KONTROLA
POLICIE
ČSSD
ODS

SPOLUPRÁCE

ORGANIZACE

VZDĚLÁNÍ &
KARIÉRA

vytvoření návrhu zákona o
bezpečnostních službách

Národní kriminální úřad,
snížení stavů na PP ČR
a posílení krajů

nábor kvalitních uchazečů, se
zaměřením již na ZŠ a SŠ, stabilizace a
výchova nových odborníků, změna
služebního zákona zabraňující
odchodům

dokončení reformy,
více policistů v ulicích,
"každý zná svého policistu",
větší bezpečnost na silnicích

bezpečnost je otázkou pro
všechny, tedy i pro soukromý a
neziskový sektor

dokončení reformy,
vyšší elektronizace

více policistů v ulicích,
zvýšení dohledu nad dodržováním
veřejného pořádku,
opatření ke zvýšení objasněnosti
a k prevenci

koordinace státní
a obecní policie,
kvalitnější řízení a organizace
složek IZS

obnova osvědčené
struktury policie, včetně
obvodních oddělení

zpřísnit výběr uchazečů,
stabilizace složek potírajících
závažnou hospodářskou kriminalitu,
zvýšit úroveň všech složek

kontrolní orgány:
policejní, rezortní (IMV),
mezirezortní (vládní)
a parlamentní

více policistů v ulicích,
zvýšení bezpečnosti občanů
na ulicích a silnicích,
kamerový systém,
policejní mobilní služebny

bezpečnostní systém
obsahující další státní, obecní,
soukromé a komerční prvky

sloučení MV a MNO,
vznik Metropolitní policie,
znovuobnovení finanční
policie, zamezení účelových
reorganizací

zvyšování vzdělání a tím i růst platů,
další vzdělávání
na odborných školeních a
školních policejních střediscích

Generální inspekce
bezpečnostních sborů
(není podřízena MV)

místní útvar = základ
policejní práce,
větší bezpečnost na silnicích

spolupráce s obecními
a městskými policiemi

útvary cizinecké policie
včlenit pod krajská ředitelství,
směřování priorit a rozpočtu
na místní útvary

nezávislý úřad
(pro policisty, strážníky
a dozorce vězeňské služby)

podíl na prevenci kriminality
a komunitním plánování,
bezpečnost na silnicích

podíl policie na komunitním
plánování, spolupráce se
starosty, neziskovými
organizacemi, spolky a veřejností

podpora programů,
motivující dobré a zkušené
policisty k setrvání
ve služebním poměru

Inspekce policie
(podřízena ministerstvu
spravedlnosti)

osobní angažovanost
policisty ve spolupráci
s občany a územní správou,
posílení obchůzkové služby

posílení role územních
samospráv v bezpečnostní
problematice,
"community policing",
koordinace policie
a obecní policie

viz. materiál
"reforma policie"

přísná výběrová kritéria,
provázanost systému vzdělání
a policejní práce,
reforma policejního středního a
vysokoškolského vzdělání

požadavek na radikální změny
v policejní struktuře

stanovení srozumitelného a
nezpochybnitelného kariérního řádu

Generální inspekce
(podřízena Úřadu vlády ČR)

nezávislá inspekce
(pro policisty, celníky
a příslušníky vězeňské služby)
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více policistů v ulicích
a v terénu

