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Memorandum o spolupráci mezi  

Středočeským krajem a ČR - Krajským ředitelstvím policie Středočeského 

kraje  

za účelem zlepšení podmínek při plnění úkolů zajištění bezpečnosti ve 

Středočeském kraji (dále jen „memorandum“) 
 

 

Středočeský kraj  

se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ:  70891095  

Zastoupený:  hejtmankou Mgr. Petrou Peckovou  

 

(dále jen „Středočeský kraj“) 

a 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

se sídlem:  Na Baních 1535, 156 00 Praha 

IČ:  75151481 

Zastoupené:  ředitelem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, brig. gen. JUDr. 

Václavem Kučerou, Ph.D. 

 

(dále jen „policie“) 

 

společně dále jen („smluvní partneři“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku toto 

 

m e m o r a n d u m: 

 

 

Preambule 

Bezpečnost je životním zájmem každého jednotlivce, nejrůznějších sociálních skupin, státu a 

územních regionů.  

Smluvní partneři jsou zcela ve shodě, vědomi si důležitosti, že v současné době je třeba úzce 

spolupracovat na hledání cest, způsobů a forem zajištění bezpečnosti. 

Toto memorandum je uzavřeno jako svobodný výraz vůle smluvních partnerů otevřeně podporovat 

a dále prohlubovat jejich partnerství v oblasti zajištění bezpečnosti. 

 

Článek I.  

1. Vzhledem k tomu, že Krajské ředitelství policie Středočeského kraje je podle zákona č. 

273/2008 Sb., o Policii České republiky Sb., ve znění pozdějších předpisů, oprávněno plnit 

své pravomoci s cílem mimo jiné: 

 

 chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, 
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 prosazovat zákonnost, 

 chránit práva a svobody osob, 

 preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, 

 usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. 

 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje je podle ustanovení § 4 zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů 

základní složkou integrovaného záchranného systému. 

 

Dopravní policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje v souvislosti s plněním 

úkolů provádí na území Středočeského kraje kontrolu nákladní dopravy, mimo jiné 

dodržování sociálních předpisů (povinné přestávky). Porušování sociálních předpisů je 

mnohdy příčinou závažných a tragických dopravních nehod. Policisté jsou podle zákona č. 

111/1994 Sb., o silniční dopravě, oprávněni v takových případech, kdy se jedná o dopravce, 

který má bydliště nebo sídlo mimo území ČR, vybírat kauci. Vybraná kauce (po 

pravomocně skončeném řízení), resp. uložená pokuta je příjmem rozpočtu Středočeského 

kraje. 

 

a vzhledem k tomu, že  

Středočeský kraj podle ustanovení § 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 

občanů,  

hejtman kraje podle ustanovení § 11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému, ve znění pozdějších předpisů organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni 

kraje, koordinuje a kontroluje přípravu na mimořádné události prováděnou územními 

správními úřady s krajskou působností. 

 

2. S ohledem na zvyšující se požadavky na kvalitu profesní připravenosti bezpečnostních 

složek, vyplývající z reálných či potencionálních zvyšujících se bezpečnostních rizik a 

hrozeb, deklarují smluvní partneři společný cíl, kterým je spolupráce na: 

a) zvyšování nadstandardu ve výcviku policejních složek a v základní přípravě, což je 

jednou z cest stabilizace personálního obsazení středočeské policie, která vede ke 

zlepšení bezpečnostní situace na území Středočeského kraje, 

b) řešení problému moderního materiálně-technického dovybavení a zázemí, s kvalitním 

technologickým vybavením pro zefektivnění výkonu služby pořádkové policie, 

zásahové jednotky a dopravní policie Středočeského kraje, 

c) výchově k prevenci ve spolupráci se školskými zařízeními základních a středních škol 

a dalšími institucemi vychovávajícími děti a mládež na území kraje a v zařízeních 

pečujících o seniory, 

d) sdílení potřeb, jejichž naplnění by ve spolupráci s krajem mohlo vést ke snížení rizik či 

poklesu konkrétní trestné či jiné protiprávní činnosti. 

 

Článek II.  

 

1. Smluvní partneři prohlašují, že budou činit takové kroky, aby jejich úzká spolupráce a 

společné úsilí vedly k intenzivnímu využití zkušeností, znalostí a možností při naplňování 
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společného cíle a zavazují se podpořit účelné zapojení orgánů kraje, zřizovaných 

příspěvkových organizací a policie do vzájemné spolupráce vedoucí k dosažení společného 

cíle, který má svou materiální i nemateriální podstatu.  

 

2. Středočeský kraj se zavazuje na základě tohoto memoranda každý rok finančně přispívat 

formou finančního daru a tímto podporovat rozpočet Policie ČR, Krajského ředitelství 

policie Středočeského kraje, kromě jiného i z příjmů plynoucích z plnění úkolů dopravní 

policie do rozpočtu kraje podle ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 

výši schválené zastupitelstvem kraje, k podpoře naplnění sjednané spolupráce. 

 

3. Každý ze smluvních partnerů se zavazuje jednat tak, aby toto memorandum mohlo být 

naplňováno a nečinit takové kroky, které by přímo poškozovaly druhého partnera tohoto 

memoranda, zejména pak se smluvní partneři zdrží činností, které by mohly poškozovat 

dobré jméno druhého smluvního partnera. Dále se smluvní partneři zavazují při realizaci 

tohoto memoranda jednat eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy. 

 

 

Článek III. 

 

1. Toto memorandum se uzavírá na dobu neurčitou ode dne jeho účinnosti.  

 

2. Toto memorandum může kterýkoliv ze smluvních partnerů písemně vypovědět, a to i bez 

udání důvodu. Memorandum zaniká po třech měsících ode dne doručení písemné výpovědi 

druhému partnerovi.  

 

3. Výpověď memoranda nebude mít vliv na projekty a programy, které budou ve fázi 

implementace na základě ustanovení tohoto memoranda, ledaže by bylo v písemné 

výpovědi uvedeno jinak.  

 

 

Článek IV. 

 

1. Toto memorandum se řídí právním řádem České republiky.  

 

2. Memorandum bude podepsáno oběma smluvními partnery při setkání signatářů. 

 

3. Memorandum lze měnit pouze dohodou smluvních partnerů ve formě číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních partnerů.  

 

4. Smluvní partneři prohlašují, že z tohoto memoranda neplynou žádné přímé finanční 

závazky, pro kteréhokoli z partnerů memoranda, a že jakékoli náklady v souvislosti 

s realizací tohoto memoranda ponese vždy ten partner, kterému náklady vznikly. 

 

5. Smluvní partneři výslovně prohlašují a podpisem stvrzují, že jim nejsou známy žádné 

okolnosti, které by bránily uzavření tohoto memoranda, že si memorandum řádně a 

pozorně přečetli, porozuměli jeho obsahu a že toto memorandum je projevem jejich pravé 

a svobodné vůle. 
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6. Uzavření tohoto memoranda bylo schváleno Radou Středočeského kraje dne xyxyx 

usnesení č. xyxyxy. 

 

7. Memorandum je vyhotoveno ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 

přičemž každý ze smluvních partnerů obdrží jeden výtisk vyhotovení. 

 

8. Smluvní partneři berou na vědomí, že toto memorandum v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv. Strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto 

memoranda v registru smluv zajistí ČR – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. 

 

9. Memorandum nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními partnery a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv.  

 

 

 

Na důkaz čehož smluvní partneři podepsali toto memorandum níže uvedeného dne. 

V ___________ dne ________________ V _____________ dne ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ ______________________________________ 

Středočeský kraj 
Mgr. Petra Pecková, hejtmanka 

 

 

 

Česká republika – Krajské ředitelství policie 

Středočeského kraje  

Brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD.MBA 

 

 

 

 

 

 


