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Spolupráce soukromého a veřejného sektoru v bezpečnostní oblasti 
 
Anotace 
 
Příspěvek je komentovaným výňatek z několika publikací, vydaných v rámci Spojených států 
amerických k tématu budování partnerství mezi soukromými a veřejnými bezpečnostními 
silami v této zemi. V první řadě je vycházeno ze studie Ministerstva spravedlnosti Spojených 
států (Office of Justice Programs:1 Partnerships for Safer Communities).2 
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Article is a commented excerpt from a number of publications issued in the United States of 
America related to the topic of building of partnerships between private and public security 
forces in this country. In the first place it was based on the study of the United States 
Department of Justice (Office of Justice Programs: Partnerships for Safer Communities). 
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Úvod 
 
Soukromý sektor vlastní a chrání 85 % národní infrastruktury ve Spojených státech 
amerických; místně příslušné orgány pro prosazování práva zase často disponují 
informacemi, které se týkají možného ohrožení této infrastruktury. Díky partnerství mezi 
státními orgány a soukromými bezpečnostními společnostmi se tak dostávají klíčové 
informace do rukou osob, které je potřebují. Aby tedy bylo možné zajistit efektivní ochranu 
národní infrastruktury, musejí spolu orgány pro prosazování práva a soukromé bezpečnostní 
společnosti spolupracovat, protože ani jedna ze stran nedisponuje potřebnými zdroji k tomu, 
aby toho byla schopna dosáhnout sama.  

                                                 
1
 Innovation. Partnership. Safer Neighbourhoods; in: Office of Justice Portal. <http://www.ojp.usdoj.gov>. 

2
 Morabito, A.; Greenberg, S., Zapojení soukromého sektoru k posílení vnitřní bezpečnosti: Partnerství v oblasti bezpečnosti 

mezi státním a veřejným sektorem, Ministerstvo spravedlnosti Spojených států; Úřad pro vytváření programů v justici, 
Washington, D. C., září 2005, NCJ 210678. <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/210678.pdf>. 
Podobné publikace viz:  
Trends and Practices in Law Enforcement and Private Security Collaborations By The Law Enforcement-Private Security 
Consortium . <http://www.cops.usdoj.gov/Publications/e08094224-OpPartnership2.pdf>. 
Guidelines for Partnership between Law Enforcement and Private Security Organisations 
<http://www.ilj.org/publications/docs/Operation_Cooperation.pdf>. 
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Jak na straně státních orgánů, tak soukromo-
bezpečnostních subjektů lze nalézt silné i slabé 
stránky, které je nutno zvážit, aby bylo možné 
formulovat realistická očekávání toho, co každá ze 
stran může vzájemné spolupráci přinést. Tato 
partnerství skýtají řadu výhod pro obě strany. Mezi 
tyto výhody patří kreativní přístup k řešení problémů; 
více příležitostí ke vzdělávání; možnosti sdílení 
informací, dat a zpravodajských poznatků; příležitosti 
k „multiplikaci sil“; možnosti přístupu ke komunitě 
prostřednictvím komunikačních technologií spravo-
vaných soukromým sektorem; a rychlejší obnova 
provozů v případě mimořádné události. Partnerstvím 
se nicméně také nevyhýbají určité překážky. Mezi ty 
nejvýznamnější patří bariéry v oblasti sdílení 
informací či nedůvěra a úmyslné poskytování 
nesprávných informací.  
 
Úspěšná kooperující partnerství jsou charakterizována sdílením úkolů, jasně jmenovanými 
vedoucími představiteli, operativním plánováním a závazkem vzájemně si poskytnout 
potřebné prostředky.  
 
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti vydalo doporučení pro jurisdikce, které usilují o zkvalitnění 
spolupráce se svými protějšky ze soukromého sektoru. V oblasti prevence terorismu 
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti doporučuje, aby veřejné a soukromé společnosti: 
 

 Připravily memoranda o porozumění a dohody o formální koordinaci, v nichž budou 
popsány mechanismy výměny informací týkajících se rizik a zranitelných míst. 

 Využívaly iniciativ, strategií a taktických postupů zaměřených na community policing 
za účelem identifikace podezřelých aktivit ve vztahu k terorismu. 

 Participovaly na regionálním výzkumu a vytváření směrnic. Každá z těchto oblastí 
zahrnuje výběr správné osoby, která bude fungovat jako styčný bod, a založení 
informačního řídícího centra prevence. 

 Koordinovaly tok informací týkajících se infrastruktury. 
 
Policisté nejsou experty, pokud se týká zajištění bezpečnosti na konkrétním objektu. 
Partnerství mezi policií a subjekty soukromé bezpečnosti jsou potřebná z toho důvodu, aby 
dokázala poskytnout podporu při tomto typu iniciativ, tedy takových, které jsou zaměřeny na 
zajištění vnitřní bezpečnosti ... Podle současných odhadů Úřadu pro justiční statistiku (Bureau 
of Justice Statistics), týkajících se rozložení policejních sil ve veřejném sektoru, se ve 
Spojených státech nachází 16 661 státních, lokálních a okrskových agentur pro prosazování 
práva, které zaměstnávají celkem 677 933 přísežného personálu. Studie týkající se počtu 
zaměstnanců působících v soukromé bezpečnosti naznačují, že ve Spojených státech může 
působit až 10 000 soukromých bezpečnostních agentur, které zaměstnávají o něco méně než 
2 miliony pracovníků. Pokud se tedy jedná o přesná čísla, pak je zřejmé, že pracovníci 
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soukromých bezpečnostních společností představují ohromný potenciál, který může 
napomoci agenturám pro prosazování práva při plnění jim svěřených úkolů.3 
 
Výhody partnerství mezi orgány pro prosazování práva a subjekty soukromé bezpečnosti  
 
Nástup radikálního terorismu ve Spojených státech představuje značný tlak na celou 
komunitu působící v oblasti prosazování práva. Tyto orgány zejména usilují o nalezení 
způsobu, jak docílit rovnováhy mezi zajištěním vnitřní bezpečnosti a potíráním tradiční 
kriminality a veřejného nepořádku. Podle aktuální potřeby tedy často musejí být 
přerozděleny omezené, a někdy nedostatečné, zdroje, což vede některé vedoucí pracovníky 
k uvědomění si skutečnosti, že k dosažení této rovnováhy jsou nuceni se potýkat se značnými 
problémy. Zaměstnanci subjektů působících v soukromé bezpečnosti však čelí podobnému 
fenoménu. Zatímco jejich tradiční odpovědnost za ochranu osob, majetku a informací 
přetrvává, je od nich nyní navíc očekáváno, že se budou aktivně podílet na národních 
snahách o zajištění ochrany národní infrastruktury.4 
 
Je zřejmé, že státní orgány pro prosazování práva a subjekty působící v soukromé 
bezpečnosti mohou od sebe navzájem mnohé získat. Státní orgány mohou:  
 

 Připravovat soukromé bezpečnostní společnosti k tomu, aby tyto byly schopny 
asistovat v případě mimořádných událostí.  

 Koordinovat snahy k zajištění ochrany národní kritické infrastruktury.  
 Získat školení a služby zdarma.  
 Získat chybějící personál a znalosti.  
 Využívat specializované poznatky a pokročilou technologii, která je v soukromém 

sektoru uplatňována.  
 Získávat důkazní materiál při kriminálním vyšetřování.  
 Získat přesnější informace o incidentech (prostřednictvím reportingu ze strany 

bezpečnostních pracovníků).  
 Snížit počet žádostí o poskytnutí služby.  

 
Subjekty soukromé bezpečnosti mohou:  
 

 Koordinovat se státním sektorem plány týkající se evakuace, přepravy  
a potravinových služeb během mimořádných událostí.  

 Získat od orgánů pro prosazování práva informace týkající se hrozeb a trendů 
kriminality.  

 Budovat vztahy tak, aby pracovníci soukromé bezpečnosti věděli, na koho se mohou 
obrátit v případě, že potřebují pomoc nebo chtějí oznámit poznatek.  

 Budovat na straně orgánů pro prosazování práva pochopení potřeb v korporátní 
oblasti (např. důvěrnost informací).  

 Posilovat respekt na straně orgánů pro prosazování práva pro oblast soukromé 
bezpečnosti.  

                                                 
3
 Joseph Samuels, Jr., bývalý policejní velitel, Richmond, Kalifornie; v minulosti též prezident Mezinárodní asociace 

policejních velitelů (International Association of Chiefs of Police). 
4
 Krulík, O., Místo a úkoly Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA; in: Obrana a strategie, 2/2003, s. 139 až 162. 
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Při vzájemné spolupráci mohou soukromé bezpečnostní společnosti a orgány pro 
prosazování práva docílit zajímavých výhod:  
 

 Kreativní řešení problémů.  
 Více příležitostí pro vzdělávání.  
 Sdílení informací, dat a zpravodajských poznatků.  
 Příležitosti k „multiplikaci silových prostředků“.  
 Přístup ke komunitě prostřednictvím komunikačních technologií spravovaných 

soukromým sektorem.  
 Možnost rychlejší obnovy provozů v případě mimořádné události.  

 
Přestože výhod, které partnerství mezi státním a soukromým sektorem poskytuje, je celá 
řada, každý vedoucí pracovník si musí uvědomit, že těmto partnerstvím se nevyhýbají ani 
překážky: mezi primární problémy patří bariéry v oblasti sdílení informací, nedostatek důvěry 
a poskytování nesprávných informací.  
 
Bariéry v oblasti sdílení informací  
 
Nedostatek důvěry  
 
Přestože existují výjimky, jednou z překážek vytváření efektivně fungujícího partnerství může 
být nedostatek důvěry mezi státními orgány a soukromým subjekty. Navzdory četným 
diskusím na téma partnerství mezi uvedenými dvěma skupinami, vzájemně se překrývajícím 
úkolům a potřebě vzájemně spolupracovat je úroveň důvěry poměrně nízká. Uvedené dva 
sektory na sebe navzájem nahlížejí jako na skupiny s odlišnými cíli a dokonce se považují za 
konkurenty.  
 
Obě strany musejí být schopny tuto překážku překonat. Partnerství, která nejsou založena na 
vzájemné důvěře, nemohou přežít. Pokud už důvěra existuje, je často založena na pracovním 
vztahu čelních představitelů, kteří o vytvoření takového partnerství usilují. V mnohých 
případech spolu tito vedoucí pracovníci v minulosti spolupracovali, protože řada 
bezpečnostních manažerů a ředitelů před svým vstupem do soukromého sektoru sloužila u 
policie. Avšak důvěra na samém vrcholu mezi několika klíčovými hráči nemůže překonat 
desetiletí trvající nedůvěru, která mezi oběma profesemi panuje.  
 
Dezinformace a neporozumění  
 
Jednou z hlavních příčin nedůvěry jsou dezinformace a neporozumění. Často se stává, že jak 
státní orgány, tak subjekty soukromé bezpečnosti nemají přesnou představu o tom, co druhá 
skupina vykonává nebo co by mohla vykonávat. To může být problematické ve vztahu ke 
způsobům řešení kriminality a veřejného nepořádku, avšak v oblasti zajištění vnitřní 
bezpečnosti a prevence terorismu to může být i nebezpečné. I svým rozsahem malý 
teroristický čin může způsobit značné fyzické, psychologické a ekonomické škody. Současná 
nedostatečná integrace privátního sektoru s domácími programy připravenosti je 
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nebezpečná.5 Každý policejní příslušník musí vědět, jakým způsobem je soukromý subjekt 
schopen pomoci při zajištění vnitřní bezpečnosti, a musí to vědět ještě před tím, než 
k incidentu dojde, nikoli až poté. Nejlepší způsob, jak získat tyto informace, je jít přímo ke 
zdroji: k profesionálům působícím v soukromé bezpečnosti a ve své komunitě.  
  
Pokud mají být partnerství mezi státním a soukromým sektorem efektivní, musejí být 
vedoucí policejní představitelé schopni spolupracovat se svými protějšky ze soukromých 
společností, a to tak, aby mohli komunikovat jasná a srozumitelná sdělení nejen sobě 
navzájem, ale také napříč svými organizacemi až do úrovně příslušníků či strážců působících 
v předních liniích. Na národním summitu, který se týkal nastavení politiky v této oblasti, byla 
doporučena realizace společných školení, která by každé ze stran umožňovala pochopit, co 
druhá strana může nabídnout. Tato školení mohou též zahrnovat znalosti pracovníků 
v přední linii (strážci ze soukromých bezpečnostních agentur by mohli být školeni v oblasti 
vnitřní bezpečnosti, prevence kriminality a řešení problémů).  
 
Směrnice upravující vzájemnou spolupráci  
 
Zatímco spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem může mít mnoho podob, 
spolupracující partnerství jsou definována úžeji. Spolupráce vyžaduje sdílení společných cílů 
a úkolů, jasně jmenované vedoucí představitele a další výše popsané komponenty. Nejedná 
se tedy pouze o situace, kdy si vládní agentury najímají dodavatele soukromých 
bezpečnostních služeb pro zajištění služeb, které jsou tradičně realizovány státními orgány 
pro prosazování práva, nebo situace, kdy naopak soukromé bezpečnostní agentury 
zaměstnávají policejní příslušníky ve výslužbě nebo zástupce šerifů mimo službu. Takové 
aktivity představují pouze povrchní způsob toho, co tyto dvě strany mohou společně vykonat 
k posílení bezpečnosti občanů. Z tohoto důvodu vyžadují ujednání mezi státními  
a soukromými subjekty, která se týkají zajištění vnitřní bezpečnosti, mnohem více než 
pouhou formální spolupráci.  
 
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti vydalo doporučení pro jurisdikce usilující o zkvalitnění 
vzájemné spolupráce se svými protějšky ze soukromého sektoru. Ministerstvo doporučuje, 
aby agentury:  
 

 Připustily potřebu prevence. 
 Vytvořily systém, centrum nebo pracovní skupinu, která by fungovala jako platforma 

typu clearinghouse („vysvětlovací“ těleso pro zástupce různých subjektů a agentur) 
pro sběr, třídění a vyhodnocování veškerých potenciálně významných informací 
týkajících se terorismu, které jsou generovány na domácí půdě.  

 Zajistily včasnou interpretaci a vyhodnocování informací. 
 Připravily memoranda o porozumění a dohody o formální koordinaci mezi zástupci 

privátního a veřejného sektoru. Tato memoranda by popisovala mechanismy 
umožňující výměnu informací týkajících se rizik a zranitelných míst, koordinaci 
intervence a procesy, které by zajišťovaly sdílení informací a přednostní právo 
jurisdikcí procesně řešit teroristické činy. 

                                                 
5
 Kayyem, J.; Chang, P., Beyond Business Continuity: The Role of the Private Sector in Preparedness Planning; in: 

Perspectives on Preparedness, August 2002, s. 2. 
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 Využívaly iniciativ, strategií a taktických postupů zaměřených na community policing 
za účelem identifikace podezřelých aktivit ve vztahu k terorismu. 

 Jasným způsobem vytvářely “sociální kapitál” prostřednictvím spolupráce mezi 
soukromým sektorem, orgány pro prosazování práva a ostatními partnery tak, aby 
bylo možné sdílet data, informace, vzájemnou pomoc a “příklady dobré praxe” a aby 
bylo možné vytvářet procesy umožňující vzájemnou spolupráci. 

 Koordinovaly informace na federální, státní a lokální úrovni, stejně jako plány  
a hodnocení, preventivní kroky, ochranu infrastruktury a priority v oblasti financování 
preventivních kampaní.  

 Vytvořily regionální informační řídící centrum prevence a koordinovaly tok informací 
týkajících se infrastruktury. 

 Začlenily opatření týkající se prevence a vzájemné spolupráce do systému vzdělávání 
a nácviku. 

 
Každá z těchto oblastí v sobě zahrnuje element týkající se vnitřní bezpečnosti nebo 
terorismu.  
 
Vytváření sítí (networking): Příkladem vytváření sítí mohou být pracovní snídaně či obědy, 
během kterých by zástupci obou stran mohli diskutovat o společných problémech 
v zajišťování ochrany kritické infrastruktury. Během takových setkání může docházet nejen 
ke konstruktivní výměně názorů o tlacích, motivaci a překážkách, kterým obě strany musí 
čelit, ale také k nalézání možných řešení.  
 
Sdílení informací: Životní mízou jakékoli agentury zabývající se zajišťováním policejních 
činností jsou informace. Proto by tedy sdílení informací (a rovněž tak informací strategicky 
analyzovaných, případně zpravodajských) mělo být středobodem činnosti jakéhokoli 
partnerství mezi státními orgány pro prosazování práva a soukromými bezpečnostními 
subjekty. Sdílení informací v sobě zahrnuje plánování reakce na mimořádné kritické události, 
ochrany infrastruktury, posilování vzájemné komunikace, opatření vedoucí k minimalizaci 
odpovědnosti za škodu a strategické rozmisťování zdrojů. Informace mezi státními orgány  
a soukromými subjekty by tedy měly proudit oběma směry.  
 
Prevence kriminality: Prevence kriminality je prevencí terorismu.6 Souvislosti mezi 
kriminalitou a terorismem jsou dobře známy – ať se jedná o padělání listin nebo nelegální 
obchod s drogami. Aby teroristé dosáhli svého cíle v podobě konkrétního teroristického činu, 
spáchají často několik méně závažných trestných činů. Na základě toho, co víme  
o teroristických uskupeních a jejich zálibě ve “vytipovávání” cílů (někdy i několik let předem), 
není úplně bezdůvodné se domnívat, že teroristé k tomuto účelu narušují soukromé 
vlastnictví. Zatímco v minulosti byly soukromé bezpečnostní služby schopny pouze zamezit 
těmto osobám v návratu k danému objektu nebo pozemku, nyní mohou tyto narušitele 
vyfotografovat a pořízené snímky sdílet s místními orgány pro prosazování práva. Soukromé 
bezpečnostní služby by tedy měly mít možnost sdílet se státními orgány jakékoli informace 
týkající se čehokoli, co je neobvyklé nebo podezřelé, zejména pokud se jedná o fotografování 
prvků kritické infrastruktury, a to bez toho, že by se dopouštěly něčeho nezákonného.  
  

                                                 
6
 National Crime Prevention Council, Feature: Crime Prevention is Terrorism Prevention, 2002. 
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Sdílení zdrojů: Výměna odborných názorů je vynikajícím příkladem sdílení zdrojů, který může 
být přínosem v oblasti prevence terorismu. Jak již bylo řečeno, soukromé bezpečnostní 
služby často disponují značnými technickými prostředky a znalostmi, jaké mohou státní 
orgány postrádat.  
 
Školení: Sdílení odborností má zřetelnou vazbu na oblast vzdělávání. Dalším způsobem, jak 
zahrnout školení do partnerství, je zvát si přednášející, kteří jsou schopni hovořit k tématu, 
jež je předmětem společného zájmu. To může být velice přínosné jak pro zástupce státních 
orgánů, tak soukromých bezpečnostních služeb, a může to přispět k rozšiřování znalostí na 
obou stranách.  
 
Legislativa: Státní orgány pro prosazování práva a soukromé bezpečnostní služby mohou 
společnými kroky sledovat oblasti legislativy, které jsou pro obě strany významné. Co je však 
důležitější, zástupci obou stran by měli být schopni napomoci zákonodárcům na místní, 
státní i národní úrovni v pochopení toho, jakým způsobem může legislativa ovlivnit, zhoršit 
nebo naopak přispět k vnitřní bezpečnosti – a ani v nejmenším se zde nejedná o sdílení 
určitého typu citlivých informací.  
 
Provoz: Největší příležitost ke spolupráci se zástupci soukromých bezpečnostních služeb 
spatřují příslušníci působící v předních liniích, vyšetřovatelé a velitelské štáby v provozní 
oblasti. Mezi příležitosti ke spolupráci, které se týkají terorismu, patří zejména krizové 
plánování, vyšetřování složitých finančních podvodů nebo počítačových trestných činů (tzv. 
kybernetické kriminality) a společné zásahové akce a realizace (např. ty, které se zaměřují na 
krádeže nákladů v logistice).  
 
Výzkum a směrnice: Recenzování a distribuce odborných článků a směrnic, stejně jako 
konkrétní kroky na tomto poli, jsou oblasti, v nichž mohou státní a soukromé subjekty 
spolupracovat. Výzkum a vytváření směrnic se mohou týkat např. problematiky padělání 
výrobků, nasazení kamerových systémů, personálních standardů v oblasti bezpečnosti, 
případně čehokoli, co se jeví být regionálně významným tématem souvisejícím s vnitřní 
bezpečností.  
 
Příklady nejlepší praxe 
 
Nácvik modelových situací – Arlington, Virginia  
 
Policejní oddělení v okrsku Arlington ve spolupráci se zástupci soukromého sektoru nedávno 
spustilo realizaci nácviku modelových situací (hypotetických scénářů) ve dvou nejrušnějších 
obchodních centrech nacházejících se v oblasti. Představitelé soukromého sektoru – např. 
bezpečnostní pracovníci působící v budově, technici a manažeři – jsou částečně vybíráni na 
základě svých rozhodovacích pravomocí. Patří mezi ně také administrativní pracovníci, kteří 
představují většinu z nájemců budovy.  
 
Nácvik začíná zpravidla tím, že v dané kancelářské budově se vyskytne kouř, na který jsou 
účastníci cvičení nuceni reagovat. Během těchto nácviků často vyjde najevo, že většina 
účastníků není na podobné incidenty vůbec připravena. Instruktoři se snaží účastníky 
podporovat tak, aby tito byli připraveni na případy, kdy dojde k incidentu nebo kdy zpozorují 
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něco podezřelého. Připravují účastníky k tomu, aby byli schopni přijímat rozhodnutí, o nichž 
dříve ani nepřemýšleli, a aby byli schopni rozeznat rizika. Během těchto cvičení jsou jeho 
účastníci také seznámeni se schopnostmi a omezeními policejního a hasičského sboru, ale 
také ostatních zapojených organizací tak, aby si utvořili realistická očekávání toho, jak státní 
orgány reagují v případě mimořádných událostí.  
 
V rámci tohoto procesu policejní příslušníci odkazují účastníky na informace zveřejněné na 
webových stránkách regionu a upozorňují je na iniciativu výstražného systému regionu 
Arlington (Arlington Alert System). V případě, že dojde k teroristickému útoku nebo jiné 
mimořádné události, vysílá tento systém upozornění, aktuální informace a výstrahy na 
mobilní telefony, pagery, kapesní počítače a e-mailové adresy veřejnosti.7 
 

  
 
Center City District – Philadelphia, Pensylvánie  
 
Zastupitelé města Philadelphia došli k závěru, že úroveň města se nezvýší, pokud nedojde 
k revitalizaci jeho středu, tedy oblasti, která představuje 33 % daňových příjmů a více než 
250 000 pracovních míst. Revitalizací této oblasti, která je v těsné blízkosti historického 
centra a která nabízí takové národní památky jako je Síň nezávislosti (Independence Hall)  
a Zvon svobody (Liberty Bell), by rovněž došlo k pozvednutí významného turistického ruchu 
ve městě. V roce 1989 založili angažovaní občané společnost pro rozvoj města Philadelphia 
(Central Philadelphia Development Corporation – CPDC)8, která přesvědčila místní korporace 
a soukromé společnosti k tomu, aby za účelem financování přestavby přistoupili na odvod 
majetkové daně, a během dvou let se jim tak podařilo získat prostředky ve výši 6 milionů 
dolarů. V roce 1991 pomáhala společnost CPDC navrhnout komplex 80 budov v blízkosti 
historického centra, známý pod názvem Center City District.  
 

        
                                                 
7
 Arlington Virginia <http://www.arlingtonva.us>. 

8
 Central Philadelphia Development Corporation <http://www.centercityphila.org>. 
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To byl však pouze začátek. Aby bylo možné docílit změny v tom, jakým způsobem je oblast 
Center City vnímána, došlo v této oblasti k soustředění policejního personálu a zdrojů s cílem 
snížit místní kriminalitu. Policie tedy obsadila stanoviště v Center City 57 pořádkovými 
příslušníky, kteří doplnili (spíše než nahradili) již fungující hlídkové vozy v oblasti. Za účelem 
revitalizace této městské části tak tito příslušníci pracovali v tandemu s nově vytvořenými 
sbory sestávajícími z představitelů komunity (označovanými jako “clean and safe workers“). 
Se svým zázemím v samém středu města tito příslušníci policie, pracovníci soukromých 
bezpečnostních služeb, pracovníci sanity, stejně jako zástupci komunity pomáhali při čištění 
a uklízení této městské části, stejně jako při zvyšování bezpečnosti občanů, a během své 
činnosti navázali na tisíc kontaktů s místními obyvateli. Současně město zavedlo 
marketingovou kampaň zaměřenou na šíření povědomí o zkvalitňování životních podmínek 
v Center City.  
 
Výsledky byly impozantní: počet trestných činů spáchaných na území tohoto městského 
obvodu se snížil, v oblasti se etablovalo více soukromých společností a počet pracovních míst 
se stabilizoval; zvýšil se počet rezervací v městském kongresovém centru situovaném právě 
v této oblasti a byla zahájena nová výstavba. Nejvíce vypovídající je však skutečnost, že 
úspěchu si povšimla další města jako např. Baltimore a Richmond, která na tomto základě 
vytvořila své vlastní revitalizační programy. Je tedy zjevné, že iniciativa Center City ve 
Philadelphii slouží jako příklad úspěšného partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem. 
 
Law Enforcement and Private Security Council of Northeast Florida  
 
Rada Severovýchodní Floridy pro spolupráci bezpečnostních sborů ve veřejném  
a soukromém sektoru (Law Enforcement and Private Security Council of Northeast Florida) 
zahájila svou činnost v hrabství St. Johns v roce 1996 a v současnosti mezi její členy patří 
organizace a jurisdikce z celé oblasti Jacksonville. Rada si neklade žádné požadavky ohledně 
velikosti, kterou musí organizace usilující o zapojení se do partnerství splňovat – jejími členy 
je řada hrabství, měst, orgánů pro prosazování práva a několik menších jurisdikcí, včetně 
místních policejních oddělení a národních gard spadajících pod Ministerstvo obrany 
(Department of Defense).  
  
Partnerství výrazně rozšířilo své řady po útocích z 11. září a od orientace na soukromé 
bezpečnostní společnosti posunulo své zaměření na jednotlivé bezpečnostní 
pracovníky/strážce, hlídkové skupiny zaměřené na potírání kriminality v daných komunitách 
a další jednotlivce, kteří vykonávají bezpečnostní funkci. Mezi další změny, k nimž po útocích 
z 11. září došlo, patří důraz na výměnu informací mezi členy.  
 
Jedním ze základních předpokladů působnosti Rady byla potřeba posílit spolupráci mezi 
veřejnými a soukromými bezpečnostními subjekty. Partneři z řad policie a státních orgánů si 
uvědomovali, že počet profesionálů působících v soukromé bezpečnosti je mnohonásobně 
vyšší než počet příslušníků policie, že soukromé bezpečnostní subjekty vynakládají 
exponenciálně více prostředků na ochranu a bezpečnost než státní orgány a že 
profesionálové ze soukromé sféry přinášejí cenné znalosti a zkušenosti, jichž se policii někdy 
nedostává.  
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Úřad šerifa v hrabství St. Johns zaznamenal dva úspěchy Rady. Tím prvním úspěchem je 
skutečnost, že dochází k rozvíjení vztahů mezi místními zástupci z veřejného a soukromého 
sektoru. Cílem je podpořit pracovníky soukromé bezpečnosti v tom, aby se nebáli oslovit 
nebo zavolat příslušníky z řad policie v případě, že mají k dispozici významnou informaci,  
a naopak. Zadruhé, byla vytvořena asistenční síť pro komunikaci v bezpečnosti (Security 
Communications Assistance Network – SCAN)9. SCAN poskytuje soukromým bezpečnostním 
pracovníkům radiostanice s různými frekvencemi, aby mohli kontaktovat místní policejní 
orgán v případě, že dojde k incidentu nebo pokud chtějí sdílet určité informace.  
 
Mezi další úspěchy patří založení webových stránek Rady, rozšíření informačního systému  
o možnost vyrozumívání e-mailem (nikoli pouze faxem) tak, aby bylo možné předávat 
vyrozumění tak rychle, jak je to jen možné, a vysílání svých zástupců, případně alespoň 
zanechání brožury na veškerých jednáních Mezinárodního sdružení bezpečnostních 
profesionálů ASIS, na akcích Mezinárodní asociace policejních velitelů (IACP) a na dalších 
jednáních pořádaných místními bezpečnostními organizacemi.  
 
Zástupci Rady se v současnosti podílejí na činnosti místní pracovní skupiny pro zajišťování 
domácí bezpečnosti (Local Domestic Security Task Force – mapa regionů a snímek z jednoho 
ze cvičení zapojujícího řadu subjektů).10 Pracovní skupina operuje na regionální úrovni  
a podílí se na rozvíjení iniciativ zaměřených na vnitřní bezpečnost, včetně např. příprav na 
zabezpečení akce 2005 Super Bowl v Jacksonville. Podobně jako je tomu v případě Rady má 
také tato pracovní skupina své členy z řad soukromého sektoru – členové ze soukromých 
společností Northrop Grumman a Blue Cross/Blue Shield se na činnosti skupiny podílejí 
zejména vzhledem k velikosti svých provozů a možnosti jejich ohrožení. Informace z pracovní 
skupiny se dostávají zpět k Radě prostřednictvím briefingů a faxových zpráv a jsou sdíleny 
kdykoli se týkají odpovědnosti kteréhokoli z partnerů.  
 

  

                                                 
9
 Security Communications Assistance Network; in: Youtube <http://www.youtube.com/watch?v=ITJjxFp-T5Y>. 

10
 Domestic Security: Local Domestic Security Task Force; in: Florida Department of Law Enforcement 

<http://www.fdle.state.fl.us/Content/getdoc/48f59c85-35bf-453f-a806-bda267c91439/domestic-security-
homepage.aspx>. 
The Vision for Interoperability in Florida; in: Department of Management Services 
<http://www.dms.myflorida.com/suncom/ 
public_safety_bureau/radio_communications/florida_interoperability_network_fin>. 
<http://www.keysso.net/community_news/July_2004/july2004.htm>. 
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Rada se rozrostla částečně též z toho důvodu, že se její členové snaží pro jednotlivé 
zúčastněné prezentovat svoji činnost zajímavým způsobem. Její vedoucí představitelé si 
často vybírají hostující speakery, kteří dokáží zaujmout profesionály nejen jako jednotlivce, 
ale kteří jsou schopni promluvit ke všem členům partnerství jako celku. Výsledkem je 
skutečnost, že jednotliví partneři z řad soukromých i veřejných bezpečnostních sborů vnímají 
svůj vzájemný přínos.11  
 
North Texas Regional Law Enforcement and Private Security (LEAPS)  
 
Iniciativa LEAPS zahájila činnost v roce 1983, avšak vzhledem k personální fluktuaci fungovala 
pouze několik let. V roce 1993 byl LEAPS obnoven dallaským policejním šéfem Benjaminem 
Clickem, kterému se podařilo shromáždit 20 odhodlaných jedinců z řad jak policie, tak 
soukromých bezpečnostních služeb, a toto partnerství přetrvává dodnes.12  
 
Události z 11. září pouze utvrdily platformu LEAPS v tom, že to, o co usiluje, má význam. 
Přestože si partneři vždy uvědomovali potřebu vzájemného setkávání, komunikace  
a koordinace, teroristické útoky ještě zvýšily jejich motivaci své úsilí zdvojnásobit. LEAPS 
nabízí možnost pořádání workshopů pro vzdělávací akademii a pro příslušníky ve službě. 
Zástupci z řad soukromých bezpečnostních služeb a policie se setkání LEAPS účastní jednou 
za čtvrtletí. Bezpečnostní pracovníci platformy LEAPS absolvují čtyři základní vzdělávací kurzy 
a mohou se také účastnit několika volitelných vzdělávacích akcí. Jakmile pracovník úspěšně 
završí základní školení, obdrží odznak, který je dokladem toho, že absolvoval školení 
v požadované výši nebo nad její rámec. Pracovníci platformy LEAPS mohou být “aktivováni”. 
V situaci, kdy policisté potřebují další personál – a nemusí se jednat jen o strážce veřejného 
pořádku – zavolá příslušné policejní oddělení iniciativu LEAPS a požádá o poskytnutí 
pracovníků z řad soukromé bezpečnosti. LEAPS se může pochlubit dvěma hlavními úspěchy. 
Tím prvním úspěchem je skutečnost, že iniciativě se podařilo vybudovat důvěru, na jejímž 
základě lze rozvíjet vztahy. Pokud například nastane nějaký problém mezi zástupci soukromé 
bezpečnosti a policie, jsou pracovníci LEAPS často žádáni o intervenci a o urovnání sporu. Za 
druhé, partneři v rámci platformy LEAPS vykazují snahu sdílet informace, které v minulosti 
vedly k několika úspěšným záchytům. Informace jsou sdíleny oběma směry, a to 
prostřednictvím faxu, e-mailu, čtvrtletních koordinačních schůzek a zejména osobním 
kontaktem. Vzájemná setkání čelních představitelů jsou otevřená, takže je možné okamžitě 
nadnést jakékoli téma.  
 
V důsledku těchto úspěchů bylo toto partnerství institucionalizováno; obě strany přiznávají 
výhody, které LEAPS přináší. Vzhledem k tomu, že ve službě může v daný čas sloužit pouze 
několik stovek policistů, napomáhá vysoký počet odborníků z řad soukromých 
bezpečnostních služeb významně zvyšovat kapacitu policie. 
 

                                                 
11

 County part of South Florida Domestic Security Exercise <http://www.sjso.org/emer_prep/ homeland.htm>. 
12

 Gunter, W.; Kidwell, J., Law Enforcement and Private Security Liaison: Partnerships for Cooperation, 2004. 
<http://www.ifpo.org/articlebank/lawprivateliaison.html>. 
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WatchMail  
 
Svým pojetím se WatchMail podobá iniciativě Neighborhood Watch, to znamená, že zajišťuje 
efektivní šíření a sdílení informací o trestné činnosti a přírodních neštěstích. Obyvatelé, 
soukromé bezpečnostní společnosti a firmy obdrží informaci rychle – zůstávají tak 
informováni a stávají se aktivními účastníky při zajišťování bezpečnosti v komunitě. 
 
Svými pravomocemi však WatchMail přesahuje iniciativu Neighborhood Watch, která 
spočívá v tom, že ke každému bloku budov je přiřazen velitel a místní obyvatelé provádějící 
hlídky ve své čtvrti, a tyto informace jsou následně sdíleny prostřednictvím stromu hovorů. 
Oproti tomu WatchMail jde za hranice jednoho bloku. Informace o trestné činnosti nebo jiné 
mimořádné události je jednotlivým obyvatelům distribuována a šířena prostřednictvím e-
mailu a dostane se tak až do 300 – 500 domácností. Tímto způsobem tedy systém WatchMail 
iniciativu Neighborhood Watch doplňuje, ale není na ní závislý. A protože zhruba 80 % 
obyvatel města Irvine má přístup k e-mailu, dostála iniciativa WatchMail svému slibu být 
schopna varovat většinu z obyvatel města.  
 
Přestože policejní oddělení neprovozuje systém WatchMail na denní bázi, napomáhá 
alespoň s vytipováváním hostitelů pro správu elektronické komunikace, poskytuje školení  
a asistuje při zavádění systému. Jednotlivé komunity pak dohlížejí nad provozem a údržbou 
zejména elektronické technologie pro zasílání e-mailových zpráv, často za podpory ze strany 
soukromých podniků. V každé hostitelské elektronické databázi je koncipováno tak, aby 
policie mohla informace monitorovat. Naopak policie na oplátku poskytuje hostitelům 
informace týkající se trestné činnosti a mimořádných událostí, a ti následně předávají 
informace dalším účastníkům.  
 
Policejní oddělení Irvine již napomohlo se zavedením systému WatchMail pěti komunitám  
a stále se zaměřuje na další komunity, které by mohly z této služby těžit. Policie provádí 
pohovory, prověřování žadatelů o hosting a snímání otisků prstů, stejně jako měsíční školení 
pro hostitele.  
 
Hostitel získá od příslušníků komunity a od soukromých podniků e-mailové adresy; vytváří  
a spravuje elektronické databáze; přijímá hlášení o neobvyklých či podezřelých událostech; 
analyzuje hlášení z hlediska jejich přesnosti a oprávněnosti; a pokud je to nezbytné, 
zprostředkovává informace skupině WatchMail. Pokud to okolnosti vyžadují, “ohlašovatel” 
kontaktuje dispečink IPD nebo zavolá na linku 911. Obsluhou systému stráví hostitelé 1 až 5 
hodin měsíčně.  
 
Komunitní účastníci sledují neobvyklé aktivity, shromažďují popisné informace a, pokud je 
třeba, kontaktují příslušného hostitele, aby si vyžádal zveřejnění informace. Účastníci jsou 
rovněž napojeni na příslušníky komunity, kteří nemají přístup k e-mailu či Internetu, aby jim 
mohli zasílat bulletiny a jiné informace. Systém WatchMail si získal důvěru napříč 
komunitami a je všeobecně přijímán.  
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Crime Free MiniStorage  
 
Mnohé skladovací prostory malého rozsahu jsou zabezpečeny pouze tím způsobem, že 
příslušník pořádkového oddělení nebo člen hlídky provede prověření příslušné nemovitosti. 
Potenciál pro páchání trestné činnosti je v tomto případě komplexní, protože mnohá zařízení 
umožňují zákazníkům nepřetržitý přístup. Program na zabezpečení skladovacích prostor 
malého rozsahu (Crime Free Mini-Storage Program)13 umožňuje zabezpečení těchto zařízení 
před trestnou činností, a to zaváděním efektivních metod prověřování a školením majitelů či 
provozovatelů těchto zařízení v oblasti prevence kriminality. Dále tento program znemožňuje 
pachatelům pronajímat si skladovací prostory, snižuje časovou prodlevu mezi dobou 
spáchání trestného činu a jeho odhalením a zvyšuje možnosti znovuzískání ztraceného 
majetku. Program přispěl ke snížení kriminality v těchto skladovacích zařízeních a k omezení 
žádostí o poskytnutí služby.  
 
Jak jeden čelný představitel policie poznamenal, teroristé také “potřebují mít kde uskladnit 
své věci”. Program je schopen zabránit aktivitám souvisejícím s terorismem, a to zajištěním 
otevřené výměny informací mezi těmito zařízeními a policejním personálem, který se 
zřídkakdy nachází v místě.  
 
Kromě vzdělávání pronajímatelů tento program také nabízí možnost školení provozovatelů  
a zaměstnanců těchto zařízení. V první fázi se provozovatelé učí rozpoznávat problém ještě 
před tím, než nastane, a řešit jej bez policejní intervence.  
 
Potírání kriminality páchané na turistech – Las Vegas, Nevada  
 
Las Vegas, rostoucí město s populací téměř 480 000 obyvatel, navštívilo v roce 2001 více než 
35 milionů návštěvníků. Z toho přibližně 4 miliony představovali delegáti účastnící se 
volebních sjezdů, což činí z Las Vegas jedno z největších kongresových měst ve státě. Dopad 
na místní a národní ekonomiku je ohromující: turisté zde utratí více než 31 miliard dolarů 
ročně.  
 
Podle zpráv Federálního úřadu pro vyšetřování má Las Vegas nejvyšší nápad trestné činnosti 
z pěti nejnavštěvovanějších měst v Americe. Většina trestných činů souvisí s turismem a mezi 
nejčastější trestné činy patří krádeže a incidenty související s konzumací alkoholu. Z tohoto 
důvodu zaměstnávají hotely v Las Vegas více než 7 500 bezpečnostních pracovníků a 1 000 
specialistů na sledování. Takovéto prostředí není možno zabezpečit pouze  
s pomocí policejních zdrojů. Partnerství se soukromými bezpečnostními subjekty tak není 
pouhou ideou – je to nutnost.  
 
Policejní úsek zabývající se bezpečností turistů (Tourist Safety Unit – TSU), který zahájil svou 
činnost v roce 1995, koordinuje reakci policie na trestnou činnost související s turismem a 
poskytuje kvalitní servis obětem této trestné činnosti. TSU cílí zejména na pachatele 
kapesních krádeží a padělatele šeků a vyčleňuje jednoho pracovníka na každých 5 až 12 

                                                 
13

 City of Irvine <http://www.cityofirvine.org/news/displayarchive.asp?Type=1&targetID=10>. 
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hotelů. Tento pracovník přímo spolupracuje s bezpečnostními řediteli, s vyšetřovateli  
a bezpečnostními pracovníky daného hotelu.14  
 
Například policisté sledující kapesního zloděje až do hotelu se spoléhají na pomoc ze strany 
bezpečnostních pracovníků tohoto hotelu, kteří jsou nápomocni při sledování podezřelé 
osoby, nejčastěji prostřednictvím elektronické sledovací techniky. Bezpečnostní personál 
pachatele zadrží, pokud zpozoruje kriminální chování dané osoby dříve než policie. Policie 
dále může provést zátah například na služebnou podezřelou z krádeží, aby tak hotel nemusel 
problém řešit sám. Při mimořádných událostech je policie schopna prostřednictvím 
vysokorychlostních faxových systémů zasílat varovná upozornění až 100 hotelům do 3 minut, 
což dále umožňuje rychlé nasazení hotelové bezpečnosti.  
 
Výsledkem takto těsné týmové spolupráce jsou vynikající pracovní vztahy mezi policií  
a bezpečnostními pracovníky hotelu, kteří působí v předních liniích. Nicméně, toto 
partnerství přesahuje i do dalších oblastí, např. do oblasti školení a vzdělávání.  
 
Policie a pracovníci soukromých bezpečnostních služeb využívají a vzájemně sdílejí své zdroje 
k zajištění prvotřídního školení pro své zaměstnance. Policisté školí pracovníky hotelové 
bezpečnosti a mnohdy vytvářejí specializované programy zaměřené na vznikající kriminální 
trendy, např. náhlý nárůst podvodů s kreditními kartami. Naopak místní bezpečnostní 
průmysl poskytuje policii poradenství v oblasti trestné činnosti, která je specifická pro kasina, 
stejně jako v dalších oblastech svého zaměření. Hotely v Las Vegas od bezpečnostních 
pracovníků požadují, aby podstoupili školení v takových oblastech, jako např. psaní reportů, 
odhalování trestné činnosti, použití síly a v oblasti legislativy.  
 
V důsledku toho je bezpečnostní personál v Las Vegas vysoce kvalifikovaný a jako takový je 
též uznáván ze strany policie. Vzájemný respekt dále upevňují těsná komunikace, společná 
školení a sdílení pravomocí.  
 
TSU akceptuje hlášení ochranky hotelu, která jsou podaná v zastoupení oběti, a jako projev 
dobré vůle je dále zasílá pojišťovacím společnostem. Mezi další plány patří vybavení 
soudních síní příslušnou technikou tak, aby oběti závažných trestných činů, které žijí mimo 
území státu, mohly vypovídat prostřednictvím videozáznamu či přes Internet.  
 
Policie však podniká další kroky k udržení vzájemné spolupráce: (1) podporuje detektivy 
v tom, aby poskytovali pracovníkům fyzické ostrahy svá domácí telefonní čísla; a (2) při 
interakci s obchodní a privátní sférou usiluje o dosažení stejných standardů, ať se jedná  
o policii či pracovníky soukromé bezpečnosti. Například pokud se policejní příslušníci zastaví 
na oběd v místě hotelu, stravují se ve stejných zařízeních jako bezpečnostní pracovníci hotelu 
a nikoli v místech vymezených pro turisty.  
 
Asociace bezpečnostních velitelů Las Vegas (Las Vegas Security Chiefs Association) a zástupci 
policie se scházejí jednou měsíčně, aby prodiskutovali problematiku školení, kriminálních 
trendů a bezpečnostních problémů. Schůzek se účastní personál z 90 hotelů.  
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 Going To Vegas <http://www.goingtovegas.com/myvegas.htm>. 
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Jednou z výhod plynoucích z tohoto partnerství je vzájemné sdílení uchazečů o práci. 
Bezpečnostní pracovníci zaměstnaní hotelovým zařízením představují potenciální zdroj 
nováčků nabíraných pro výkon služby u policie. Stejně tak policejní příslušníci ve výslužbě 
často zastávají pozice v oblasti soukromé bezpečnosti.15  
 
Vyřešení krize ve veřejné dopravě – Durham, Severní Karolína  
 
Využívání soukromé bezpečnosti k plnění rolí, které jsou tradičně přisuzovány státním 
orgánům, je stále častější fenomén. V Durhamu si policie najala pracovníky ze soukromých 
bezpečnostních služeb a společně se, ve vzájemné spolupráci se zástupci soukromé sféry, 
podílela na vyřešení krize ve veřejné dopravě.16 
 
Na počátku roku 2003 došlo k sérii střelných útoků 
v autobusech provozovaných Dopravním podnikem města 
Durham (Durham Area Transit Authority), což vzbudilo 
značný zájem veřejnosti. Veřejnost ovládl strach a řada lidí 
přestala cestovat autobusem. 

 

 
Policie neměla dostatek lidských zdrojů potřebných k tomu, aby bylo možné rozmístit 
policejního příslušníka do každého autobusu či na každou autobusovou zastávku, přestože 
mnozí místní obyvatelé a političtí představitelé se toho dožadovali. Aby tedy došlo 
k potlačení strachu, znovunavýšení počtu osob cestujících hromadnou dopravou a tedy  
i k obnovení důvěry v autobusovou přepravu jako takovou se město obrátilo na soukromou 
bezpečnostní firmu Wackenhut Corporation.  
 
Pracovníci společnosti Wackenhut tedy zahájili hlídky na autobusových zastávkách 
a i v samotných dopravních prostředcích. Tito pracovníci soukromé bezpečnostní služby byli 
dobře školení a podobně jako policie měli pravomoc zatýkat podezřelé osoby. Navíc byli 
ozbrojeni a jejich uniformy se zřetelně lišily od těch, které nosili příslušníci policie. 
Přítomnost a viditelnost těchto bezpečnostních pracovníků přispěla ke snížení obav mezi 
místními obyvateli.  
 
Firma Wackenhut udržovala těsné kontakty se zástupci policie i se zastupiteli města. Došlo 
tedy k tomu, že z běžného smluvního vztahu se vyvinulo plnohodnotné partnerství zahrnující 
společné cíle, odhodlání těchto cílů dosáhnout a budovat pozitivní pracovní vztah. Přitom ani 
policie, ani bezpečnostní pracovníci firmy Wackenhut by nebyli schopni tento cíl splnit bez 
vzájemné podpory.  
 
Lidé si rychle uvědomili, že došlo ke snížení trestné činnosti na trasách autobusových linek. 
Zvýšil se tedy počet přepravovaných osob a také se zlepšila spokojenost obyvatel se 
systémem autobusové přepravy. Přestože v této oblasti stále zbývá mnoho práce, pozitivní 
zlepšení přetrvala.  
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 Community Programs; in: Las Vegas Metropolitan Police Department 
<http://www.lvmpd.com/CommunityPrograms.aspx>. 
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 Durham Area Transit Authority <http://www.gotriangle.org/go-local/partners/durham-area-transit-authority/>. 


