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2009 – Věci do sebe zapadají

Rok změn

Moderní a bezpečný stát je dobře fungující stroj. Jednotlivé části státní správy
v něm do sebe zapadají, jeho pohyb se řídí jasnými pravidly. Obsahuje sebezáchovné mechanismy, takže odolá nebezpečí zvenku i zevnitř. Jeho jádrem jsou
nejmodernější technologie, jeho silou je důvěra občanů v jeho spolehlivé fungování.
Vybudovat takto kvalitní státní správu je cílem Ministerstva vnitra. V roce 2006
jsme vše naplánovali a zahájili práci, během dalšího roku postavili základy, v roce
2008 některé části uvedli do života. V roce 2009 nás čeká start dalších klíčových
projektů.
Krokem k bezpečnému státu je reforma Policie ČR, která letos vstupuje
do transformační fáze. Investice do vozového parku a vybavení policie dávají
policistům nástroje a sebedůvěru, díky mohutným renovacím se policejní služebny
stávají pro občana místem důvěry a bezpečí. Změna organizačního uspořádání
a ekonomického zabezpečení má za cíl zvýšení výkonnostního potenciálu
policejního sboru.
Přes milion výpisů vydaných na místech Czech POINT je důkazem, jak byla tato
inovace ve vydávání úředních dokumentů potřebná a s jak kladným ohlasem
veřejnosti se setkala.
Letos následují datové schránky – nazývané někdy „největším přelomem ve státní
správě od doby Marie Terezie a Josefa II.“. Podobnou unikátní možností komunikovat se státní správou prostřednictvím internetu disponují dnes ve vyspělém
světě pouze občané Skandinávie a Dánska. Patříme tedy ke špičce v Evropě.
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Česká pošta se v roce 2009 transformuje na akciovou společnost a vedle
klasických služeb úspěšně rozvíjí elektronickou agendu Czech POINTu
a datových schránek.
Investicí do ochrany životů a majetku občanů je pokračující obnova hasičské
techniky. Moderní technika totiž výrazně zvyšuje účinnost zásahu a pomáhá
zachraňujícím i zachraňovaným.
V této brožuře se můžete dočíst o těch nejzajímavějších z desítek důležitých
projektů Ministerstva vnitra, které mají tentýž účel – navrhnout, realizovat
a nabídnout lepší státní služby nám všem.

I van L an g er
ministr vnitra
J aro s lav Sali va r
1. náměstek
Zd en ěk Zajíč e k
náměstek
L en ka P t áčková Me lic ha rová
náměstkyně
J iří J irka
náměstek
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OCHRANA DĚTÍ

Ochrana dětí

Systém zvyšuje
šance na záchranu
pohřešovaných dětí

Koncem roku 2008 schválil ministr
vnitra Ivan Langer předběžnou
podobu projektu „Národní koordinační
mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“. Tento systém
pomůže rychlejšímu nalezení
pohřešovaných dětí a stojí na čtyřech
pilířích: na policejním vyšetřování
a pátrání, na propracovaném
informačním systému za spolupráce
s médii a mobilními operátory,
dále na zapojení široké veřejnosti
do pátrání a zajištění potřebné
psychologické podpory rodinám
pohřešovaných dětí. V roce 2009
uvádíme systém do provozu.
Následující opatření zvyšují šance
pohřešovaného dítěte:

Rozeslání SMS občanům v lokalitě
ztráty dítěte
Zveřejnění informace o pohřešovaném
dítěti v pravidelných intervalech
v hromadných sdělovacích
prostředcích a na internetových
portálech
Ochrana dětí je jednou z priorit
Ministerstva vnitra i v rámci
předsednictví ČR v Radě EU.
Bezpečný stát nám dává záruku
jistoty i ve chvílích obav
a beznaděje. Dokážete si představit
důležitější bezpečnostní prioritu,
než je ochrana dětí?
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D I VÁ C K É N Á S I L Í

Divácké násilí

Zabráníme násilí
na fotbalových
stadionech
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Od 1. ledna 2009 je účinná reforma
Policie ČR a s ní související nový
zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR
deﬁnující odpovědnost, kterou má
v oblasti bezpečnosti při sportovních
utkáních policie a pořadatel.
Zásadní novinkou je, že pořadatel
akce rozhoduje jakožto soukromý
podnikající subjekt o tom, koho na
svůj sportovní podnik vpustí,
a potom nese odpovědnost za
následné dění na stadionu. Tato
legislativní změna je jedním z důsledků
realizace koncepčního materiálu
„Návrhy opatření k řešení problematiky
diváckého násilí“, který připravilo
Ministerstvo vnitra ve spolupráci
s jednotlivými kluby a dne
23. července 2008 ho schválila vláda.

v květnu 2008 při utkání pražské
Sparty s ostravským Baníkem.
Závěrečným krokem celého procesu
bude od 1. ledna 2010 alternativní
trest zákazu vstupu na sportovní,
kulturní a jiné společenské akce,
a to na dobu až deseti let. Podobně,
jako to funguje v dalších vyspělých
zemích, se odsouzenému po dobu
výkonu tohoto trestu zakazuje účast
na určených akcích. Ukládá se mu
také povinnost dostavovat se podle
pokynů probačního úředníka v době
konání zakázané akce na Policii
ČR. Důležité je, že se trest vztahuje
na konání osoby v souvislosti se
sportovní akcí, tzn. nemusí jít jen
o násilné chování na stadionu, ale také
např. při přesunu na něj.

Rok 2010 – alternativní tresty
za divácké násilí
Důležitým prvkem nové bezpečnostní
politiky na stadionech je zásada
okamžité reakce proti násilníkům.
První zkrácené soudní řízení proběhlo

Neustaneme v našem úsilí, dokud
stadiony nebudou bezpečným
místem zábavy. Není snad pravda,
že svoboda jednoho končí tam,
kde začíná svoboda druhého?

B E Z P E Č N Ý S TÁT
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MIGRACE A BEZPEČNOST

Migrace a bezpečnost

Snažíme se
o vzájemně výhodné
soužití mezi původním
a novým obyvatelstvem

Imigrační realita České republiky se
po přelomu tisíciletí postupně měnila.
Zejména v posledních letech byl se
zvyšující se celkovou životní úrovní
země a stabilním ekonomickým růstem
zřejmý vysoký příliv cizinců a Česká
republika se z tranzitní země stala
zemí cílovou. V rámci Evropské unie
se Česká republika zařadila mezi země
s nejrychleji rostoucím počtem legálně
pobývajících cizinců. Na konci roku
2008 na jejím území legálně pobývalo
téměř 440 tisíc cizinců, přičemž
meziroční přírůstky v posledních
třech letech přesahovaly 40 tisíc nově
příchozích. Záměrem Ministerstva
vnitra je dosáhnout imigrační politiky
založené na rovnováze mezi přínosy
a náklady, které jsou pro společnost
s imigrací spojeny. Nedílnou součástí
nového systému řízení legální migrace
je rovněž účinná integrace, která omezí
negativní aspekty spojené s imigrací,
včetně vytváření uzavřených komunit,
a která bude předcházet vzniku
xenofobních nálad.

Dne 9. února 2009 vláda schválila
realizaci Projektu dobrovolných návratů.
Cílem projektu je pomoci cizincům, kteří
se vinou současné ekonomické situace
ocitli bez pracovního uplatnění, chtějí
zpět do vlasti a nejsou schopni si tuto
cestu sami uhradit.
Pro Českou republiku je ﬁnančně
výhodnější podílet se na nákladech
dobrovolného návratu než řešit situaci,
kdy se cizinci dostanou do nelegálního
postavení. Projekt byl zahájen
16. února 2009 a bude ukončen po
dosažení počtu 2000 osob, které se
do projektu přihlásí, případně nejpozději
do 8 měsíců od zahájení. Vzhledem
k tomu, že je o projekt velký zájem,
Ministerstvo vnitra připravilo rozšíření
tohoto projektu o dalších 3000 osob.
Bylo by moudré zavírat oči před problémy, které se právě dnes vlivem ekonomické krize a s ní souvisejících ztrát
pracovních míst desítek tisíc zahraničních dělníků dostávají do popředí?
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BOJ PROTI EXTREMISMU

Boj proti extremismu

Pluralita názorů – ano,
extremismus – ne

Jednou z priorit Ministerstva vnitra je
boj proti všem formám extremismu,
rasové či jiné nesnášenlivosti. Ministerstvo vnitra má stanovenou ﬁlozoﬁi
„Koncepce boje proti extremismu“
a postupuje podle promyšlených
a předem jasně deﬁnovaných kroků.
Důležité praktické opatření bylo zakotveno do nového zákona o Policii ČR,
který nabyl účinnosti 1. ledna 2009.
Jedná se o nové oprávnění, které
umožňuje policii vstupovat
i do živnostenských prostor (např.
restaurací), kam dříve nemohla a které
byly v minulosti právě místem, kde
se extremisté potkávali pod rouškou
různých oslav.
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V rámci předsednictví ČR v Radě EU
připravujeme seminář EU – USA se
zaměřením na boj proti zneužívání
internetu extremisty a teroristy.
Za účasti pedagogů a policejních
preventistů pořádáme na školách
program osvětových besed.
Zpracováváme kalendář rizikových dní.
Extremismus nemůže být
tolerovanou součástí demokratické
společnosti. Nejlepším postupem
je nastavit mu v rámci demokracie
jasné mantinely.

B E Z P E Č N Ý S TÁT
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N E Z ÁV I S L Á K O N T R O L A – G E N E R Á L N Í I N S P E K C E B E Z P E Č N O S T N Í C H S B O R Ů

Nezávislá kontrola
– Generální inspekce
bezpečnostních sborů
Nezávislá kontrola bezpečnostních
sborů je zárukou spravedlivého
vyšetřování i ochranou před možnou
korupcí či klientelismem. Proto v roce
2009 vznikne podle návrhu Ministerstva vnitra na bezpečnostních sborech
nezávislá Generální inspekce
– systém účinného stíhání trestných
činů spáchaných příslušníky a zaměstnanci Policie ČR, Celní správy ČR
i Vězeňské služby ČR.
Činnost, oprávnění a možnosti
Generální inspekce budou analogické s činností útvaru s působností na
celém území republiky SKPV (Služba
kriminální policie a vyšetřování) s tím
rozdílem, že bude zaměřena pouze na
příslušníky a zaměstnance uvedených
bezpečnostních sborů.

Vyšetřující nebudou mít
vazby s vyšetřovanými

Generální inspekce bude podléhat
systému vnější kontroly (prováděné
kontrolním orgánem Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR) i vnitřní
kontroly (prováděné vnitřním kontrolním orgánem). V čele Generální
inspekce bude ředitel, kterého po
projednání v příslušném výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
jmenuje vláda.
Jedinec může selhat. Ale pokud je
jeho selhání odhaleno, potrestáno
či napraveno, celek neztrácí důvěru
občana. Není snad právě proto
nezávislá kontrola jedním ze
základních principů demokracie?
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CZECH POINT

Czech POINT

Komunikace s úřady
z jednoho místa

Před třemi lety, v době front na úřadech a cestování pro výpis z rejstříku
trestů přes celou republiku, by si nikdo
nedokázal představit tak efektivní systém komunikace se státní správou.
Po dvou letech života Czech POINT
vydal již více než milion ověřených
výpisů. Naleznete ho na obecních úřadech, poštách, českých ambasádách
v zahraničí, kancelářích Hospodářské
komory či u notářů.
Služby a funkce Czech POINTů se
neustále rozšiřují. Dnes tam můžete
získat výpis z katastru nemovitostí,
rejstříku trestů, z obchodního rejstříku
nebo ze živnostenského rejstříku,
ale i výpisy z bodového registru řidičů
či přijetí podání živnosti a další služby.

V roce 2009 nabídne Czech POINT
řadu nových služeb, například možnost získání výpisů z insolvenčního
rejstříku ISIR (informace o dlužnících)
či funkci SMS navigace (díky aplikaci
v mobilním telefonu dokáže najít nejbližší kontaktní místo Czech POINTu).
Do budoucna připravujeme takovou
úpravu služeb, aby byly přístupné
nejen na pobočkách Czech POINTů,
ale prostřednictvím internetu kdekoli,
kde je občan právě potřebuje.
Moderní technologie zlevňují
funkce státu, občanům šetří nervy
i čas. Znáte snad jediný důvod, proč
úředničit postaru, když to jde jednodušší a příjemnější formou?
www.czechpoint.cz
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D AT O V É S C H R Á N K Y P Ř I C H Á Z E J Í

Datové schránky přicházejí

Největší přelom
ve státní správě
od doby Marie Terezie

Konec obálek s modrým pruhem!!
Od 1. července 2009 mohou občané
se státem komunikovat přes internet
– prostřednictvím datových schránek.
Ke dni zavedení budou systém ze
zákona využívat všechny úřady, soudy
a další instituce, jako je Český rozhlas,
Česká televize či zdravotní pojišťovny,
stejně jako právnické osoby zapsané
do obchodního rejstříku. O datovou
schránku mohou požádat fyzické
osoby a fyzické osoby podnikající.
Přístup ke své datové schránce bude
mít občan prostřednictvím běžného
internetového prohlížeče přes webový
portál Informačního systému datových
schránek. Systém je velmi bezpečný.
Datová schránka bude mít svůj PIN
s omezeným a přesně stanoveným
přístupem, který bude zabezpečen
podobně jako přístup k bankovnímu
kontu.
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Datové schránky převedou
komunikaci mezi úřady na jedné straně
a ﬁrmami a občany na straně druhé
na elektronickou bázi. Systém uspoří
čas, který by byl jinak promarněn
chozením na poštu pro nedoručené
dopisy s modrým proužkem. Ušetří
i papír a úřednická místa.
Ministerstvu vnitra se podařilo v oblasti komunikace se státní správou rozjet
špičkový technologický fenomén,
který najde jen částečnou obdobu
ve Skandinávii a Dánsku a řadí Českou
republiku do čela evropských států
v oblasti modernizace státní správy.
Jako jedni z prvních v Evropě
můžeme zažít na vlastní kůži,
jak bude fungovat informační
společnost 21. století.
www.datoveschranky.info

M O D E R N Í A E F E K T I V N Í S TÁT
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Z Á K L A D N Í R E G I S T RY V E Ř E J N É S P R ÁV Y

Základní registry
veřejné správy

Klíčové kolečko mechanismu státní
správy představují základní registry.
Obsahují údaje, které bude sdílet celá
veřejná správa. Občan již nebude
muset opakovaně dokládat stejné údaje různým úřadům – učiní tak pouze
jednou a údaj se zapíše do jednoho
ze čtyř centrálních registrů.
1. Registr obyvatel (ROB), který bude
obsahovat referenční údaje o občanech ČR a cizincích s dlouhodobým
nebo trvalým pobytem na území
České republiky.
2. Registr osob (ROS) obsahující údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech
veřejné správy a dalších subjektech
(např. církvích, občanských sdruženích).
3. Registr územní identiﬁkace, adres
a nemovitostí (RÚIAN), který povede referenční údaje o územních
prvcích a referenční údaje o územně evidenčních jednotkách.

Obíhat budou už pouze
data – nikoliv občan

4. Registr práv a povinností (RPP)
upravující pravidla oprávnění přístupu k datům v základních registrech
nebo agendových informačních
systémech.
Velká péče je věnována zabránění
neoprávněným přístupům do registrů – ke každému referenčnímu údaji
bude moci přistupovat pouze zákonem
oprávněný úředník. Rodné číslo bude
nahrazeno bezvýznamovým identiﬁkátorem.
V jednoduchosti je síla, elegance
a kvalita života. Místo toho,
že každou změnu vašich údajů
oznamujete mnoha úřadům,
bude stačit to udělat jen jednou.
Úřady si informaci předají mezi
sebou. Není to jednoduše
elegantní?
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K O M U N I K A Č N Í I N F R A S T R U K T U R A V E Ř E J N É S P R ÁV Y ( K I V S )

Komunikační infrastruktura
veřejné správy (KIVS)

Základ fungování
eGovernmentu

KIVS zabezpečuje propojení sítí
a systémů do společného prostředí
a odstraňuje komunikační bariéry mezi
jednotlivými subjekty veřejné správy.
Významným milníkem se stalo
vybudování stěžejní části KIVS
– Centrálního místa služeb (CMS),
které je jediným místem výměny dat
mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy a zároveň jediným
místem propojení k veřejné síti internetu a ke speciﬁckým neveřejným sítím
(např. sítě EU). CMS rovněž tvoří jediné
logické místo propojení jednotlivých
operátorů telekomunikačních infrastruktur poskytujících služby pro KIVS.

2009 – Věci do sebe zapadají
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Ministerstvo vnitra nastavilo takové
fungování komunikační infrastruktury,
které umožňuje úsporu nákladů díky
konkurenčnímu prostředí mezi poskytovateli služeb.
V minulém roce se díky pečlivým
výběrovým řízením podařilo ušetřit
5 % nákladů u datových služeb
a 7 % u služeb hlasových. Není to
důkaz, že za moderní stát zaplatíme
méně než za ten zastaralý?

U Z N Á V A N Ý PA R T N E R
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PŘEDSEDNICTVÍ EU

Předsednictví EU

Priority Ministerstva vnitra
v době předsednictví

V rámci historicky prvního českého
předsednictví v Radě EU se na území
České republiky koná řada akcí v gesci
Ministerstva vnitra. V době předsednictví organizujeme 34 mezinárodních
jednání, z toho čtyři na ministerské
úrovni. Naše kroky určují tři základní
priority:
Moderní technologie a soukromí
Využití moderních technologií
a informačních sítí je stěžejním
bezpečnostním tématem současnosti.
Ministerstvo vnitra iniciovalo mezinárodní diskusi, jejímž tématem je hledání
rovnováhy mezi bezpečností
a technologiemi na jedné straně
a ochranou soukromí na straně druhé.
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Ochrana dětí
Budeme prosazovat lepší využívání
Schengenského informačního systému
a aktivní policejní spolupráci při pátrání po pohřešovaných dětech. Zaměříme se také na boj proti zneužívání dětí
prostřednictvím internetu. Hlavní akcí
v této oblasti bude v dubnu roku 2009
ministerská konference „Bezpečnější
internet pro děti – společný boj proti
nelegálnímu obsahu“. Ministerstvo
vnitra bude také v květnu 2009 pořádat expertní konferenci „Výstražné
systémy pro pohřešované děti
v zemích EU a USA za účelem výměny
dobré praxe“.

U Z N Á V A N Ý PA R T N E R
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PŘEDSEDNICTVÍ EU

Racionální protidrogová politika
Prioritou českého předsednictví je
i otázka potlačování nabídky drog.
Speciální pozornost se bude věnovat
také problematice výroby a užívání
amfetaminových drog.
Geograﬁckou prioritou našich aktivit
zůstává východní dimenze evropské
sousedské politiky – nabídneme
program technické pomoci Ukrajině,
Moldavsku, Bělorusku a, pokud
možno, i Gruzii.

České předsednictví se dále mimo jiné
zaměřuje na pokračování provádění
ucelené a pružné migrační politiky,
na aktivity v oblasti vízové politiky
(např. příprava na spuštění databáze
žadatelů o víza – Vízového informačního systému) a podporuje další rozvoj
schengenské spolupráce. Zde je v popředí zájmu příprava na spuštění další
generace Schengenského informačního systému, jehož využívání je důležité
pro zajištění bezpečnosti schengenského prostoru, kde nedochází
ke kontrolám na vnitřních hranicích.
Není snad uznávaným partnerem
v kontextu Evropské unie ten,
kdo vede ostatní ke zlepšení
v oblastech, kterým rozumí?

19
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eOBČANKA

eObčanka

Elektronický občanský
průkaz o velikosti
platební karty

Jednu z nejviditelnějších aktivit
Ministerstva vnitra bude pro všechny
občany představovat zavedení elektronického občanského průkazu. Stejně
jako dosud bude sloužit coby identiﬁkační průkaz, navíc ale bude
i „elektronickou vstupenkou“ do informačních systémů veřejné správy např.
z domácího počítače pomocí čtečky
čipových karet.

eObčanka je dalším krokem
k tomu, aby byla nutná „úřední“
část našeho života jednodušší,
pružnější a elegantnější. Pamatujete
ještě na ty velké, mnohostránkové
občanské průkazy?

Díky malému rozměru bude praktický,
bude také důkladně zabezpečený
(ceninové zajišťující prvky, kinegram,
bezpečnostní osobní kód). Práce
na jeho přípravě pokračují rychlým
tempem tak, aby vydávání elektronických občanských průkazů mohlo být
ve zkušebním provozu zahájeno
k 1. červenci 2010.
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V Ý V O J V O B L A S T I D I G I TÁ L N Í H O T E L E V I Z N Í H O V Y S Í L Á N Í V Č R

Vývoj v oblasti digitálního
televizního vysílání v ČR

Více televizních
programů ve větší
kvalitě

Podle předpokladů bude do konce
roku 2009 pokryto zemským digitálním televizním vysíláním 92 % území
České republiky.
V prosinci 2008 byly spuštěny webové
stránky, kde jsou uveřejňovány informace týkající se přechodu z analogového na digitální vysílání, do provozu
byla uvedena i bezplatná informační
telefonní linka 800 90 60 30. Další fáze
informační kampaně se vytvářejí cíleně
pro jednotlivé oblasti, v nichž bude
k vypnutí zemského analogového televizního vysílání docházet. Bude se tak
dít s tříměsíčním předstihem před
vypnutím analogových vysílačů
v oblasti dle technického plánu
přechodu.

2009 – Věci do sebe zapadají
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Technologie nám zvyšují kvalitu života,
umožňují přístup k informacím,
pomáhají relaxovat.
Otevírají ale i cestu k novým
objevům, dnes ještě netušeným.
Nebo si snad dokážete představit
služby, které díky letošní digitalizaci budeme moci využívat třeba
za patnáct let?
www.digitalne.tv
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Č E S K Á P O Š TA , S . P.

Česká pošta, s.p.

Tradiční instituce
zažívá elektronickou
revoluci

Česká pošta – národní poštovní operátor – prochází radikální proměnou
směrem k elektronické komunikaci.
Prvním krokem bylo zřízení Czech
POINTů na pobočkách České pošty.
Z původních 75 kontaktních míst je to
dnes více než 800 poboček, do konce
roku 2009 najdete Czech POINTy
nejméně na tisíci poštách. A přesto je
to teprve začátek elektronické revoluce, jejímž dalším krokem je zavedení
datových schránek provozovaných
Českou poštou.

V době, kdy elektronická komunikace
nabývá na významu a listovní zásilky
se pozvolna ztrácejí ze světa, získává
Česká pošta důležitý impuls, který pro
ni představuje pozitivní budoucnost
– jak s ohledem na rychle se blížící
liberalizaci evropského poštovního
trhu, tak i na transformaci České pošty
v akciovou společnost, plánovanou
na rok 2009.
Základním principem moderního
státu je to, že nikdy nesmí ustrnout
na místě. Musí nacházet vize
a prosazovat je. Dokázal by si Karel
Čapek při psaní Pohádky pošťácké
představit, že ve 21. století budou
dopisy létat optickými vlákny
rychlostí světla?
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REFORMA POLICIE Z POHLEDU OBČANA

Reforma policie
z pohledu občana

Bezpečný stát je první prioritou
Ministerstva vnitra. Kvalitní policie
je základem bezpečného státu.
Ministerstvo vnitra proto přišlo
v roce 2006 s koncepcí reformy,
jejímž cílem je vytvořit policii
komunikativní a vstřícnou, efektivní,
účelně hospodařící, akceschopnou
a moderně pracující.

Pomáhat a chránit
– největší reforma policie
za posledních 60 let

Jedním z cílů reformy je i obnovení
zastaralého policejního vozového
parku v celkovém objemu investice
1,4 mld. Kč v průběhu let 2007–2011.
V rámci programu boje proti pirátům
silnic byly vytvořeny dva speciálně
vybavené oddíly policistů pro dohled
na provoz na dálnicích a dalších
komunikacích.

Více policistů v ulicích
Policie nebude sloužit jako
doručovatel obsílek či doprovod
opilců. Reforma jí dává volnější ruce,
aby se mohla věnovat činnostem,
kterým se věnovat má. Vytvořením
14 krajských ředitelství zůstane
počet základních policejních útvarů
zachován – lidé nebudou muset za
policisty složitěji dojíždět; naopak tam,
kde vzniknou nová ředitelství, budou
mít k policii blíž. Ale počet zbytečných
řídících pracovníků bez konkrétní
odpovědnosti se výrazně sníží.
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Priority Policie ČR pro rok 2009
1. Každý zná svého policistu
– lidé dostanou více konkrétních
informací o policistech, kteří pracují
v místě jejich bydliště.

Jedná se o reformu náročnou,
ale nutnou. Domníváte se,
že by nereformovaná a špatně
vybavená policie mohla dobře
plnit svoji funkci?

2. AUTO TEAM a MOTO TEAM
– dva speciální oddíly policistů
vybavených rychlými motocykly
a auty dohlíží na provoz na
dálnicích a rychlostních silnicích.

www.policie.cz

3. Poctivé vítáme, lumpy vracíme
– policie bude nekompromisně
postupovat vůči těm cizincům,
kteří u nás pobývají nelegálně
a nedodržují zákony ČR.

Největší modernizace policie
za posledních 60 let!

4. Terorismus – letos na jaře byl
zřízen Národní kontaktní bod proti
terorismu, kterému budou moci
občané sdělovat své podněty.

2009 – Věci do sebe zapadají
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P1000

P1000

Policejní služebna
– místo důvěry
a bezpečí

Hlavním cílem projektu P1000 je
vybudovat takové policejní služebny,
kde občané naleznou profesionální
služby v příjemném prostředí. Projekt
kromě modernizace služeben nebo
jejich připojování na internet zahrnuje
i výstavbu integrovaných operačních
středisek, budování datových okruhů
či nákup výpočetní techniky.
Ministerstvo vnitra se snaží zajistit
policistům pracovní podmínky
odpovídající 21. století. Projekt
bude v dalších fázích z větší části
spoluﬁnancován ze strukturálních
fondů EU, přičemž celková investice
dosáhne téměř 4 mld. Kč. Je to
nemalá investice, ale patří k těm
nejdůležitějším, neboť na jejím konci
bude kvalitnější policie a větší bezpečí
nás všech.

Co se podařilo:
• r. 2006 (2. pol.) – do prvních 300
služeben bylo investováno 600 mil.
Kč na nejdůležitější rekonstrukce
• r. 2007 – vybudováno 56
otevřených recepcí včetně vybavení
za 211 mil. Kč; nutná údržba a oprava
dalších objektů za 285,6 mil. Kč;
zakoupeno 30 pojízdných služeben
za 31,6 mil. Kč, 101 ručních
laserových radarů za 38 mil. Kč, ICT
a datové okruhy za 83 mil. Kč
• r. 2008 – započalo budování
dalších 131 otevřených recepcí
včetně vybavení za 438 mil. Kč,
rekonstrukce
a dovybavení dalších útvarů za 752
mil. Kč; zakoupeno 80 pojízdných
služeben za 86 mil. Kč, ICT pro
pojízdné služebny.
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P1000

Plán na rok 2009/2010:
• budování dalších 130 služeben
• 80 mobilních kontaktních
a koordinačních center
• moderní lokalizační a záznamová
zařízení do více než 1 700 vozidel
• výstavba 14 nových integrovaných
operačních center
• INFOPOL (zákaznický a znalostní
portál)
• POLPOINT (komunikační
a distribuční terminál)
Policisté potřebují ke své práci naši
podporu a profesionální podmínky.
Jak nám může pomoci police, která
bude kvůli svému nedokonalému
vybavení stále terčem vtipů?
www.P1000.cz
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D A L Š Í O B N O VA H A S I Č S K É T E C H N I K Y

Další obnova hasičské techniky

Myslíme i na dobrovolné
hasiče

Do konce roku 2009 Hasičský
záchranný sbor ČR opět realizuje hromadný nákup 40 nových cisternových
automobilových stříkaček, které omladí
stávající techniku jednotek požární
ochrany. V rámci rozpočtového programu Ministerstva vnitra „Periodická
obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí“
získá Hasičský záchranný sbor ČR v
letech 2007–2011 přibližně 200 nových
cisternových automobilových stříkaček, které nahradí starší techniku. Tato
nově pořízená hasičská technika by

měla u jednotek HZS ČR sloužit
po dobu pěti let a poté je plánováno
její převedení na vybrané obce pro
činnost jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí. Program tedy napomůže i omlazení techniky dobrovolných
hasičů, kde je problém se stárnutím
techniky ještě palčivější než u Hasičského záchranného sboru ČR.
Pokud lidé sami dělají něco
dobrovolně pro druhé, není právě
zde povinností státu, aby je v tom
podpořil?

29

2009 – Věci do sebe zapadají

OCHRANA ŽIVOTŮ A MAJETKU

|

VĚTŠÍ AKCESCHOPNOST HZS

Větší akceschopnost HZS

Rozšiřujeme kapacitu
Hasičského záchranného
sboru

Záchranný útvar v Hlučíně se stal
k 1. lednu 2009 součástí Hasičského
záchranného sboru ČR. Představuje strategickou zálohu HZS ČR ve
prospěch zdraví a majetku obyvatelstva, např. při povodních či jiných
rozsáhlých živelních pohromách. Může
působit na celém území republiky.
Záchranný útvar disponuje těžkou
technikou – vyprošťovací, požární,
dopravní, zásobovací. Tuto techniku
může Hasičský záchranný sbor ČR
během mimořádných událostí využít
např. při vyprošťování extrémně těžkých a objemných břemen, uvolňování
koryt řek, zprůjezdňování zavalených
komunikací apod. Záchranný útvar
posílil HZS ČR o další specialisty,
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kteří mohou být nasazeni při záchraně lidských životů, zdraví a majetku.
Jde o chemiky, psovody, potápěče,
pyrotechniky, lezce-záchranáře apod.
Záchranný útvar se také může pochlubit týmy specialistů a vybavením
pro obnovu postižených území např.
po živelní pohromě – k zajištění nouzového zásobování elektrickou energií,
přečerpávání vody velkokapacitními
čerpadly, k nouzovému zásobování
pitnou vodou, zdravotní podpoře,
k nouzovému zásobování humanitárním materiálem atd.
Staré přísloví říká: doufej v nejlepší,
buď připraven na nejhorší. Neměl
by takto uvažovat i moudrý stát?
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PRODEJ MAJETKU

Prodej majetku

Prodejem nepotřebného
majetku snižujeme
náklady a financujeme
důležité projekty

Nechceme a nebudeme zbytečně
utrácet za opravy a provoz
nepotřebných nemovitostí. Prodejem
trvale nepotřebného majetku
Ministerstvo vnitra šetří ﬁnanční
prostředky a příjmy z prodeje používá
na ﬁnancování projektů, které jsme
připravili – např. projekt P1000.
V roce 2008 činily celkové příjmy
z odprodeje trvale nepotřebného
majetku více než půl miliardy Kč.
Rok 2009 – očekáváme příjmy
ve výši 600 mil. Kč
Ministerstvo vnitra bude i nadále
v roce 2009 pokračovat v odprodeji
trvale nepotřebného majetku.
Za prodaný majetek očekáváme
částku ve výši 600 mil. Kč. Jedná se
například o bývalé areály cizinecké
policie, objekty bydlení, garáže,
objekty bývalých rot pohraniční stráže,
sklady či pozemky, které jsou na území
celé České republiky.
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Dobrý hospodář umí stejně tak ve
správnou chvíli nakoupit to potřebné, jako i v pravý čas to neužitečné
prodat. Investujme do toho, co nás
rozvíjí, zbavme se toho, co nás brzdí a nese s sebou zbytečné náklady.
Využijme všechny možnosti k tomu,
aby se z České republiky stal moderní, štíhlý a efektivní stát.

POZNÁMKY
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www.mvcr.cz

