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Abstrakt 

 

Název 

Popis pracovní činnosti pořádkové policie České republiky 

 

Cíle 

Hlavním cílem této práce je popis pracovní činnosti a úkoly pořádkové policie. 

 

Metody 

Metoda, která je použita při závěrečné práci je vyhledávání dostupných materiálů jak 

v tištěné, tak elektronické podobě. Bakalářská práce je teoretická, tudíž bylo důležité 

střádat informace o dané tématice. To především o Službě pořádkové policie 

a o integrovaném záchranném systému. 

      

Výsledky 

Výsledkem práce je struktura služby pořádkové policie a činnost policistů, kteří 

vykonávají práci u pořádkové policie. 

 

Klíčová slova 

činnost, policie, pořádek, práce, systém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title 

The description of the work processes of a Public Order Police of the Czech Republic 

 

Objectives  

The main objective of this thesis is the description of the work activity, but also the 

tasks of the public order police. 

 

Methods   

The method used for the final work is to search for available materials in both printed 

and electronic form. Bachelor thesis is theoretical, so it was important to střádat 

information about the topic. This is mainly about the public order police and the 

integrated rescue system. 

 

Results   

The result of the work is the structure of the public order police and the activities of the 

officers who perform work at the public order police. 

 

Keywords 

activity, police, order, work, system 
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Seznam použitých zkratek 
 

ČSSR   Československá socialistická republika 

ČR  Česká republika 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

KŘP  Krajské ředitelství policie 

MV   Ministerstvo vnitra 

OSKH  Odbor služební kynologie a hipologie 

PČR   Policie České republiky 

PZZS   Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

ŘSPP   Ředitelství služby pořádkové policie 

SKPV   Služba kriminální policie a vyšetřování 

SNB  Sbor národní bezpečnosti 

StB   Státní bezpečnost 

VB   Veřejná bezpečnost 

ZOB   Zemské odbory bezpečnosti 
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1 Úvod 

 

S ohrožením majetku, zdraví, života a životním prostředím se setkáváme každý den. Na 

vině můžou být lidé, vlivy přírody (tsunami, bouřka, hurikán apod.), ale také havárie 

(vodovod, elektrárna apod.). Po těchto katastrofách následují likvidační a záchranné 

práce. V případě živelních pohrom nebo průmyslové havárie mohou být nasazovány 

pořádkové jednotky při plnění úkolů integrovaného záchranného systému.  

 

V letošním roce Policie České republiky slaví 27. výročí vzniku. Policie České 

republiky má spoustu úkolů a činností, které vykonávají policisté jednotlivých služeb, 

jednotek apod. Důležité je zmínit i to, že tvoří základní služku v integrovaném 

záchranném systému společně s dalšími základními složkami. Těmi jsou Hasičský 

záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného 

pokrytí kraje jednotkami požární ochrany a poskytovatelé zdravotnické záchranné 

služby. Tento systém se použije v případě vzniku mimořádné události a při potřebě 

provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami 

integrovaného záchranného systému. 

 

Cílem závěrečné práce je seznámení se samotnou činností pořádkové policie a úkoly, 

které vykonává každodenně. Dále bakalářská práce popisuje strukturu ředitelství Policie 

České republiky, pod kterou spadá služba pořádkové policie.  

 

Bakalářská práce obsahuje osm hlavních kapitol včetně úvodu, závěru a seznamu 

použité literatury. Druhá kapitola, která se nazývá teoretická východiska se zabývá 

integrovaným záchranným systémem a Policií České republiky. Podkapitoly 

teoretických východisek konkrétně popisují jednotlivé pojmy a jejich členění. Ve třetí 

kapitole jsou obsaženy cíle, úkoly a metody bakalářské práce.  

 

Vybraným problémem se bakalářská práce zabývá až od čtvrté kapitoly. Nejdříve 

popisuje strukturu ředitelství pořádkové policie, která se člení na tři odbory a poté 

obecnou charakteristiku, historii pořádkové policie a jednotky pořádkové policie. 

Kapitola šest konkrétně popisuje formy činnosti a úkoly pořádkové policie. Každá 

forma je vysvětlena zvlášť. Tato kapitola se zabývá i součinností pořádkové policie 
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s ostatními službami Policie České republiky a oprávněním policisty, který je zařazen 

do služby pořádkové policie.  

 

Předposlední kapitola subjektivně hodnotí činnost pořádkové policie České republiky. 

Všechny kapitoly vychází ze zdrojů, které obsahuje poslední kapitola. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Integrovaný záchranný systém (IZS) 
 

„Samostatný pojem integrovaný záchranný systém je nutno chápat jako koordinovaný 

postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných 

a likvidačních prací“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014). Integrovaný záchranný systém 

(dále jen IZS) se používá při mimořádných událostech a současně při provádění 

záchranných a likvidačních prací dvou a více složek IZS. Vychází ze zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Jeho základy byly položeny už 

v roce 1993, ale byl zaveden až v roce 2001. Do té doby byl tento pojem neznámý. 

Důležité pojmy, které je nutno zmínit jsou mimořádná událost, záchranné práce, 

likvidační práce, ochrana obyvatelstva, zařízení civilní ochrany, věcná pomoc a osobní 

pomoc. Všechny tyto pojmy nalezneme v zákoně o IZS. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 

2014) 

 

Mimořádná událost 

„Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také 

haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek a životní prostředí a které vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014). 

 

Záchranné práce 

„Jsou činnosti vedoucí k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku 

nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin“ (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014). 

 

Likvidační práce 

„Jsou činnosti vedoucí k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí“ 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014).  

 

2.1.1 Legislativa 

 

Integrovaný záchranný systém vychází ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001. Skládá se ze čtyř 
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částí a 38 paragrafů. První část je základní ustanovení, druhá část práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při mimořádných událostech, třetí část jsou změny 

zákona a čtvrtá část účinnost. (URL1) 

 

2.2 Složky IZS 
 

Složky IZS dělíme na základní a ostatní složky. Tyto složky jsou stanoveny v zákoně 

o integrovaném záchranném systému a jsou předurčeny k likvidaci mimořádných 

událostí, přírodních a antropogenních katastrof. (URL2) 

 

Mezi základní složky IZS patří: 

 

1. Hasičský záchranný sbor České republiky 

2. jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany, 

3. poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (PZZS) a 

4. Policie České republiky. 

 

Základní složky jsou neustále připraveny zasahovat na celém území státu. 

  

Mezi ostatní složky IZS patří: 

 

1. vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,  

2. ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

3. ostatní záchranné sbory, 

4. orgány ochrany veřejného zdraví, 

5. havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

6. zařízení civilní ochrany, 

7. neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným 

a likvidačním pracím. 

 

Z ostatních složek jsou nejvíce používány Armáda České republiky, Záchranný tým 

Českého červeného kříže, Horská služba ČR, Vodní záchranná služba – Český červený 

kříž, Akademie dobrovolných záchranářů ČR z. s. (Kroupa, Říha, 2008) 
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Ostatní složky na rozdíl od základních složek jsou využívány na vyžádání při 

záchranných a likvidačních pracích. V poplachovém plánu IZS se zahrnuje poskytování 

plánované pomoci na vyžádání. Plánovanou pomoc na požádání musejí poskytnout: 

 

1. ministerstva, územní správní úřady, orgány krajů a obcí v mezích své 

působnosti, 

2. právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby civilní 

ochrany  

3. nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, 

4. poskytovatelé akutní lékařské péče, kteří mají zřízen urgentní příjem, 

5. ostatní složky IZS a  

6. ostatní osoby, které se k tomu smluvně uvázaly. 

 

Zařazení ostatních složek do IZS je prováděno na stupni kraje. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014) 

 

2.3 Dohody o poskytnutí pomoci 
 

Předem podle § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a také 

podle § 15 vyhlášky č. 238/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS jsou 

uzavírány dohody o poskytnutí pomoci v rámci IZS.  Jedná se o čtyři typy dohod, které 

uzavírají organizační složky Hasičského záchranného sboru České republiky. Tento 

pokyn o uzavírání dohod byl vydán v roce 2003 generálním ředitelem Hasičského 

záchranného sboru České republiky pro potřeby Hasičského záchranného sboru České 

republiky. Jedná se o tyto typy dohod: plánované pomoci na vyžádání, poskytnutí 

osobní nebo věcné pomoci, součinnosti složek IZS a spolupráci.  

 

2.3.1 Dohody o plánované pomoci na vyžádání 

 

Dohody o plánované pomoci na vyžádání uzavírají Ministerstvo vnitra a Generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Hasičského 

záchranného sboru krajů s reprezentanty ostatních složek IZS. Plánovanou pomocí na 
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vyžádání se rozumí předem písemně dohodnutý způsob poskytování pomoci při 

provádění záchranných a likvidačních prací. 

 

2.3.2 Dohody o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci 

 

Dohody o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci uzavírají Hasičské záchranné sbory 

krajů s fyzickými a právnickými osobami nebo s organizačními složkami státu, které 

nepatří mezi ostatní složky IZS. Předem je sjednán rozsah a způsob osobní i věcné 

pomoci při provádění záchranných a likvidačních pracích a při realizaci opatření 

ochrany obyvatelstva. 

 

2.3.3 Dohody o součinnosti složek IZS 

 

Dohody o součinnosti složek IZS uzavírají stejně jako u dohody o plánované pomoci na 

vyžádání Ministerstvo vnitra a Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky nebo Hasičského záchranného sboru krajů. V dohodách jsou obsaženy 

závazky smluvních stran, například dokumentační připravenosti, a zpracování typových 

činností složek IZS při společném zásahu. 

 

2.3.4 Dohody o spolupráci 

 

Dohody o spolupráci uzavírají opět na vyžádání Ministerstvo vnitra a Generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Hasičského 

záchranného sboru krajů. Obsahem dohod jsou závazky smluvních stran, a to v oblasti 

havarijního plánování, vzdělávací činnosti atd., které přímo nesouvisí s prováděním 

záchranných a likvidačních prací a s realizací opatření ochrany obyvatelstva.   

 

Tyto čtyři dohody se nacházejí v příslušné části dokumentace IZS. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014) 
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2.4 Úrovně IZS 

 

Jak je uvedeno výše, IZS zasahuje při mimořádných a likvidačních událostí. Na místo 

těchto událostí se musí sejít dvě a více složek IZS. Společně poté řeší situaci, která 

vznikla. Způsob řízení likvidačních a záchranných prací dělíme do tří úrovní: 

• taktické, 

• operační a  

• strategické. 

 

2.3.1 Taktická úroveň řízení 

 

Taktickou úroveň řídí velitel zásahu, který je odpovědný za veškerou činnost související 

se záchrannými a likvidačními pracemi. Velitelem zásahu je velitel požární jednotky 

požární ochrany. Velitel koordinuje činnost jednotlivých složek IZS na místě a řídí 

záchranné a likvidační práce. Pravomoci, které má velitel zásahu jsou obsaženy 

v zákoně o IZS. Velitel si může zřídit výkonný orgán, tím je myšlen štáb velitele 

zásahu. Činnost štábu v průběhu zásahu je dán vyhláškou Ministerstva vnitra ČR 

č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.  

 

2.3.2 Operační úroveň řízení 

 

Operační úroveň řízení se koná v operačních střediscích základních složek IZS. 

Obsluhu linek tísňového volání 150, 155 a 158 zabezpečují operační střediska, která 

jsou budovány v krajích a na Ministerstvu vnitra. Operační a informační středisko IZS 

kraje má koordinační roli vůči operačním střediskům. Také zabezpečuje příjem 

mezinárodní linky tísňového volání 112. K nasazení ostatních složek IZS podle stupně 

poplachového plánu IZS, povolávají na žádost velitele zásahu operační a informační 

střediska IZS.  

 

2.3.3 Strategická úroveň řízení 

 

Pokud jsou o to požádáni velitelem zásahu, strategickou úroveň řízení tvoří starosta 

obecního úřadu s rozšířenou působností, hejtman kraje nebo Ministerstvo vnitra. Ti se 
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angažují do koordinační činnosti při provádění likvidačních a záchranných prací. Ke 

koordinačním činnostem při provádění záchranných a likvidačních prací je využíván 

krizový štáb, který je předem ustanovený a také jsou využívány krizové plány, které 

jsou zpracované. Pokud vznikne mimořádná událost kategorizována nejvyšším stupněm 

poplachu, ministerstvo vnitra a hejtman kraje se zapojují automaticky. Havarijní plán 

kraje slouží ke koordinaci činnosti na strategické úrovni. Vnější havarijní plány objektů 

(chemického průmyslu, jaderně-energetická zařízení) zpracovávají rizika vzniku 

negativních událostí. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

 

2.4 Policie České republiky 

 

2.4.1 Obecná charakteristika 

 

Policie České republiky (PČR) je nejpočetnější ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený 

zákonem České národní rady zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky dne 21. 

června 1991. Dnem 1. ledna 2009 nabyl účinnosti nový zákon č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky. PČR slouží veřejnosti a působí na celém území státu. Ministr vnitra je 

nadřízen Policii České republiky a vytváří podmínky pro plnění úkolů policie. Policii 

České republiky tvoří policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská 

ředitelství PČR a územní odbory. Mezi její hlavní úkoly patří ochrana bezpečnosti osob 

a majetku, dále ochrana veřejného pořádku a v poslední řadě předcházení trestné 

činnosti. Dále zajišťování bezpečnosti silničního provozu, odhalování nelegální 

migrace, ochrana ústavních činitelů a objektů zvláštního významu. Tyto úkoly jsou 

plněny prostřednictvím policistů. Policisté jsou organizačně začleněni v různých 

útvarech a obsluhují linku tísňového volání 158. (Policie České republiky, 2016) 
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Obr. 1 Znak Policie České republiky 

 

Zdroj: URL01 

 

 

 

2.4.2 Organizace Policie České republiky 

 

Policii České republiky tvoří policejní prezidium, kde v čele je policejní prezident, který 

řídí činnost Policie České republiky a je odpovědný za činnost policie ministru vnitra. 

Policejní prezident ČR řídí svého prvního náměstka, náměstka pro SKPV, náměstka pro 

ekonomiku, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství a útvary zřízené v rámci 

krajských ředitelství (13krajů + Praha). (URL3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja6IzLw4DaAhXFBiwKHasuCgQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.brandsoftheworld.com/logo/policie-cr&psig=AOvVaw0uNQFEjsk4Goasxg54XKCw&ust=1521828617785200
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Obr. 2 Organizační schéma Policie ČR 

 

Zdroj: URL02 

 

Policejní prezidium 

 

Úkolem policejního prezidia je především stanovit cíle vývoje policie. Dále řeší plán 

její organizace, vedení a také vymezuje úkoly jednotlivých služeb. Nedílnou součástí 

policejního prezidia je také dohled na samostatnou činnost policie. Aby mohly policejní 

útvary plnit úkoly, které mají stanovené, tvoří jim vhodné podmínky pro jejich činnost. 

V čele policejního prezidia je policejní prezident, kterým je v současné době genmjr. 

Mgr. Bc. Tomáš Tuhý. Policejní prezidium sídlí v ulici Strojnická 27, v Praze 7. (URL4) 
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Krajská ředitelství  

 

Krajská ředitelství policie jsou organizační složkou státu. V čele každého krajského 

ředitelství je krajský ředitel. Služba kriminální policie, služba pořádkové, dopravní 

a cizinecké policie, ale také služba policie pro zbraně a bezpečnostní materiál působí 

v rámci všech krajských ředitelství policie. V České republice je vytvořeno 14 

krajských ředitelství. Zvláštností je, že krajské ředitelství Hlavního města Prahy 

a krajské ředitelství Středočeského kraje se nachází v Praze. Je to tím, že Středočeský 

kraj má pod sebou 13 územních odborů. Většina ředitelství sousedí se zeměmi 

schengenského prostoru, tudíž se tyto útvary podílejí na mezinárodní policejní 

spolupráci. V rozsahu krajských ředitelství mohou být zřizovány územní útvary. Ty jsou 

ale podřízeny krajským ředitelstvím a nacházejí se ve větších městech České republiky. 

(Policie České republiky, 2016) 

 

Útvary s celostátní působností 

 

Útvary s celostátní působností mají na starost zvláštní a specializované úkoly. Mezi ně 

patří například korupce a závažné finanční kriminality, zabezpečení ochrany prezidenta 

republiky, služební příprava i policejní vzdělávání policistů.  

 

Mezi útvary s celostátní působností patří: 

• kriminalistický ústav Praha, 

• letecká služba, 

• národní protidrogová centrála SKPV, 

• pyrotechnická služba, 

• ředitelství služby cizinecké policie, 

• úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV, 

• útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, 

• národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, 

• útvar pro ochranu prezidenta ČR, 

• ochranná služba Policie ČR, 

• útvar rychlého nasazení, 

• útvar speciálních činností SKPV a 
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• útvar zvláštních činností SKPV. (URL5) 

 

2.4.3 Legislativa 

 

Policie ČR byla zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Po 

provedené reorganizaci v rámci Policie České republiky se její činnost řídí podle nově 

přijatého zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Přibyly nové služby, a to 

konkrétně pyrotechnická služba a služba pro zbraně. Od 1. ledna 2010 má policie 14 

krajských ředitelství. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

 

2.4.4 Historický vývoj Policie České republiky 

 

Od roku 1935–1945 spolu fungovaly německé policejní složky a české protektorátní 

policejní složky, které časem se podobaly německým policejním složkám. Po druhé 

světové válce v Československu vznikala nová organizace policejních a bezpečnostních 

složek. Hlavní změnou bylo vytvoření jednotné struktury. (Macek, Uhlíř, 2011) 

 

V roce 1945 se stal Košický vládní program základem nové státotvorné činnosti 

v osvobozeném československém státě. Tento program byl přijatý dne 5. 4. 1945 první 

československou vládou Národní fronty Čechů a Slováků. Před jmenováním vlády 

Národní fronty 4. 4. 1945 vydal prezident ústavní dekret č. 1/1945 ze dne 2.4 1945 

o nové organizaci vlády a ministerstev, v němž §2 je v čele státní správy vedle jiných 

ministerstev uvedeno i ministerstvo vnitra. Úkolem bylo řídit národní výbor a výkon 

bezpečnostních úkolů, které vycházely z Košického vládního programu. (URL6) 

 

Důležité datum je 17. 4. 1945, kdy vláda schválila hlavní zásady výstavby nového 

bezpečnostního aparátu. Ministr vnitra formuloval výstavbu bezpečnostního sboru 

takto: 

 

1. Četnictvo a policii nerozpouštět, ale očistit a ponechat ve výkonu služby, 

protože je zatím nemůžeme nahradit novými vycvičenými orgány; 

2. podchytit ozbrojenou masu občanstva a snažit se urychleně začlenit mladé 

a vhodné lidi do bezpečnostní služby; 
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3. utvořit zvláštní pohotovostní jednotky jako zálohy pro pohraničí. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014) 

 

Příslušníci pro nový Sbor národní bezpečnosti (SNB) byli vybíráni z bezpečnostních 

složek Čech a Moravy (Revoluční gardy, Národní milice apod.). Zásada dvojí 

podřízenosti se uplatnila v řízení SNB. SNB dostal novou politickou i pracovní náplň. 

 

Dne 30. června 1945 byla vyhlášena nová organizace Sboru národní bezpečnosti. Ta 

měla vymazat odlišný vývoj v jednotlivých částech republiky. V říjnu byly vytvořeny 

tzv. zemské odbory bezpečnosti (ZOB), které působily při zemských národních 

výborech v Praze a Brně a expozitura brněnského ZOB v Ostravě. Organizaci tvořily 

čtyři oddělení: 

 

• ZOB I – vnitro (vedení, řídilo SNB, StB a kriminální službu)  

• ZOB II – zpravodajský úsek, 

•  ZOB III – právní a správní úsek,  

• ZOB IV – dopravní úsek. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

 

Jednotlivé složky bezpečnosti tvořily: 

1. Pořádková služba – většinou příslušníci bývalého četnictva a policie 

2. Kriminální služba – specializovaní příslušníci, také většinou staří příslušníci  

3. ZOB II – zcela nová zpravodajská složka   

4. Státní bezpečnost  

5. Pohotovostní pluk 1 NB – zcela nový útvar, v němž většinu tvořili nově přijatí 

příslušníci.  

 

Pohotovostní pluk 1 NB 

 

Pohotovostní pluk 1 NB byl zřízen v létě 1945. Důvodem pro zřízení tohoto útvaru byla 

především činnost nacistických teroristických skupin wehrwolf „vlkodlaci“. Členové 

byli bývalý příslušníci SS a Hitlerjugend. Příslušníci pohotovostního pluku 1 NB byli 

bývalí důstojníci armády a četnictva. Ti měli specifickou výzbroj a výstroj. Úkolem 

pluku bylo zabezpečit střežení státních hranic, k tomu příslušníci prošli intenzivním 

výcvikem. 
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Jelikož v pokrytí hranic byly značné mezery, na podzim 1945 pomáhají i jednotky 

armády. Nedostatečné pokrytí československých hranic vedlo ke vzniku Pohraničních 

útvarů SNB. Tyto útvary nepřetržitě střežily státní hranice. Část pohraničních jednotek 

SNB s armádou se účastnili zásahu proti banderovcům, kteří se snažili přes Polsko 

k nám dostat. 

 

Na počátku padesátých let došlo na základě vládního nařízení č. 48 k rozdělení 

ministerstva vnitra na dvě nová ministerstva. Ministerstvo národní bezpečnosti se stalo 

ústředním řídícím orgánem pro Sbor národní bezpečnosti. Ministerstvo vnitra mělo na 

starosti vnitřní správu i národní výbory. Důvodem bylo zkvalitnění a zvýšení 

operativnosti řídící práce. V roce 1953 bylo ministerstvo národní bezpečnosti zrušeno 

z důvodu mnoha nedostatků. 

 

Na přelomu 50. a 60. let nová územní organizace státu ovlivnila práci československé 

bezpečnosti. Původních 19 krajů, které se dělili na 306 okresů a 14 807 obcí se nově 

vytvořilo 10 krajů se 108 okresy a hlavním městem Praha s 10 obvody. Ke každému 

okresu se vytvořila okresní oddělení MV se správou Veřejné bezpečnosti. Negativní 

dopad to mělo z důvodu výkonu služby, který se vzdaloval od přímých služeb lidí. 

Prvního ledna 1964 byla postupně zřizována Veřejná bezpečnost. Úkolem bylo 

zabezpečit veřejný pořádek, ochranu vlastnictví, život a zdraví občanů, bezpečnost 

a plynulost silničního provozu. 

 

V letech 1968-1969 vznikla československá federace ústavním zákonem č. 143/1968. 

Tento zákon stanovil, že vnitřní pořádek a bezpečnost státu jsou v působnosti ČSSR 

a obou republik. Realizace uspořádání byla dána v novém zákoně o SNB ze dne 24. 4. 

1974. Rozhodnutím vlády byl zřízen pohotovostní útvar VB. 

 

Do Veřejné bezpečnosti přicházely od vzniku SNB jednotlivé správní agendy. V roce 

1963 byly vznikající agendy sloučeny a vznikl správní odbor Hlavní správy VB, správní 

oddělení na krajích a skupiny na okresech. Správní služba vznikla v polovině 60. let. 

Měla na starosti veškerou agendu k občanským průkazům, hlášení a evidenci pobytu 

občanů, povolovací režim kulových zbraní, zbrojní průkazy a ověřování adres osob 

v příslušném obvodu. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 
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„Dějinný vývoj organizace a činnosti Sboru národní bezpečnosti byl ukončen 

revolučními změnami ve státě a společnosti, které započaly 17. listopady 1989“ 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014). 

 

Dne 15. července roku 1991 vznikla Policie České republiky, kdy schválila Česká 

národní rada zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky dne 21. června 1991. 

Dnem 1. ledna 2009 nabyl účinnosti nový zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky, který přinesl změny v postavení činností policie. Okresní ředitelství byla 

zrušena a byla začleněna do krajských ředitelství. Služba železniční policie byla zrušena 

a její pracoviště splynula se složkami služby pořádkové policie. (URL7) 
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3 Cíl, úkoly a metodika práce 

 

3.1 Cíle 
 

Cílem této práce je popsat úkoly a činnosti služby pořádkové policie, organizace, 

struktura, úkoly, vybrané problémy a činnosti služby pořádkové policie.  

 

3.2 Úkoly 
 

Úkolem bylo nastudování literatury a učebnic v knižní podobě, ale také umět využít 

internetové zdroje, které se zabývají problematikou. Dále prostudovat zákony týkající se 

jak integrovaného záchranného systému, tak Policie České republiky 

 

Dalším krokem bylo shrnout znalosti načerpané z dostupných zdrojů, které byly 

nastudovány. 

 

A poté z načerpaných znalostí i dat zhodnotit, a vypracovat činnost a úkoly služby 

pořádkové policie, která je součástí základních složek integrovaného záchranného 

systému. 

 

3.3 Metody 
  

Metoda, která je použita při závěrečné práci je vyhledávání dostupných materiálů jak 

v tištěné, tak elektronické podobě. Bakalářská práce je teoretická, tudíž bylo důležité 

hledat a střádat informace o dané tématice. To především o Službě pořádkové policie 

a o integrovaném záchranném systému. 
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4 Ředitelství služby pořádkové policie 

 

Ředitelství služby pořádkové policie (ŘSPP) vzniklo 1. ledna 1994. V roce 2006 bylo 

spojeno s ředitelstvím služby železniční policie. Toto ředitelství se nazývalo ředitelství 

služby pořádkové policie a služby železniční policie policejního prezidenta ČR. Až 

v lednu 2009 bylo ředitelství pojmenováno tak, jak je dnes. Ředitelem je od 1. března 

2013 plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA. Byl jmenován policejním prezidentem 

České republiky. Ředitelství se člení na odbor metodiky, koordinace a podpory výkonu 

služby, odbor služební kynologie a hipologie a odbor speciálních potápěčských činností 

a výcviku. (URL8) 

 

Obr. 3 Schéma služby pořádkové policie 

 

Zdroj: URL03 
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4.1 Odbor metodiky, koordinace a podpory výkonu služby 

 

Služba pořádkové policie má okolo 18 000 policistů. Tato služba je v přímém kontaktu 

s občany, orgány obce a právnickými a fyzickými osobami. Od jiných útvarů 

specializovaných služeb je tato služba pořádkové policii univerzální, tudíž klade vysoké 

nároky na policisty u této služby. Policisti musejí mít dobrou fyzickou zdatnost, 

psychickou připravenost, znát velice dobře zákony, vyhlášky a služební předpisy. 

Jelikož je tato služba universální, díky ní jsou poté policisté vybíráni do jiných 

specializovaných a odborných služeb policie.  

 

Mezi rozsah činnosti služby pořádkové policie patří ochrana bezpečnosti osob 

a majetku, dále spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a pokud byl porušen, činí 

opatření k jeho obnovení, boj proti kriminalitě, přijímání, evidování a prošetřování 

oznámení osob, plnění úkolů v trestním, přestupkovém a správním řízení, dohled nad 

bezpečností a plynulostí silničního provozu. 

 

Obvodní oddělení policie patří mezi základní výkonný organizační články Policie 

České republiky s územně vymezenou působností. Tato oddělení jsou zřízeny proto, aby 

plnila základní úkoly služby pořádkové policie.  

 

Svou činnost vykonávají formou: 

 

a) dozorčí službou,  

b) obchůzkovou službou, 

c) hlídkovou službou,  

d) procesní činností a  

e) preventivní činností. 

 

Mezi další výkonné články, které se podílejí na vykonávání poslání pořádkové policie 

jsou: 

 

➢ oddělení hlídkové služby 

➢ zásahové jednotky krajských ředitelství policie (KŘP), 
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➢ pořádkové jednotky, 

➢ speciální pořádkové jednotky krajských ředitelství policie (Praha, Brno, Ostrava, 

Ústí nad Labem), 

➢ antikonfliktní týmy, 

➢ poříční oddělení, 

➢ oddělení služební hipologie, oddělení služební kynologie, 

➢ oddělení METRO, 

➢ pohotovostní a eskortní oddělení a 

➢ pohotovostní motorizovaná jednotka (Praha). 

 

Specifika plnění úkolů na železnici 

 

Hlídková a obchůzková služba je zaměřena především do prostor a vlaků, kde dochází 

k velké koncentraci cestujících a kde je potencionální nebezpečí narušení veřejného 

pořádku nebo páchání trestné činnosti. Jedná se o preventivní působení, předcházení 

a odhalování kriminality. 

 

Odhalování a objasňování trestné činnosti je zaměřeno na objasňování závažné trestné 

činnosti v železniční dopravě spáchané zejména neznámými pachateli, objasňování 

specifické trestné činnosti-krádeží zásilek přepravovaných po železnici a odhalování 

a objasňování latentní kriminality. 

 

Doprovody vlaků osobní přepravy jsou zaměřeny zejména do vlaků mezinárodní 

přepravy a dalších vlaků, kde dochází nebo je nebezpečí, že může docházet k trestné 

činnosti, zejména krádeží ke škodě cestujících. Dále jsou doprovody vlaků osobní 

přepravy zaměřeny na takzvané rizikové spoje, kterými se přepravují účastníci diskoték, 

fanouškové fotbalových mužstev a účastníci různých srazů a setkání.  

 

Doprovody a sledování zásilek je činnost zaměřená především na ochranu 

nebezpečných zásilek (jaderných materiálů, zbraní, výbušnin a dalšího vojenského 

materiálu a podobně) a dále zásilek, u kterých je nebezpečí, že dojde k jejich krádeži 

(například ucelené vlaky s osobními automobily). (URL9) 

http://www.policie.cz/clanek/rspp-pp-cr-antikonfliktni-tymy-verbum-non-arma.aspx
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4.2 Odbor služební kynologie a hipologie 

 

Tento odbor se zabývá přípravou psovodů se služebními psy a také policisty, kteří jezdí 

na služebních koních. Odbor služební kynologie a hipologie pořádá vzdělávací kurzy, 

aby se policisté naučili se psy a koňmi pracovat ve výcvikových střediscích OSKH. 

Dále řídí chov psů u Policie České republiky. Organizuje odborná shromáždění 

kynologů a hipologů. Zabezpečuje svody služebních psů, kteří se narodili v chovných 

stanicích. Nedílnou součástí jsou i celostátní soutěže psovodů se služebními psy 

a soutěže policistů se služebními koňmi. Vedoucí tohoto odboru je plk. Ing Martina 

Ambrožová. (URL10) 

 

4.3 Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku 
 

Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku v rámci své působnosti odpovídá 

především za plnění úkolů v oblasti organizace, řízení a provádění potápěčských 

činností a za výcvik potápěčů.  

 

V rámci své působnosti zejména: 

 

1. „zajišťuje, organizuje a vykonává komplexní potápěčské činnosti včetně 

hloubkového potápění, 

2. koordinuje, organizuje a vykonává komplexní potápěčské činnosti 

a vyhodnocuje činnost potápěčských skupin krajských ředitelství policie 

a krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, spolupracuje s Policií České 

republiky útvarem rychlého nasazení, 

3. poskytuje speciální potápěčskou techniku s obsluhou pro potřeby potápěčských 

skupin krajských ředitelství policie a krajského ředitelství policie hl. m. Prahy,  

4. podílí se na zdravotnickém zabezpečení potápěčských akcí zajištěním 

dekompresní komory a její obsluhy a v případech krizových situací na zajištění 

povrchové a léčebné dekomprese, 

5. spolupracuje s útvary a službami policie, ministerstva, s orgány státní správy 

případně s dalšími subjekty, s bezpečnostními sbory jiných států zejména při 

záchranných činnostech k ochraně života, zdraví a majetku, 
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6. zajišťuje, organizuje a vykonává přípravu a výcvik potápěčů a vůdců malých 

plavidel policie zejména u útvarů policie s územně vymezenou působností 

a u Policie České republiky útvaru rychlého nasazení, vede evidenci držitelů 

oprávnění, 

7. zajišťuje, organizuje a vykonává přípravu a výcvik "Práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou" u policie, vede evidenci držitelů oprávnění, 

8. provádí a podílí se na výběru, zkušebním a ověřovacím provozu potápěčské 

výstroje a technických prostředků, dýchacích směsí a nových postupů 

používaných při výkonu potápěčské činnosti, včetně jejich plánování 

a vyhodnocování; podílí se na výběru, zkušebním a ověřovacím provozu malých 

plavidel policie a souvisejících technických prostředků do výkonu služby, 

9. zajišťuje kontrolu, údržbu a opravy mobilní potápěčské techniky, výstroje 

a výzbroje, opravy technologických zařízení sloužících k výcvikové a další 

činnosti zejména pro potápěčské akce a hloubkové potápění, zajišťuje technické 

přestavby vozidel a dalších zařízení na mobilní potápěčské pracoviště“ (URL11).  

 

Policisti, kteří vykonávají potápěčskou činnost jí provádějí při pátrání po utonulých 

osobách, které se pohřešují. Věcech, které byly použity při trestné činnosti. Dále při 

záchraně tonoucích osob, bezpečnostních opatřeních a akcích, živelních pohromách, při 

plnění úkolů v součinnosti se správními úřady, právnickými a fyzickými osobami 

a při výcviku policistů k této činnosti.  

 

Výkon potápěčské činnosti je u Policie České republiky prováděn zejména u poříčních 

oddělení, zásahových jednotek služby pořádkové policie, u útvaru rychlého nasazení 

a u oddělení speciálních potápěčských činností a výcviku Policejního prezidia ČR. 

Vedoucí odboru je plk. Mgr. Bc. Petr Mícek. (URL11) 
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5 Služba pořádkové policie 

5.1 Historický vývoj 

 

Počátek služby pořádkové policie začíná od vzniku samostatného československého 

státu, a to od roku 1918. Bezpečnostní orgány tohoto typu se jmenovaly jinak 

a vykonávaly úkoly, které byly úměrné dané době. 

 

Po roce 1945 vzniknul jednotný, vojensky organizovaný sbor strážný. Úkolem sboru 

bylo udržovat veřejný pořádek a bezpečnost na území československé republiky. Vývoj 

pořádkové služby se dělí do šesti základních etap, a to díky strukturálním změnám, 

věcné působnosti a základním útvarům. (Macek, 2008) 

 

Etapy z hlediska období 

 

První etapa – 1944-1950 

Druhá etapa – 1950-1963 

Třetí etapa – 1964-1979 

Čtvrtá etapa – 1979-1983 

Pátá etapa – 1983-2002 

Šestá etapa – 2002 až po současnost (Macek, 2008) 

 

5.2 Obecná charakteristika 

 

Služba pořádkové policie patří do základních služeb, ale také je jednou 

z nejpočetnějších služeb Policie ČR. Je v každodenním kontaktu s občany obce, ale také 

s právnickými i fyzickými osobami. Policisti této služby nosí především uniformy. 

Úkoly, které vykonávají jsou stanovené zákonem o Policii České republiky, dále 

právními normami, ale také resortními předpisy. Až na výjimky plní všechny úkoly 

policie.  

 

Mezi základní úkoly patří ochrana bezpečnosti osob a majetku, boj proti kriminalitě, 

přijímání, evidování a prošetřování oznámení osob, plnění úkolů v trestním, 

přestupkovém a správním řízení, dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu 
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a spolupůsobení při zajišťování veřejného pořádku a byl-li porušen, činí opatření k jeho 

obnovení. Mezi pořádkovou policii patří pořádková jednotka, pohotovostní 

motorizovaná jednotka a oddíly jízdní policie. Tyto jednotky můžeme naleznout 

v některých větších městech. (Dalecký, Filák, Chmela, Zámek, 2009) 

 

Příslušníkem pořádkové policie se může být občan České republiky, který o přijetí 

písemně požádá, je starší osmnácti let, je bezúhonný, má minimálně středoškolské 

vzdělání, které bylo zakončené maturitní zkouškou, je zdravotně, osobně a fyzicky 

způsobilý k výkonu služby, je plně svéprávný, je oprávněný seznamovat se 

s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, má-li být ustanoven na 

služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje, není členem politické strany nebo 

politického hnutí, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není 

členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají 

podnikatelskou činnost. (URL12) 

 

5.3 Pořádkové jednotky 

 

Pořádkové jednotky jsou součástí služby pořádkové policie. Policisté pořádkových 

jednotek mají speciální výstroj i výzbroj, koncepci a úkoly, které plní. Působí na území 

krajského ředitelství policie nebo územního odboru v rámci městského ředitelství. 

Pořádkové jednotky se dělí na stálé (speciální) pořádkové jednotky a pořádkové 

jednotky krajských ředitelství.  

 

5.3.1 Stálé (speciální) pořádkové jednotky 

 

Stálé pořádkové jednotky své úkoly plní pomocí speciální výstroje, výzbroje a techniky, 

například zbraněmi zn. Heckler Koch a Glock, balistickými helmami a neprůstřelnými 

vestami, protiúderovými komplety, vodními stříkači, obrněnými transportéry, 

speciálními vozidly, kterými převážejí zadržené osoby.  

 

Policisti stálé pořádkové jednotky musí projít speciálním výcvikem, který je zaměřen 

jak na psychickou a fyzickou odolnost policistů, tak i na ovládání přidělených zbraní 

a techniky, taktiku a velitelskou činnost.  
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Obr.4 Znak speciální pořádkové jednotky 

 

Zdroj: URL4 

 

5.3.2 Pořádkové jednotky krajských ředitelství 

 

Vybavení těchto jednotek se dá srovnat se speciální pořádkovou jednotkou v oblasti 

ochranných prostředků jednotlivce, který tvoří protiúderový komplet, přilba, 

protiúderové rukavice atd. V současné době jsou pořádkové jednotky krajských 

ředitelství nasazovány hlavně při bezpečnostních opatřeních v kraji, kde působí. Jsou to 

opatření v souvislosti s konáním rizikových fotbalových zápasů, techno-párty i protestní 

pochody a shromáždění, kde hrozí narušení veřejného pořádku. Dále jsou posílány 

k posílení pořádkovým jednotkám jiných krajů. (Macek, 2008) 
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6 Činnost pořádkové policie 

 

Činnosti a úkoly pořádkové policie plynou ze zákona o Policii České republiky. 

Činnosti policisty upřesňují metodické pokyny, nařízení, rozkazy, řídící akty, sdělení, 

směrnice a závazné pokyny. (Macek, 2008) 

 

Obchůzková služba 

 

„Obchůzková služba je základní a systematickou činností policisty, vykonávaná na 

principu územní odpovědnosti s cílem zajištění ochrany veřejného pořádku, preventivní 

činnosti, spolupráce se státními orgány, právnickými a fyzickými osobami v souladu 

s community policing a plnění dalších úkolů v daném okrsku“ (Dalecký, Filák, Chmela, 

Zámek, 2009). 

 

Úkoly obchůzkové služby jsou náročné a rozmanité. Policista bojuje proti kriminalitě, 

snaží se předcházet páchané trestné činnosti a narušování veřejného pořádku. Musí mít 

neustálý kontakt s občany, ale i úřady. Policisti obchůzkové služby se účastní přednášek 

i besed, které se odehrávají především ve školách. Soustředí se také na bezdomovce, 

skupinky mládeže, které jsou problémové a na osoby, které jsou trestané. Tyto skupiny 

jsou pod neustálou kontrolou, protože je pravděpodobné, že se dopustí trestné činnosti. 

Pokud je někde narušen veřejný pořádek, obstarává a vypracovává přidělené spisy. 

Nedílnou součástí je plnění úkolů v případech domácího násilí. 

 

Zásadní úkol je boj s kriminalitou. Policisté zkoumají události, ale také hledají osoby, 

které jsou pachatelé nebo svědci.  

 

Hlídková služba 

 

„Hlídková služba je základní a systematickou formou činnosti vykonávanou policisty 

v určených úsecích nebo na stanovištích, která je organizována k bezprostřednímu 

zajištění ochrany veřejného pořádku k předcházení, zabraňování a odhalování trestné 

a jiné protiprávní činnosti a plněn dalších úkolů na výkonných organizačních článcích“ 

(Dalecký, Filák, Chmela, Zámek, 2009). 
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Hlídková služba je zřízena u obvodního oddělení. Zvláštní úkoly se vykonávají pomocí 

organizačních článků, a to poříčním oddělením, oddělením hlídkové služby, 

pohotovostním a eskortním oddělením, oddělením služební hipologie a kynologie, 

oddělením Metro a Pohotovostní motorizovanou jednotou. Tyto články plní úkoly, které 

se dělí na obecné a specifické. Specifické úkoly jsou proto, že hlídkové služby je 

vykonávají podle místa. Například poříční oddělení, kdy vodní plochy, řeky apod. se liší 

územím. Ty obecné zabezpečují všechny prvky. 

 

Hlídkou může být jak jeden policista, tak i několik policistů, kteří mají v čele velitele 

hlídky. Pojmem smíšená hlídka chápeme hlídku, ve které jsou i příslušníci jiných 

bezpečnostních sborů. Hlídky se dělí na jednočlenné, vícečlenné a smíšené. Dalším 

důležitým pojmem jsou motorizované hlídky. Tyto hlídky mají předem stanovenou 

trasu. Ke své činnosti mohou kombinovat i pěší hlídkování.  

 

Hlídková služba se řídí zásadami činnosti, kterými jsou plánování, instruktáže, kontroly, 

nepřetržitost a bezprostřednost. 

 

Dozorčí služba 

 

Činností dozorčí služby je rychle předat informace o skutečném stavu bezpečnostní 

situace. Obstarává policisty včas na místo děje, ale také podává zprávy k odhalování 

trestné činnosti. Tato služba se vykonává nonstop a pokračuje na činnost operačního 

střediska. Policisti pracují v osmihodinových směnách. 

 

Dozorčí služba zabezpečuje styk s veřejností, přijímá a zpracovává trestní, přestupková 

a jiná oznámení, provádí nezbytná šetření a úkony k odstranění protiprávního stavu, 

poskytuje potřebné základní informace občanům, odpovídá za řádný chod oddělení 

v nepřítomnosti vedoucího a jeho zástupce, vysílá policisty k výkonu služby, plní úkoly 

uložené operačním střediskem a dodržuje hlásnou službu. 

 

Policisté svou činnost vykonávají ve služebním stejnokroji. Mezi výzbroj policisty patří 

služební pistol v pouzdře s náboji, kterou má přichycenou na opasku. Dále obušek, 

slzotvorný prostředek a pouta, která má v dostatečném dosahu od veřejnosti.  
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Vedoucí oddělení nebo jeho zástupce řídí úkony policistů dozorčí služby. Úkoly zadává 

dle bezpečnostní situace. Pokud okolnosti požadují, je služba posílena o další policisty 

organizačních složek. Během výkonu jsou použity technické prostředky, a to 

dispečerská zařízení, záznamová technika, služební motorové vozidlo atd. Jejich použití 

je dáno předpisy. K výkonu nejsou použity jen technické prostředky, ale také příslušné 

pomůcky, kterými jsou kniha hlášení, protokol událostí, kniha služeb a instruktáží.  

 

Preventivní činnost 

 

V prvé řadě je důležité zmínit pojem prevence. Hlavní směr prevence je boj proti 

kriminalitě. Prevence je opatření, které předchází nežádoucím jevům. Lze ji členit na 

obecnou a speciální. Aby prevence byla účinná, je důležité, aby jí nepoužívala pouze 

pořádková policie, ale také další orgány a instituce, se kterými Policie České republiky 

spolupracuje. Preventivní činnost služby pořádkové policie vychází z právních norem. 

Cílem této činnosti je, aby nebyl spáchán trestný čin nebo přestupek. Speciální 

preventivní opatření, která směřují k dosažení cíle se dělí na obecná a individuální 

opatření.  

 

U obecného preventivního opatření jde o aktivní účast při projektování a realizaci 

obecně sociální, ekonomických a výchovných opatřeních. Dále jde o zjišťování 

bezprostředních příčin trestné činnosti a porušování veřejného pořádku.  

 

Oproti tomu u individuálních preventivně výchovných opatřeních jde o poznávání 

a ovlivňování osob, jestliže jejich chování porušuje normy a práva. Tato opatření se 

týkají i sociálního prostředí, které obklopuje osoby jejich chování porušuje normy. 

Individuální opatření se nezabývá jen osobami, ale také podmínkami, podle kterých se 

dá určit jejich chování a sociální rysy. Úkoly individuální prevence jsou především 

zjišťovat a analyzovat jevy, které vyvolávají nebo ovlivňují páchání protiprávní činnosti 

konkrétní osobou, ale i skupinou osob. Zkoumat a objasňovat rozpory a konflikty, které 

vedou ke vzniku a realizaci záměru spáchat trestný čin nebo přestupek, jakož i ty, které 

vedou k formování osobnosti pachatele. Zjišťovat osoby, jejichž určité znaky osobnosti, 

způsob života a chování nasvědčují, že jsou schopny se za určité situace a podmínek 

pustit trestného činu. Zjišťovat osoby, které zamýšlejí nebo připravují trestný čin 

a zamezit realizaci těchto záměrů. (Dalecký, Filák, Chmela, Zámek, 2009) 
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Procesní činnost 

 

Procesní činnost plní úkoly, které se týkají trestního, přestupkového a správního řízení. 

Dále plní úkoly, které se zabývají administrativy, tím je myšleno výkon spisové služby, 

hlásná služba, vkládání dat o informační systému atd. (URL9) 

 

Dříve existovala ještě služba recepční, kdy jejím úkolem bylo přijímat osoby při vstupu 

do objektu, poskytovat informace a vydávat formuláře, obsluhovat spojovací 

techniku   plnit úkoly vedoucího oddělení. (Dalecký, Filák, Chmela, Zámek, 2009) 

 

6.1 Subjekty součinnosti 

 

6.1.1 Součinnost služby pořádkové policie se službou kriminální policie a 

vyšetřování 

 

Společné úkoly plynou ze zákona o Policii ČR. Součinnost mezi službou pořádkové 

policie a službou kriminální policie a vyšetřování se provádí zasíláním písemných 

metodických pokynů o způsobu objasňování, odhalování druhů trestných činů, 

pravidelné spojení mezi pracovníky. (Dalecký, Filák, Chmela, Zámek, 2009) 

 

6.1.2 Součinnost služby pořádkové policie se službou dopravní policie 

 

Součinnost mezi službou pořádkové policie a službou dopravní policie se provádí 

organizováním společných dopravně-bezpečnostních akcí zaměřených na odhalování 

trestné činnosti páchané řidiči motorových vozidel zejména majetkového charakteru, 

pátráním po hledaných a pohřešovaných osobách, kontrolou technické způsobilosti 

motorových vozidel, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči 

motorových vozidel, kontrolou míst, kde jsou nejčastěji porušovaná pravidla silničního 

provozu, získáváním poznatků o této trestné činnosti a jejich předáním službě 

kriminální policie a vyšetřování k dalším opatřením, vlastním výkonem služby 

v místech, kde jsou časté dopravní nehody, provádí preventivní opatření k výchově 

občanů v dopravní krizi. (Dalecký, Filák, Chmela, Zámek, 2009) 
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6.1.3 Součinnost služby pořádkové policie s městskou policií 

 

Díky součinnosti služby pořádkové policie a městské policie se zajišťují velká veřejná 

shromáždění občanů, sportovně kulturní akce, u kterých se předpokládá narušení 

veřejného pořádku, ale také poškození majetku, ublížení na zdraví apod. Mezi další 

součinnost je využíván kamerový systém při zabezpečování veřejného pořádku 

a kriminality. (Dalecký, Filák, Chmela, Zámek, 2009). 

 

6.1.4 Součinnost služby pořádkové policie s hasičským záchranným sborem 

 

Součinnost služby pořádkové policie a hasičským záchranným sborem je při zjišťování 

příčin požáru, tím je myšleno místo a kdy požár vznikl, okolnosti vzniku požáru, 

způsobená škoda, porušení předpisů o požární ochraně. Dále při provádění prvotních 

úkonů v zájmu zjištění objektivních příčin požáru. Výměna získaných poznatků 

a informací o požáru, zajištění dokumentace, výměna odborných vyjádření, informace 

o uzavření jednotlivých případů. Provádění společných opatření při živeních 

pohromách, leteckých katastrof, úniku plynu, chemických látek apod. (Dalecký, Filák, 

Chmela, Zámek, 2009). 

 

Obr. 5 Součinnost pořádkové policie s hasičským záchranným sborem 

 

 

Zdroj: URL05 
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6.2 Oprávnění policisty zařazeného do služby pořádkové policie 
 

Oprávnění policistů jsou stanovena zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

Mezi základní oprávnění policistů služby pořádkové policie patří oprávnění požadovat 

vysvětlení, pořizovat záznamy, prokázání totožnosti, zajištění osoby, odebrat zbraň 

nebo věc, provést prohlídku dopravních prostředků, zakázat vstup na určitá místa, 

vstoupit do obydlí nebo jiného prostoru nebo na pozemek, vstup do živnostenské 

provozovny, vykázání, použít donucovací prostředků a zbraní atd.  

 

Vysvětlení je policista oprávněn požadovat od osoby, která může přispět k objasnění 

skutečnosti důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku a jejich pachatele, 

vypátrání hledané nebo pohřešované osoby anebo věci. Při tomto oprávnění má právo 

takovou osobu vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určité místo k sepsání 

protokolu a podání vysvětlení.   

 

Za prokázáním totožnosti se považuje prokázání jména, popř. jmen, příjmení, data 

narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu 

nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Policista je 

oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svou totožnost, jsou-li dány důvody uvedené 

v zákoně, např. je podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu, od 

které je požadováno vysvětlení, odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby, 

která má být předvedena na žádost příslušného orgánu apod.   

 

Policista pořádkové služby je oprávněn po předchozí neúspěšné výzvě k vydání zbraně 

odebrat zbraň na místě veřejně přístupném, je-li to nezbytné v zájmu ochrany veřejného 

pořádku, života a zdraví osob nebo bezpečnosti majetku a hrozí-li, že zbraně může být 

užito k násilí nebo k pohrůžce násilím. Zbraní je myšleno vše, čím je možno činit 

důraznější útok proti osobě.   

 

 K zabránění odjezdu vozidla, které bylo ponecháno na místě, kde je to zakázáno, je 

policista oprávněn použít technických prostředků, pokud se na místě nepodaří zajistit 

řidiče.  Při zajišťování bezpečnosti letecké dopravy před teroristickými útoky je 

policista oprávněn provádět prohlídku osob, zavazadel, jakož i prohlídku letadla za 
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účelem zjištění, zda cestující nepřepravuje věc, která by mohla být použita 

k teroristickému útoku.   

 

Mezi oprávnění policisty patří i právo osobě odejmout věc. Ve spoustě případů jde 

o věci, které se využívaly ke spáchání přestupku nebo byly protiprávním jednáním 

získány. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky umožňuje zajistit, odstranit 

a zničit věc, která představuje bezprostřední ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí a nelze-li toto ohrožení odstranit jinak. Nejčastěji jde o případy 

nálezu nebezpečných látek, výbušnin apod.    

 

Policista má oprávnění vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo 

na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo opatření. Tohle oprávnění má při plnění 

úkolů k ochraně života a zdraví nebo při odvracení závažného ohrožení veřejného 

pořádku a bezpečnosti nesnese-li věc odkladu. Jde o případy, kdy je podezření, že se na 

konkrétním místě nachází mrtvý, pronásledovaná osoba, nebo že je podezření z týraní 

zvířete.  

 

Další základní oprávnění má policista při plnění konkrétních úkonů, a to vstupovat do 

prostor v živnostenské provozovně. Musí mít podezření, že se v nich zdržují osoby, a to 

i po skončení prodejní doby. 

 

Mezi oprávnění policisty patří vykázání osoby z obytného prostoru na dobu 10 dní. 

Úkolem policisty pořádkové služby je ochránit ohroženou osobu proti nebezpečným 

útokům osoby, se kterou žije ve společné domácnosti (domácí násilí). Jako nebezpečný 

útok si lze představit fyzické, psychické nebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi 

blízkými osobami. Aby policista mohl realizovat oprávnění, musí být splněny tyto 

podmínky: opakování a dlouhodobost (minulé incidenty, předchozí zákroky policie, 

úrazy apod.), eskalace (opakovatelnost incidentů, intenzita útoků a výhrůžek), jasné 

a nezpochybnitelné rozdělení rolí (kdo je ohrožen a kdo ubližuje), neveřejnost (místo 

a čas, kdy k násilí dochází). (URL12) 
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6.3 Síly a prostředky pořádkové služby 

 

6.3.1 Síly 

 

Pořádková policie především chrání veřejný pořádek, ale také se spolupodílí na plnění 

dalších policejních úloh. Pořádková služba nemůže všechny tyto úkoly zajistit sama, 

proto pomáhají i jiné subjekty a jejich pracovníci. Síly pořádkové služby se člení na 

vlastní síly a síly ostatní. 

 

Mezi vlastní síly pořádkové služby patří všechny prvky její organizační struktury. 

 

Ostatní síly pořádkové služby se dělí do dvou skupin. První skupina jsou síly, které jsou 

organizačně začleněny do Policie České republiky. Druhá skupina jsou síly působící 

vně struktury Policie České republiky. Do této skupiny patří jiné orgány a organizace, 

které se řadí do systému bezpečnostních orgánů (Armáda ČR, městská policie, hasičské 

záchranné sbory apod.). Další státní orgány, organizace a instituce (orgány obcí, státní 

zastupitelstva, soudy, výrobní organizace), ale také do druhé skupiny ostatních sil patří 

dobrovolné organizace a spolky. 

  

6.3.2 Prostředky 

 

Prostředky pořádkové služby se dělí na právní, technické a organizačně řídící 

prostředky. Používají se při plnění úkolů pořádkové policie. Prostředky v praxi plní 

základní požadavky, především plní úkoly s nejmenšími riziky pro životy a zdraví 

policistů pořádkové služby. Díky prostředkům se mohou chránit osoby, jejich práva, 

zájmy a využít co nejmenší úsilí. (Macek, 2008) 

 

Právní prostředky 

 

„Právními prostředky je vymezena pravomoc a působnost pořádkové služby v oblastech 

policejní činnosti.“ Policisti tyto prostředky využívají každý den při plnění jejich práce. 

Povinnosti a oprávnění policistů pořádkové policie jsou základní právní prostředky. 

Dále je můžeme řadit do tří skupin a to: obecně závazné právní předpisy, interní 

předpisy, jednotlivá oprávnění a povinnosti policistů pořádkové policie.  
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Technické prostředky 

 

Technické prostředky se využívají proto, aby policisti mohli vykonávat svou práci 

nejbezpečněji a efektivněji. A to především při ochraně osob, majetku a ochrany 

veřejného zdraví. Technické prostředky se dělí do dvou skupin, a to do obecné povahy 

a do speciální povahy.  

 

Technické prostředky obecné povahy jsou prostředky, které nevyužívá jen služba 

pořádkové policie, ale také Policie ČR a jiné orgány a instituce. Mezi ně se řadí 

prostředky výpočetní techniky, dopravní a spojovací prostředky.  

 

Technické prostředky speciální povahy se používají v nevelkém množství. Jak 

u technických prostředků obecné povahy je využívají policisti s jinými orgány a 

institucemi.  

 

Mezi technické prostředky speciální povahy se řadí: 

 

• dopravní prostředky se speciální konstrukcí a vybavením, 

• individuální zásahové prostředky (střelné zbraně, obušky, pouta, slzotvorné 

prostředky apod.), 

• hromadné zásahové prostředky (obrněné transportéry, vodní stříkače, zátarasy 

apod.), 

• prostředky kriminalistické a dopravně-bezpečnostní techniky. 
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Obr. 6 Teleskopický obušek 

 

 

Zdroj: URL06 

 

Organizačně řídící prostředky 

 

Už z názvu vyplývá, že mají úlohu organizovat a řídit výkon pořádkové služby. I tyto 

prostředky chtějí nejefektivněji plnit svou činnost. Jedná se o interní akty řízení 

vydávané v resortu MV, interní pokyny, akty metodického usměrnění, porady, 

instruktáže, školení, metodické kontroly, rozbory a návrhy na opatření, dokumenty 

plánování výkonu služby a další. (Macek, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin86y9rJ7aAhUGLVAKHcFwCpoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.policista.cz/clanky/reportaz/teleskopicky-obusek-aneb-co-je-male-je-mile-dil-1-679/&psig=AOvVaw3mKAVhA38sh7npMxVmqLZd&ust=1522853219705869
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7 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat činnost pořádkové policie České republiky, 

strukturu a dělení jednotlivých odborů pořádkové služby. 

 

Struktura Policie České republiky se neustále mění. Pořádková policie má velký rozsah 

činností a úkolů, které vykonává každý den. V závěrečné práci jsou podrobně popsány 

formy činnosti. Občan, který se nezajímá o tuto problematiku nemá ani ponětí, co 

všechno má na starosti pořádková policie. Důležitá je také součinnost při mimořádných 

událostech, která je v bakalářské práci jednotlivě rozepsána.  

 

Důležité bylo také zmínit oprávnění policisty pořádkové služby. Všechna tato oprávnění 

se dají nalézt v zákoně o Policii České republiky. Je důležité znát jak svá práva, tak 

práva policistů.  

 

V samotném závěru jsou zmíněny síly a prostředky Policie České republiky. Když se 

řeknou prostředky, člověk si většinou vybaví nějakou věc. Prostředek může mít ale 

i právní formu a organizačně řídící formu.  
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