na ně kladené nezvýší. Strážníci by mohli analogicky k decentralizaci moci
představované svěřením některých pravomocí územním samosprávným celkům
reprezentovat podobnou decentralizaci na policejní úrovni. Díky svému bližšímu vztahu
k obci by mohli účinněji než příslušníci Policie ČR pracovat na snižování kriminality
v obci a pozitivně působit na její občany.

6.5 Shrnutí
Z předchozích kapitol vyplývá, že rozdíly v zajištění veřejného pořádku České
republiky a Státu Izrael lze najít ve všech rozebíraných oblastech. Není to překvapivý
výsledek, jelikož odlišná bezpečnostní situace si žádá odlišné přístupy v zabezpečení
státu. Nejvýraznější odlišnosti vnímám v zapojení občanů, neprofesionálů do obrany a
ochrany země. Tyto rozdíly jsou znát zvláště v oblasti povinné vojenské služby a celkové
občanské připravenosti. Velké rozdíly vykazuje také úprava držení zbraní civilními
obyvateli, pravomoci tajných služeb a odlišný způsob organizace zákonů vyplývající
z jiné právní kultury. Naopak nejmenší odlišnosti vidím v oblasti zabezpečení
zajišťované hasiči.
Myslím si, že složky, které jsou v České republice k zajištění veřejného pořádku
určené, tedy především policie a hasiči, fungují v rámci nastavených hranic velmi dobře
a jejich příslušníci by si od veřejnosti zasloužili větší úctu a vděčnost. Problém, který
v souvislosti s českými složkami zajišťujícími veřejný pořádek vnímám, je jejich nízká
prestiž a malá důležitost, kterou jim stát, navzdory jejich společenskému přínosu,
přikládá. Stát svůj postoj k jednotlivým odvětvím vyjadřuje skrze rozpočtové kapitoly.
Z těch vyplývá, že pro stát má jednoznačnou prioritu podpora sociálního systému.
Největší finanční obnos totiž směřuje do rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí,
které představuje zdaleka největší položku v rozpočtu České republiky. Jedná se o částku
591,6 miliardy korun, což činí 42,3 % z celého rozpočtu. Ministerstvu školství, které je
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podle výše příjmu ze státního rozpočtu na druhém místě, připadá částka 176,1 miliardy
korun.
Obrana, ať už vnější nebo vnitřní, pro Českou republiku v současnosti prioritou
není. Dokazují to údaje o rozpočtových kapitolách200. Česká republika na svou obranu
nyní vydává 1 % HDP, což pro rok 2018 činí 58,9 miliardy korun. Tato částka směřuje
do rozpočtu Ministerstva obrany. Ministerstvo vnitra České republiky dostalo na své
hospodaření částku 71,9 miliardy korun. Izrael musel vzhledem ke své situaci priority
postavit jinak. Vzdělání a obrana se těší největší finanční podpoře ze strany státu.201 Na
svou obranu Izrael vydává 4,7 % HDP, což pro rok 2018 činí 323,2 miliardy korun do
rozpočtu Ministry of Defense. Navrhovanou částkou do rozpočtu Ministry of Public
Security pro rok 2018 je 103,2 miliardy korun. Z celkového rozpočtu vydává Izrael na
obranu (izraelské ministerstvo obrany) 11,5 % a na své ministerstvo vnitra 3,7 %. Česká
republika na svou obranu (Ministerstvo obrany ČR) vydává z celkového rozpočtu 4,2 %
a rozpočet MVČR představuje 5,1 % z celkového rozpočtu. Na první pohled se může
zdát, že rozpočet České republiky je vůči kapitole ministerstva vnitra příznivější. Když
bychom ale dosadili izraelské výdaje do českého rozpočtu, zjistili bychom, že reálná čísla
ukazují 7,4 % z celého rozpočtu pro izraelské Ministry of Public Security a 23 % z celého
rozpočtu pro izraelské ministerstvo obrany. Z mého pohledu by se tedy měly zásadně
přehodnotit priority českého státu. Štědře nastavený sociální systém, stav, kdy se občané
o blaho své země nemusí nijak snažit a nedostatečná podpora ozbrojených složek ve svém
celku, dle mého názoru, nevytváří zdravé prostředí. Jaká politická strana by ale dnes
vyhrála s programem, že se zasadí o zrušení nebo alespoň snížení minimální mzdy,
úpravu podpor v nezaměstnanosti, zrušení superhrubé mzdy, výrazné přehodnocení
systému dotací, a naopak zvýšení investic do policie, hasičů, armády?
Osobně mi nasazení Izraelců a jejich oddanost své zemi imponuje. Jak bylo
vysvětleno v příslušných kapitolách, Izrael je na odhodlání svých lidí vybudován. Těžko
však chtít tuto zkušenost uměle přenést do evropské země, která nikdy nečelila a jistě ani
nebude čelit stejným hrozbám, jakým čelí Izrael. Těžko lidem nařizovat, aby na svou

200

Informace o rozpočtu jsem čerpala z materiálnu Ministerstva financí ČR dostupném na adrese
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/legislativa-statniho-rozpoctu
201
Podrobnosti o státním rozpočtu Izraele:
https://mof.gov.il/en/PolicyAndBudget/Documents/StateBudgetProposal_2017-2018.pdf
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zemi byli hrdí a starali se o ni, když k tomu nemají motivaci. Na začátku kapitoly 2 píši,
že složky podílející se v České republice na zajištění bezpečnosti nemusí čelit žádným
hrozbám, které by byly pro evropský a demokratický stát netypické. Dle mého mínění to
však neznamená, že by se zdejší představitelé státní moci měli nechat uchlácholit a
rezignovat na jakoukoli přípravu na horší časy. Vzácný čas, který byl Čechům202 přidělen
zejména díky geografické poloze České republiky, by měl být využit ke vzdělávání,
shromažďování informací a k přípravě ozbrojených složek i civilního obyvatelstva. Proč
by se výše zmíněnou motivací nemohla stát snaha udržet stávající stav, kdy je Česká
republika jednou z nejbezpečnějších zemí na světě? Proč by právě ti, kdo jsou ochotni
pomáhat ostatním na úkor vlastního pohodlí nemohli být těmi, na něž můžeme být právem
hrdí? S ohledem na zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě je evidentní, že
k zachování stávajícího bezpečnostního stavu v České republice bude třeba vynaložit
větší úsilí a více prostředků. Největší prostor ke zlepšení vnímám v lepším ocenění těch,
kdo v ozbrojených sborech slouží a v alespoň základní připravenosti na krizové situace,
těch, kdo v nich neslouží.

202

Myšleno obyvatelům České republiky, samozřejmě tedy i Moravanům a Slezanům.
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ZÁVĚR
Cílem mé diplomové práce bylo přiblížit systém zajištění veřejného pořádku Státu
Izrael, upozornit na jeho specifika a srovnat jej se zabezpečením veřejného pořádku
v České republice. Nejprve jsem rozebrala samotný pojem veřejný pořádek v patřičných
souvislostech každé země a poté jsem přiblížila fungování nejdůležitějších složek
podílejících se na zajištění veřejného pořádku. Zajištění veřejného pořádku Izraele jsem
věnovala větší prostor, jelikož se jedná o téma v České republice nové a nezpracované a
informace, ze kterých jsem vycházela, nejsou veřejnosti tak snadno dostupné jako
obdobné informace týkající se České republiky. V případě Státu Izrael je také důkladně
vysvětlen historický, politický a společenský kontext, protože má na pořádkové
zákonodárství určující vliv. V komparační části práce je pozornost věnovaná oběma
zemím vyvážená, dokonce bych řekla převažující ve prospěch České republiky, neboť
k ní se vážou mé poznatky a doporučení týkající se možných změn. Ve své práci jsem
došla k závěru, že největší rozdíl v zajištění veřejného pořádku České republiky a Státu
Izrael spočívá v zapojení civilních osob na všech úrovních zajištění veřejného pořádku
(kromě Shin Bet), v právní kultuře, která Izraeli umožňuje díky většímu prostoru pro
správní uvážení pružněji reagovat na aktuální bezpečnostní hrozby, v pravomocích
zpravodajské služby, v přístupu státu k ozbrojování civilních osob a v přístupu obyvatel
ke své zemi, zvlášť co do ochoty obětovat své pohodlí. Tyto rozdíly jsou způsobené zcela
jinými okolnostmi vzniku i existence obou států a také nesrovnatelnou bezpečnostní
situací. Další odlišností jsou finanční prostředky, které státy na zajištění pořádku
vynakládají. I tento rozdíl je způsobem jinými potřebami obou států.
Každá kapitola v mé diplomové práci zpracovává téma, jež by samo vydalo na
celou práci. Snažila jsem se proto vybrat takové informace, které by co nejlépe přiblížily
realitu obou zemí a umožnily srovnání. Nebylo mým cílem pouze opisovat právní
předpisy a zahrnovat čtenáře technickými detaily. Nechtěla jsem vytvořit komentáře
k zákonům. Své téma jsem pojala prakticky a záměrně jsem dala velký prostor
souvislostem na úkor citací paragrafů a článků. Domnívám se, že cíl mé práce byl
naplněn. Věřím, že každý, kdo si mou práci přečte, pocítí izraelskou realitu, a lépe tak
pochopí, proč tento stát volí k zajištění pořádku prostředky, jež se z evropského pohledu
mohou zdát extrémní. Přála bych si, aby předkládaná diplomová práce přispěla k lepšímu
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ocenění všech, kdo se na zajištění naší bezpečnosti podílejí. Jsou to lidé, kteří riskují
vlastní životy pro záchranu těch našich. My všichni se můžeme spolehnout, že kdykoli
vytočíme číslo tísňové linky, někdo nám přijede na pomoc. Myslím si, že by bylo pro
celou společnost nesmírně prospěšné, kdyby se ti, na které spoléháme, mohli také
spolehnout na to, že jejich činnost je celospolečensky dostatečně oceněná. Peněžně i
lidsky.
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ABSTRAKT
Předkládaná diplomová práce zpracovává téma zajištění veřejného pořádku ve
Státě Izrael a srovnává jej se zajištěním veřejného pořádku v České republice. S ohledem
na stávající bezpečnostní situaci v Evropě a její vývoj se i Česká republika ocitá v období
nových výzev v oblasti zajištění veřejného pořádku. Stát Izrael je zemí, která ode dne
svého vzniku čelí snaze nepřátel o své zničení. Zajištění bezpečnosti obyvatel a samotné
existence státu se pro Izrael stalo určující prioritou, a proto studium izraelského přístupu
k zajištění veřejného pořádku považuji za užitečné a v některých ohledech inspirující.
Ve své práci nabízím podrobný vhled do způsobu zajištění veřejného pořádku
Státu Izrael. Neopomíjím ani společenský a historický kontext, který je nedílnou součástí
izraelského pořádkového zákonodárství a bez nějž by nebylo možné pochopit přístup
Izraele k zajištění bezpečnosti svých obyvatel. Nejdůležitější oblasti zajištění veřejného
pořádku Izraele pak srovnávám se způsobem zajištění veřejného pořádku v České
republice.
Práce je členěna do šesti kapitol. První dvě pojednávají o pojetí veřejného pořádku
a jeho zajištění v České republice. Kapitola třetí rozebírá pojem veřejný pořádek ve
specifických souvislostech vzniku a existence Státu Izrael a též z pohledu izraelské právní
kultury. Čtvrtá kapitola představuje jednotlivé oblasti zajištění veřejného pořádku
v Izraeli. Pátá kapitola se zvlášť věnuje držení zbraně v České republice a poslední šestá
kapitola srovnává vybrané oblasti zajištění veřejného pořádku v České republice a
v Izraeli.
Cílem mé diplomové práce bylo prostudovat způsob zajištění veřejného pořádku
Státu Izrael, v tomto rámci se zaměřit na nejvýznamnější instituty a provedený rozbor
interpretovat

v souvislostech

právních

s nezbytným

přihlédnutím

k aspektům

společenským, politickým a historickým. Věřím, že předkládaná diplomová práce přináší
podnětné srovnání a upozorní na význam a důležitost těch, kdo se o naši bezpečnost
každodenně starají.
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ABSTRACT
Topic of this thesis is securing public order in the State of Israel and comparing it
with securing public order in the Czech Republic. In view of the current security situation
in Europe and its development, the Czech Republic is also currently facing new
challenges in the area of securing public order. The State of Israel is a country that has
been facing threats of destruction from its enemies from the day of Israel’s creation.
Ensuring security and the sole existence of the State has become a major priority for
Israel, and thus studying Israel’s ways to secure public order is, in my view, useful and
in certain respects also inspiring.
This thesis presents a detailed view of Israel’s methods of securing public order.
It also reflects the social and historical context which is an integral part of the Israeli
public order legislation and which is essential for correct understanding of the Israeli
approach to provide security to its inhabitants. I compare the most important aspects of
securing public order in the State of Israel with the ways of securing public order in the
Czech Republic.
This thesis is divided into six chapters. The first two chapters are dealing with the
Czech concept of the public order and the Czech methods of securing public order. The
third chapter analyzes the term “public order” in the specific context of creation and
existence of the State of Israel and also from the point of view of Israeli legal culture. The
forth chapter presents individual areas of securing public order in the State of Israel. The
fifth chapter focuses on gun ownership in the Czech Republic and the final chapter
compares selected topics of securing public order in the State of Israel and in the Czech
Republic.
The aim of my thesis was to study and analyze the ways and methods of securing
public order in the State of Israel while focusing on its most important aspects. The
presented analysis also reflects the social, political and historical context. I believe that
my thesis brings an inspiring comparison and also highlights the importance and
significance of people who daily ensure our safety.
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