
Errata 

Seznam oprav 

1. str. 10, řádek 16/17 

Změna: Dále bakalářská práce popisuje strukturu ředitelství Policie České republiky, pod 

kterou spadá služba pořádkové policie. 

Na: Dále bakalářská práce popisuje strukturu policejního prezídia České republiky, pod kterou 

patří služba pořádkové policie. 

2. str.10, řádek 24 

Změna: ředitelství pořádkové policie 

Na: ředitelství služby pořádkové policie 

3. str.20, řádek 6/7 

Změna: Je to tím, že Středočeský kraj má pod sebou 13 územních odborů. 

Správné znění: Středočeský kraj má pod sebou 13 územních odborů. 

4. str.20, řádek 9 

Změna: útvary 

Na: odbory 

5. str.22, řádek 25 

Změna bývalý 

Na: bývalí 

6. str.23, řádek 13 

Chybné znění: dělili 

Správné znění: dělily 

7. str.27, řádek 18/19/20 

Změna: Svou činnost vykonávají formou: 

a) dozorčí službou, 

b) obchůzkovou službou, 



c) hlídkovou službou, 

d) procesní činností a  

e) preventivní činností. 

Na: Svou činnost vykonávají formou: 

a) dozorčí služby, 

b) obchůzkové služby, 

c) hlídkové služby, 

d) procesní činností a  

e) preventivní činností. 

 

8. str.30, řádek 17 

Škrtnout: Věcech, které byly použity při trestné činnosti. 

9. str.31, řádek 6 

Změna: Po roce 1945 vzniknul jednotný, vojensky organizovaný sbor strážný. 

Na: Po roce 1920 vzniknul jednotný, vojensky organizovaný sbor strážný. 

10. str.32, řádek, 5 

škrtnout: může 

11. str. 32, řádek 7 

škrtnout: osobně 

12. str.34, řádek 25 

Změna: plněn 

Na: plnění 

13. str. 35, řádek 5 

Změna: je 

Na: tyto úkoly 

14. str. 35, řádek 17 

Změna: Obstarává 



Na: Vysílá 

15. str. 35, řádek 18 

Změna: pokračuje  

Na: navazuje 

16. str. 35, řádek 26 

Změna: pistol 

Na: pistole 

17. str.36, řádek 2 

Změna: požadují 

Na: vyžadují 

18. str. 36, řádek 8 

Změna: směr 

Na: cíl 

19. str. 37, řádek 3/4 

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

služby, hlásná služba, vkládání dat o informační systému. 

Na: Dále plní úkoly, které se zabývají administrativou, tím je myšleno výkon spisové 

služby, hlásná služba a vkládání dat do informačních systémů 

20. str. 37, řádek 7 

Změna: techniku plnit úkoly 

Na: techniku a plnit úkoly 

21. Str. 37, řádek 13 

Změna: trestných činů pravidelné spojení 

Na: trestných činů a pravidelné spojení 

 



22. str. 38, řádek 4/5 

Změna: Mezi další součinnost  

Na: V rámci další součinnosti 

23. str. 38, odstavec 2 

Změna: 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. 

Na: Služby pořádkové policie a hasičský záchranný sbor provádí společná opatření při 

živelních pohromách, úniku plynu, chemických látek apod. Dále provádí prvotní úkony při 

zjišťování objektivních příčin požáru, zajišťují dokumentaci a informaci o požáru. 

24. str.41, řádek 2 

Změna: Síly  

Na: Síly pořádkové služby 

25. str.41, řádek 15 

Změna: Prostředky 

Na: Prostředky pořádkové služby 

26. str. 41, odstavec 3 

Změna: 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. 

Na: 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). Do 

této skupiny lze zařadit i dobrovolné organizace a spolky. 

27. str.42 

Změna: Jak 

Na: Jako 

28. str. 43 

Změna: I tyto prostředky chtějí nejefektivněji plnit svou činnost. 

Na: Těmito prvky chtějí policisté plnit svou činnost nejefektivněji 

29. str. 45 

chybí: Zákony:  zákon č. 239/2000 Sb., o IZS 

zákon č. 273/2008 Sb., o PČR 

 

 

 


