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Abstrakt: 

 

Název práce:      

Vznik a vývoj specializovaných útvarů Policie ČR s důrazem na útvar Ochranné služby 

Policie ČR.  

 

Cíl práce: 

Cílem této práce je popis vzniku a vývoje policejních složek po druhé světové válce až 

po současnost, se zaměřením na specializované útvary – Ochranná služba Policie ČR. 

  

Metoda:  

V bakalářské práci je použita metoda deskriptivní v kombinaci s metodou analytickou a 

metoda analyticko-komparativní, kdy práce vychází především ze zákonů o Policii ČR a 

o Integrovaném záchranném systému.  

 

Výsledek: 

Popis vývoje policejních složek po druhé světové válce až po současnost, se zaměřením 

na specializované útvary – Ochranná služba Policie ČR.  

 

Klíčová slova: 

 Specializované útvary, Policie ČR, Integrovaný záchranný systém, mimořádná událost, 

Ochranná služba Policie ČR, složky 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract: 

 

Title: 

The emergence and development of a special police department Czech Republic witch 

an emphasis on  department Protective Service Police of the Czech Republic. 

  

Objectives of work: 

The aim of this Bachelor thesis is a description of the emergence and development of 

police forces after World War II to the present with focus on specialized services – 

Protective Service Police of the Czech Republic. 

  

Method: 

In the Bachelor thesis is descriptive method in combination with the method analytical 

and method analytical-comparative where work is mainly based on the laws of the 

Police Czech Republic and the intergrated Rescue system. 

 

Results: 

Description of the development of police forces after second World War to the present, 

focusing on specialized services – Protective Service Police of the Czech Republic.  

 

Keywords: 

Specialized unitsof the, Police Czech Republic, The Intergrated rescue system, an 

extraordinary event., Protective Service Police of the Czech Republic.  
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 Seznam použitých zkratek 

 

ČR   Česká republika 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky  

JPO   Jednotky požární ochrany  

PČR   Policie České republiky  

ZZS   Zdravotní záchranná služba  

SNB   Sbor národní bezpečnosti 

ZOB   Zemské odbory bezpečnosti 

ČSSR  Československá socialistická republika 

KSČ   Komunistická strana Československa 

VB   Veřejná bezpečnost 

OZU   Odbor zvláštního určení  

STB   Státní bezpečnost 

ŘSCP  Ředitelství služby cizinecké policie 

SKPV  Služba kriminální policie a vyšetřování  

NPC   Národní protidrogová centrála  

ÚDVZK Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 

NCOZ  Národní centrála proti organizovanému zločinu 

ÚRNA  Útvar rychlého nasazení 
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1 Úvod 

Důsledky negativních událostí v posledních letech jako jsou nepříznivé vlivy počasí, 

válečné konflikty, teroristické útoky, národnostní konflikty, přispěli ke zdokonalení 

oborů a systémů, které ochraňují člověka v různých situacích a různými prostředky. 

 

Mimořádnými událostmi se lidstvo potýká už od nepaměti, avšak v minulosti 

převažovali události přírodního typu. V současné době je reálné nebezpečí šíření zbraní 

hromadného ničení, biologických zbraní, mezinárodní terorismus a nově také narušení 

technologií a informačních sítí. Podle toho, kde se daný stát nachází má svůj určitý typ 

nejčastěji se vyskytujících mimořádných událostí. Integrovaný záchranný systém (dále 

jen IZS) se rozděluje na základní a ostatní složky. Je nutné ho chápat jako určité 

vyjádření pravidel při koordinovaném postupu jeho složek při přípravě na mimořádné 

události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

 

Práce se bude zabývat jednou ze základních složek IZS, konkrétně Policie České 

republiky (dále jen Policie ČR). Policie ČR je nenahraditelná v zajišťování bezpečnosti 

osob, majetku, veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a plnění úkolů na úseku 

vnitřního pořádku.  Cílem této práce je zpracovat a komplexně charakterizovat 

specializované útvary Policie ČR s detailnějším zaměřením na útvar ochranné služby 

Policie ČR, seznámit a přiblížit široké veřejnosti specifický druh jejich práce. Tyto 

informace chybí ve zpracované formě v odborné literatuře, která by se věnovala pouze 

těmto sborům. To je jeden z hlavních důvodů, proč se daným tématem bude práce 

zabývat. 
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2 Teoretická východiska  

2.1 Historický vývoj Policie ČR 

2.1.1 Historický vývoj Policie ČR v poválečném období 1945 - 1989. 

Tato kapitola bude stručně popisovat důležité změny v historii Policie ČR po roce 1945 

až do roku 1989. 

 

V průběhu 2. světové války v období let 1939 – 1945 se převážná část bývalého 

Československa dostala do německé sféry vlivu. V protektorátu fungovaly společně 

německé policejní složky a dále české protektorátní policejní složky, které byly 

postupně připodobňovány německému vzoru. (Macek, P., Uhlíř, L., 2001). 

 

Po válce v osvobozeném Československu vznikala nová organizace policejních a 

bezpečnostních složek. Na základě vývoje politické situace po roce 1945 se měnilo 

postavení bezpečnostních složek v rámci státu. Důležitou změnou oproti všem 

dosavadním bezpečnostním systémům bylo vytvoření jednotné struktury, obsahující jak 

stávající stabilní policejní složky, tak i spousty dalších provizorních ozbrojených skupin 

(Revoluční gardy apod.). Před dokončením osvobození všech bývalých 

československých území, bylo rozhodnuto o vytvoření jednotné bezpečnostní součásti 

v obnoveném státu. (Macek, P., Uhlíř, L., 2011). 

 

Dne 5. 4. 1945 první československá vláda přijala Košický vládní program, který se stal 

základem státotvorné činnosti v osvobozeném Československu. 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 v §2 je v čele státní správy vedle jiných 

ministerstev uvedeno i ministerstvo vnitra. Úkolem ministerstva vnitra jako správního 

úřadu bylo řízení národních výborů a výkon bezpečnostních úkolů, vycházejících 

z Košického vládního programu. Obsah práce a podstatné úkoly byly tímto pro počátek 

určeny. (URL 1) 

 

 



- 12 - 

 

Sbor národní bezpečnosti 

Z bezpečnostních složek, které působily na území Čech a Moravy (revoluční gardy, 

Národní milice apod.) byli vybíráni příslušníci pro nový Sbor národní bezpečnosti. 

Nový Sbor národní bezpečnosti dostal novou politickou i pracovní náplň. Byla 

zlikvidována „nepolitičnost“ která byla za první republiky záměrná a rozumná. 

 

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

měla vymazat odlišný vývoj v jednotlivých částech republiky. V říjnu roku 1945 byl 

bezpečnostní aparát tvořen 34 396 příslušníky. V témže měsíci byly také vytvořeny tzv. 

zemské odbory bezpečnosti (dále jen ZOB), které působily při zemských národních 

výborech v Praze a Brně a expozitura brněnského ZOB v Ostravě. Tyto odbory 

bezpečnosti měly za úkol organizovat a usměrňovat všechny složky vnitřní národní 

bezpečnosti v Čechách. Jejich vlastní organizaci tvořily čtyři oddělení: 

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

2. ZOB II – zpravodajský úsek  

3. ZOB III – právní a správní úsek  

4. ZOB IV- dopravní úsek  

 

Jednotlivé složky bezpečnosti tvořily: 

a) Pořádková služba – většinou příslušníci bývalého četnictva a policie 

b) Kriminální služba – specializovaní příslušníci, také většinou staří příslušníci 

c) ZOB II – zcela nová zpravodajská složka  

d) Státní bezpečnost 

e) Pohotovostní pluk 1 NB – zcela nový útvar, v němž většinu tvořili nově přijatí 

příslušníci. (URL1) 

 

Pohotovostní pluk 1NB 

Koncem války byli vyškoleni bývalí členové SS a Hitlerjugend tzv “wehrwolf 

‘’(vlkodlaci), k provádění teroristických, sabotážních a diverzních akcí na osvobozeném 

území. V důsledku toho byl v létě 1945 zřízen Pohotovostní pluk 1 NB, jehož velitelé 

byli převážně důstojníci armády a příslušníci bývalého četnictva. Většinu tohoto útvaru 

však tvořili nově přijatí příslušníci, kteří prošli intenzivním výcvikem. 
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Hlavním úkolem pohotovostního pluku bylo zabezpečit státní hranice, což do listopadu 

1945 vykonávaly útvary armády a příslušníci Finanční stráže. (URL 1) 

 

Pohraniční útvary SNB 

Z důvodu nedostatečného pokrytí československé hranice pohotovostním plukem byl 

počátkem roku 1946 pohotovostní pluk 1 NB reorganizován a vznikají z něho 

Pohraniční útvary SNB. Část pohraničních jednotek SNB se účastnila zásahu proti 

banderovcům, kteří se snažili probít z Polska přes naše území na západ. (URL 1) 

 

Organizační změny československé bezpečnosti na počátku padesátých let 

V roce 1950 na základě vládního nařízení č. 48, došlo k rozdělení ministerstva vnitra na 

další dvě nová ministerstva. Ministerstvo národní bezpečnosti se stalo ústředním řídícím 

orgánem pro Sbor národní bezpečnosti a ministerstvo vnitra, jehož úkolem byla vnitřní 

správa, včetně národních výborů. Důvodem k tomuto rozdělení mělo být zkvalitnění a 

zvýšení operativnosti řídící práce. V průběhu času se však ukázalo, že toto rozdělení 

bylo nesmyslné. Během činnosti této organizace se nahromadilo mnoho nedostatků, 

které přispěly k další reorganizaci a to k zrušení ministerstva národní bezpečnosti.  

(URL 1) 

 

Přelom 50. a 60. let 

Nová územní organizace státu na přelomu 50. a 60. let výrazně ovlivnila práci 

československé bezpečnosti. Z 19 krajů, rozdělených na 306 okresů a 14 807 obcí, bylo 

nově vytvořeno 10 krajů se 108 okresy a hlavní město Praha s 10 obvody. V každém 

okrese byla vytvořena okresní oddělení MV se správou VB. To však mělo negativní 

následky, především ve výkonu služby, který se vzdaloval od přímých potřeb lidí. Od 1. 

ledna 1964 byla postupně zřizována oddělení VB, jejichž úkolem bylo zabezpečit 

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

silničního provozu. (URL 1) 
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Sbor národní bezpečnosti v letech 1968 – 1969 

Ústavním zákonem č. 143/1968 vznikla československá federace. Vnitřní pořádek a 

bezpečnost státu jsou v působnosti ČSSR a obou republik. Federálnímu ministerstvu 

vnitra a ministerstvům vnitra obou republik byly svěřeny otázky bezpečnosti. 

Rozhodnutím vlády byly zřízeny také pohotovostní útvary VB. Zákon o Sboru národní 

bezpečnosti č. 40 z roku 1974, který byl postaven na vedoucí úloze KSČ, zdůrazňoval 

jednotu SNB a jeho podřízenost ministru vnitra ČSSR. Jednota SNB byla využívána 

k vydávání různých pokynů krajským a okresním správám SNB, která spadala do 

působnosti ministerstev vnitra republik. Na útvary Veřejné bezpečnosti byl vyvíjen, tlak 

aby plnily i úkoly příslušející státní bezpečnosti, což bylo v rozporu se společenským 

postavením a posláním složky Veřejné bezpečnosti. (URL 1) 

   

Odbor zvláštního určení 

Odbor zvláštního určení existoval od poloviny 80. let až do zániku komunistického 

režimu a početní stav útvaru tvořilo zhruba 90 příslušníků. Celý název tohoto 

specializovaného útvaru zněl “Odbor zvláštního určení správy vojsk ministerstva 

vnitra“ dále jen (OZU). Mezi jeho hlavní úkoly měla zejména patřit likvidace únosců, 

teroristů a pachatelů nebezpečných trestných činů. Mohl být využíván, při živelných 

pohromách, k mimořádným bezpečnostním opatřením (potlačení demonstrací), a dále k 

zabezpečení přípravy výcviku vybraných specialistů pořádkových jednotek SNB.   

(URL 5)  

 

Konec Sboru národní bezpečnosti 

V den Sametové revoluce 17. listopadu 1989 byla i ukončena činnost Sboru národní 

bezpečnosti. V polistopadovém období byla v rámci resortu MV ČR provedena řada 

organizačních změn, které se významně dotkly všech útvarů a služeb.  

 

2.1.2 Historický vývoj Policie ČR v období po roce 1989 

Po roce 1989 se uskutečnily ve společnosti velké změny, které se dotkly se i 

ministerstva vnitra a policie. Mezi největší změny v těchto resortech lze zařadit zrušení 

StB v roce 1990 a o rok později celého Sboru národní bezpečnosti. Tyto zásadní změny 
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byly doprovázeny celou řadou dílčích úprav právního postavení policie. (Balabán, M., 

Stejskal, L., 2010) 

 

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky  

Dne 21. června 1991 byl schválen zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 

Českou národní radou a na jeho základě vznikla dnem 15. července 1991 Policie České 

republiky. Byla tvořena z doposud fungujících českých složek Sboru národní 

bezpečnosti (SNB) a byla tak hlavním sborem České republiky. Mimo Policie ČR a 

Policejního sboru Slovenské republiky fungovaly v Československu ještě federální 

bezpečnostní složky. Nejdůležitějším však byl Sbor národní bezpečnosti, který se 

vznikem Policie ČR se stal sborem výlučně federálním. (Vilášek, J., Fiala, M., 

Vondrášek, D., 2014) 

 

Policie České republiky spadala do přímé podřízenosti ministerstva vnitra. Nejvyšším 

útvarem bylo policejní ředitelství v čele s policejním ředitelem podřízeným českému 

ministru vnitra. Správy krajů a okresní, městská a obvodní ředitelství spadaly do 

všeobecných územních útvarů. V základních útvarech, ve zvláštních územních útvarech 

a v celorepublikových útvarech byly organizovány některé služby. (Vilášek, J., Fiala, 

M., Vondrášek, D., 2014) 

 

V počátcích svého vzniku Policie ČR disponovala správní službou (především agendou 

občanských a zbrojních průkazů), službou dopravní policie, službou pořádkové policie, 

službou kriminální policie, službou ochrany ekonomických zájmů, službou ochrany 

ústavních činitelů, kriminalisticko-technickou a expertizní službou a vyšetřovací 

službou. (URL 6) 

 

Policie České republiky po rozdělení Československa 

Po rozpadu Československa dnem 1. ledna 1993 byla Policie ČR rozšířena o působnost 

služby kriminální policie, služby ochrany ekonomických zájmů (protikorupční služby), 

kriminalisticko-technické a expertizní služby, vyšetřovací a ochranné služby. Novými 
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službami, převzatými od federální policie, se stala letecká služba, služba rychlého 

nasazení a služba cizinecké a pohraniční policie. (URL 6) 

 

Po roce 2000 přišla policie o velkou část správních agend a velký dopad na strukturu 

policie měla i rozsáhlá novelizace trestního řádu, jejímž důsledkem došlo ke sloučení 

kriminální, protikorupční a vyšetřovací služby do služby kriminální policie a 

vyšetřování. (URL 6) 

 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

Nový zákon o Policii ČR nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009 a dokončil tak reformu 

policie. Od 1. ledna 2010 má policie čtrnáct krajských ředitelství. Mezi služby přibyla 

pyrotechnická služba a služba pro zbraně a bezpečnostní materiál (dosavadní služba 

správních činností). Správy krajů byly nahrazeny krajskými ředitelstvími, okresní 

ředitelství byla zrušena a jako územní odbory začleněna do krajských ředitelství. 

Obvodní a městská ředitelství zůstala v redukované podobě zachována. (URL 6) 

 

2.2 Legislativa pro činnost Policie ČR 

2.2.1 Ústavní zákony 

Zákon č. 1/1993 Sb. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Vychází z Ústavy České republiky přijaté Českou národní 

radou ze dne 16. prosince 1992. Hlava první vymezuje Českou republiku jako 

svrchovaný, jednotný a demokratický stát založený na úctě k právům a svobodám 

člověka a občana, dodržující závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Lid 

je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, 

výkonné a soudní. Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních 

práv a svobod. Hlava druhá vymezuje moc zákonodárnou, která náleží parlamentu 

tvořenému dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Dále tento zákon 

vymezuje moc výkonnou (prezident, vláda), soudní moc, kterou vykonávají jménem 

republiky nezávislé soudy, (Ústavní soud, soudy), postavení, činnost a úkoly 

Nejvyššího kontrolního úřadu, České národní banky a územní samosprávy. (Zákon č. 

1/1993 Sb.) 
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Zákon č. 2/1993 Sb. 

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky. 

Celkově se skládá ze šesti hlav. První hlava se skládá z I. až IV. článku, které například 

popisují, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Stát je založen na 

demokratických hodnotách. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu 

pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství apod. Druhá hlava v prvním oddíle 

popisuje lidská práva a základní svobody a ve druhém oddíle politická práva. Hlava třetí 

popisuje práva národnostních a etnických menšin. Čtvrtá hlava definuje hospodářská, 

sociální a kulturní práva. Pátá hlava uvádí právo na soudní a jinou právní ochranu a 

poslední šestá hlava společná ustanovení. (URL3) 

 

Zákon č. 110/1998 Sb 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. pojednává o bezpečnosti České republiky. Zajištění 

svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických 

základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu. 

Pokud jsou tyto hodnoty narušeny, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu 

a charakteru situace nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Bezpečnost 

České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory 

a havarijní služby. (URL4) 

 

2.2.2 Zákony  

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR  

Zákon o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. je rozdělený do 4. části přičemž 2. část 

byla zrušena. 1. část tohoto zákona je nejobsáhlejší, je tvořena z 15. hlav, v nich je 

vymezeno postavení a činnost Policie České republiky, řízení a organizace policie, 

základní povinnosti jako zdvořilost, iniciativa, spolupráce a další vztahy polici. Zákon 

v jednotlivých hlavách specifikuje druhy omezení na osobní svobodě, postup ve vztahu 

k věcem, vykázání, zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob, 

použití donucovacích prostředků a zbraně, práce s informacemi, upřesňuje mezinárodní 

spolupráci, vymezuje náhradu škody, náhradu za poskytnutí věcné pomoci a 

v neposlední řadě kontrolu policie, ochranu názvu policie a udílení darů a medailí. 

Poslední hlava uvádí správní delikty. 
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V 3. a 4. části jsou ustanovení společná, přechodná a závěrečná, pod které spadá 

dokumentace, použití policejní letecké techniky, přechodná ustanovení, účinnost, názvy 

a sídla krajských ředitelství. V zákoně o policii je pro působení Ochranné služby 

významná hlava VII. pojednávající v její 1. části o zajišťování bezpečnosti chráněných 

objektů, prostorů a osob. (Zákon č. 273/2008 Sb.) 

 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů  

Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Celní správa České 

republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Vězeňská služba České republiky, 

Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace. Příslušník je 

ve služebním poměru k České republice. Práva a povinnosti České republiky 

k příslušníkovi plní příslušný bezpečností sbor.   

 

Zákon o služebním poměru stanovuje pracovně právní poměry příslušníků 

bezpečnostních sborů jejich řízení ve věcech služebního poměru, služební vztahy a 

jejich odměňování. (Zákon č. 361/2003 Sb.) 

 

Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník 

Trestní zákoník je rozdělený do dvou částí, část první obecná část a část druhá zvláštní 

část. První obecná část trestního zákoníku je rozdělená do 8 hlav, které postupně 

definují působnost trestních zákonů (časová působnost, místní působnost), trestní 

odpovědnost (základy trestní odpovědnosti, zavinění, příprava a pokus trestného činu, 

pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu), okolnosti vylučující protiprávnost 

činu (krajní nouze, nutná obrana), zánik trestní odpovědnosti, trestní sankce, zvláštní 

ustanovení o některých pachatelích, výkladové ustanovení. 

 

Druhá zvláštní část trestního zákoníku je rozdělena do 13 hlav, které vymezují 

jednotlivé trestné činy: proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu 

osobnosti a soukromí, proti rodině a dětem, proti majetku, proti České republice, cizímu 

státu a mezinárodní organizaci apod. (Zákon č. 40/2009 Sb.)  
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2.2.3 Prováděcí předpisy 

Předpis č. 131/1978 Sb., Úmluva o trestání trestných činů proti osobám požívajícím 
mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců 

Úmluva byla jménem Československé socialistické republiky podepsána v New Yorku 

dne 11. října 1974. Trestné činy proti diplomatickým zástupcům a jiným osobám 

požívajícím mezinárodní ochrany, ohrožující bezpečnost těchto osob, vytváří vážnou 

hrozbu zachovávání normálních mezinárodních vztahů, které jsou nezbytné pro 

spolupráci mezi státy. Státy jsou přesvědčeny, že páchání takových trestných činů 

vyvolává vážné znepokojení mezinárodního společenství a proto jsou přesvědčeny o 

naléhavé potřebě přijmout vhodná a účinná opatření k zabránění a trestání takových 

trestných činů.  

 

Článek 1. definuje osoby používající mezinárodní ochrany takto: 

1. hlava státu, včetně kteréhokoli člena kolektivního orgánu vykonávajícího v souladu 

s ústavou dotyčného státu funkci hlavy státu, hlava vlády nebo ministr zahraničních 

věcí, kdykoli jsou v cizím státě, jakož i členové jejich rodiny je doprovázející; 

2. zástupce nebo úřední osoba státu nebo úřední osoba či jiný zástupce mezinárodní 

organizace mezivládní povahy, který v době a na místě spáchání trestného činu proti 

němu, jeho úředním místnostem, jeho soukromému obydlí nebo jeho dopravním 

prostředkům, je oprávněn požívat v souladu s mezinárodním právem zvláštní ochrany 

proti jakémukoli útoku proti jeho osobnosti, svobodě nebo důstojnosti, jakož i členové 

jeho rodiny žijící s ním v jeho domácnosti. (URL 7) 

 

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 

Dne 18 dubna 1961 byla Organizací spojených národů ve Vídni přijata Vídeňská 

úmluva o konzulárních stycích, výsadách a imunitách, která má za cíl udržovat 

mezinárodní mír, bezpečnost a podporovat přátelské vztahy mezi národy bez ohledu na 

jejich ústavní a společenské zřízení. V platnost vstoupila v roce 1964 a v České 

republice byla vyhlášena ministerstvem zahraničí pod č. 157/1964. Úmluva má celkem 

5 hlav a 79 článků. Hlava I vymezuje všeobecně konzulární styky a je rozdělena do 

dvou částí, kde první část popisuje navázání a provádění konzulárních styků a druhá 

ukončení konzulárních funkcí. V hlavě II jsou uvedeny výhody, výsady a imunity 
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konzulárních úřadů, konzulárních úředníků z povolání a dalších členů konzulárního 

úřadu. Hlava III řeší postavení honorárních konzulárních úředníků a konzulárních úřadů 

vedených těmito úředníky. V hlavách IV a V jsou všeobecná a závěrečná ustanovení. 

(URL 8) 

 

Usnesení vlády č. 1604/2008, k zajištění bezpečnosti chráněných objektů a prostorů, ve 
znění usnesení vlády č. 518/2011 

Seznam chráněných objektů a prostorů schválených vládou: 

1. sídelní objekty prezidenta republiky  

2. sídelní objekty Parlamentu ČR  

3. sídelní objekty Ústavního soudu 

4. sídelní objekty Ministerstva zahraničních věcí  

5. sídelní objekty vlády  

6. sídelní objekty Nejvyššího kontrolního úřadu  

7. sídelní objekty Bezpečnostní informační služby  

8. sídelní objekty Národního bezpečnostního úřadu 

9. sídelní objekty Úřadu pro zahraniční styky a informace  

10. sídelní objekty Policejního prezidia ČR 

11. objekty mezinárodního letiště v Praze-Ruzyni, vyhrazené pro státně důležité 

lety, včetně ochranných pásem, letecká technika sloužící k přepravě ústavních 

činitelů.(URL 9) 

 

Nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti ústavních činitelů České republiky 

Nařízení stanovuje trvalé zajištění bezpečnosti ústavním činitelům ČR, kteří vykonávají 

funkci:  

1. prezidenta republiky, a to i po skončení výkonu jeho funkce 

2. předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

3. předsedy Senátu Parlamentu ČR 

4. předsedy vlády  

5. místopředsedy vlády pro evropské záležitosti 

6. ministra zahraničních věcí  

7. ministra vnitra  
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8. ministra spravedlnosti  

9. nově i ministru financí (ze dne 21. prosince 2015, kterým se mění nařízení vlády 

č. 468/2008 Sb., o zajištění bezpečnosti určených ústavních činitelů České 

republiky) 

 

Zajištěním bezpečnosti se rozumí souhrn ochranných a bezpečnostních opatření 

prováděných Policií České republiky k nerušenému výkonu funkce ústavního 

činitele České republiky. Rozsah zajištění bezpečnosti závisí na bezpečnostní situaci 

a možné míře ohrožení. (URL 10) 

 

2.3 Vztah Policie ČR k IZS 

2.3.1 Integrovaný záchranný systém ( IZS) 

Integrovaným záchranným systémem dále jen IZS se rozumí koordinovaný postup jeho 

složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací. Je důležité vědět, že IZS není organizace v podobě instituce, ale určité vyjádření 

pravidel koordinace. Další potřebné informace jsou uvedeny v zákoně č. 239/2000 Sb. a 

ve Vyhlášce č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS. Zákon o IZS 

vznikl současně s ostatními tzv. krizovými zákony jako například zákon č. 240/2000 Sb. 

o krizovém řízení a zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové 

stavy. (Zákony č. 240/2000, 241/200 Sb.)  

 

2.3.2 Složky IZS 

V zákoně o IZS jsou stanoveny základní a ostatní složky. Tyto složky jsou předurčeny 

k likvidaci mimořádných událostí, přírodních a antropogenních katastrof. IZS je 

součástí systému vnitřní bezpečnosti státu a podílí se na naplňování ústavního práva 

občanů na poskytnutí pomoci v případě ohrožení zdraví nebo života ze strany státu. 

(Vilášek, J., Fiala, M., Vondrášek, D., 2014) 
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Základními složkami IZS jsou: 

1. Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) 

2. jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany,(JPO)  

3. poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (PZZS)  

4. Policie České republiky. 

Základní složky jsou nepřetržitě připraveny dle zákonů zasahovat na celém 

území státu.  

 

Ostatními složkami IZS jsou: 

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. 

 

Ostatní složky IZS se využívají k záchranným a likvidačním pracím na vyžádání. 

V poplachovém plánu IZS je zahrnuto poskytování plánované pomoci na vyžádání. 

Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytovat: 

 

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   

6. ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly  
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Zařazování ostatních složek do IZS se provádí na stupni kraje, kde do poplachového 

plánu IZS daného kraje zařazuje tyto složky hasičský záchranný sbor kraje na základě 

předem uzavřené dohody o poskytnutí pomoci na vyžádání podle zákona o IZS. 

(Vilášek, J., Fiala, M., Vondrášek, D., 2014) 

 

2.3.3 Úrovně IZS 

Rozlišují se tři tzv. úrovně řízení, které popisují, kdo provádí koordinaci záchranný a 

likvidačních prací.  

1. Taktická úroveň řízení  

2. Operační úroveň řízení  

3. Strategická úroveň řízení  

 

Taktická úroveň řízení 

Při taktické úrovni řízení za koordinaci složek IZS, záchranných a likvidačních prací 

v místě zásahu odpovídá velitel zásahu, nebo jím zřízený štáb velitele zásahu, velitele 

sektorů a velitelé úseků. Pokud zákon nestanoví jinak, je velitelem zásahu velitel 

jednotky požární ochrany. Velitel zásahu má určité pravomoci, které jsou uvedeny 

v zákoně o IZS, je to například: zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu, vyzvat 

právnické nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, stanovit dočasná 

omezení k ochraně života, zdraví a životního prostředí nebo nařídit evakuaci apod. 

Činnost štábu je upravena vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 247/2001 o organizaci a 

činnosti jednotek požární ochrany. (Vilášek, J., Fiala, M., Vondrášek, D., 2014) 

 

Operační úroveň řízení  

Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační informační střediska 

základních složek IZS. Jsou to především Operačně, informační středisko Generálního 

ředitelství HZS a Operačně, informační středisko HZS kraje. Operační střediska 

základních složek IZS poskytují své služby v krajích a na ministerstva vnitra na 

tísňových linkách 150, 155, a 158. Operační a informační středisko IZS kraje má hlavní 

roli v koordinaci mezi operačními středisky ovládá: systémy varování a vyrozumění pro 

obyvatelstvo, mohou požadovat uveřejnění informací ve sdělovacích prostředcích, jsou 
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spojovým uzlem mezi místem zásahu a třetí úrovní řízení v IZS (strategickou úrovní 

řízení). (Vilášek, J., Fiala, M., Vondrášek, D., 2014) 

 

Strategická úroveň řízení 

V této úrovni řízení je na základě požádání velitele zásahu vyžadována přímá účast 

ministerstva vnitra, hejtmana nebo starosty obce s rozšířenou působností, při realizování 

záchranných a likvidačních prací. Pokud je však mimořádná událost v nejvyšším stupni 

poplachu, účast ministerstva vnitra a hejtmana kraje je automatická. Na tomto základě 

je k činnosti připraven předem ustavený krizový štáb a zpracované krizové plány. V této 

úrovni řízení jsou využívány havarijní plány krajů a vnější havarijní plány objektů a to 

hlavně kvůli koordinaci činnosti jednotlivých složek. (Vilášek, J., Fiala, M., Vondrášek, 

D., 2014) 

  

2.3.4  Operační střediska složek IZS 

Operační střediska složek IZS jsou určené, k hlášení mimořádných událostí jsou 

v nepřetržité pohotovosti pro příjem žádostí pro poskytnutí pomoci v nouzi. Jednotlivá 

operační střediska složek IZS mají jednotná telefonní čísla. Pro Policii České republiky 

je to číslo 158, pro Zdravotnickou záchrannou službu je číslo 155, Hasičský záchranný 

sbor České republiky 150 a mezinárodní tísňové číslo volání 112. U Policie ČR slouží 

operační střediska ke koordinaci, organizování a řízení výkonu služby. (Fiala, M., 

Vilášek, J., 2010) 

 

2.3.5 Úkoly Policie České republiky v rámci IZS 

Zákon o Policii České republiky č. 273/2008 Sb., konkrétně v §20 upravuje působení 

Policie ČR v rámci IZS, při řešení krizových situací a mimořádných událostí a při 

přípravě na ně s důrazem na to, že: 

1. Plněním úkolů k řešení mimořádných událostí a krizových situací se rozumí i 

příprava policie na ně 

2. Policie jako základní složka IZS vykonává v místě provádění záchranných a 

likvidačních prací úkoly podle tohoto zákona  
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3. Policista nebo útvar policie se podílejí na provádění záchranných a likvidačních 

prací včetně letecké podpory IZS a letecké podpory v krizových situacích 

a) jsou-li k tomu vycvičeni a vybaveni 

b) je-li to nezbytné pro záchranu života, zdraví nebo majetku  

c) jsou-li k tomu určeni policejním prezidentem. (Zákon č. 273/2008 Sb,)    

 

Policie ČR provádí v rámci systému IZS při mimořádných událostech především tuto 

činnost: 

• uzavírání zájmových prostorů a regulaci vstupu a opuštění těchto prostor  

• regulaci dopravy v prostoru mimořádné události  

• šetření okolnosti vzniku mimořádné situace k objasnění příčin jejího vzniku 

• plnění úkolů, souvisejících s identifikací zemřelých  

• řešení ochrany a zabezpečení movitého a nemovitého majetku a ev. a Eliminaci 

kriminální činnosti při vzniku mimořádné situace  

• plnění dalších úkolů podle pokynu velitele zásahu nebo řídící složky IZS.  

Podle statistického vyhodnocování společných zásahů jednotlivých složek IZS lze 

konstatovat, že hlavní podíl Policie ČR na společných zásazích spočívá v pořádkové 

činnosti a v regulaci dopravy. (Balabán, M., Stejskal, L., 2010) 

 

3 Cíl, úkoly a metodika práce  

Cíl práce  

Cílem této bakalářské práce je souhrnný a srozumitelný popis jedné z hlavních složek 

Integrovaného záchranného systému České republiky, a to je Policie České republiky. 

Popsat historický vývoj policejních složek po druhé světové válce až po současnost, se 

zaměřením na platnou legislativu pro samostatnou činnost Policie České republiky, ale i 

v rámci integrovaného záchranného systému. Stručně popsat všechny policejní 

specializované útvary působící na území České republiky s detailnějším zaměřením na 

Útvar ochranná služby Policie ČR.  
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Úkoly práce 

1. Pro splnění vytyčeného cíle, bude třeba nejprve definovat některé základní 

pojmy: jako je integrovaný záchranný systém, ozbrojené bezpečnostní sbory a 

jejich zapojení do IZS včetně historických souvislostí a zásadních pojmů 

v těchto sborech. Definovat specializované útvary u Policie ČR.  

2. Vyhledat studijní prameny. Provést jejich rešerši.  

3. Sestavit a zpracovat text.  

a) Popsat historický vývoj, 

b) Porovnat a zjistit rozdíly v činnostech v daných složkách a jejich 

zapojení do IZS, 

c) Analyzovat činnost specializovaných útvarů Police ČR s důrazem na 

ochrannou službu, 

 

Metodika práce 

Pro splnění vytyčených cílů a úkolů byla použita metoda vyhledávání a analýza 

studijních pramenů, článků, elektronických materiálů a internetových zdrojů, které 

souvisejí s danou problematikou práce. Dále byla použita metoda rešerše odborné 

literatury, monografických publikací a legislativy pro činnost Policie ČR.  

 

4 Policie České republiky 

Policie České republiky (dále jen Policie ČR) v podřízenosti ministerstvu vnitra je 

jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor dle §1 zákona č. 273/2008 Sb., ze dne 17. 

července 2008, o Policii České republiky. Dle §3 policie působí na území České 

republiky, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak. Ministr vnitra 

jmenuje a odvolává policejního prezidenta se souhlasem vlády. Policie České republiky 

byla zřízena zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. (URL 11)  
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4.1  Organizace a řízení Policie ČR 

Policie České republiky ČR se skládá z policejního prezidia v čele s policejním 

prezidentem, který je odpovědný ministru vnitra. Pod policejní prezidium ČR patří 

náměstek policejního prezidenta pro vnější službu a náměstek policejního prezidenta 

pro službu kriminální policie a vyšetřování, dále jsou to útvary s celostátní působností, 

krajská ředitelství policie (14 krajských ředitelství) a útvary zřízené v rámci krajských 

ředitelství.  

 

Policejní prezident má pravomoc navrhovat útvary policie s celostátní působností, které 

poté zřizuje ministr vnitra. Útvary jsou zřízené v rámci různých krajských ředitelství na 

návrh ředitele krajského ředitelství, zřizuje policejní prezident. 

 

Policejní prezidium zpracovává a dohlíží na činnost policie, poskytuje policejním 

útvarům podmínky pro plnění jejich úkolů a koordinuje jejich činnost při plnění úkolů. 

Další jeho činností je určovat cíle rozvoje policie, rozhodovat o koncepci její organizace 

a řízení a v neposlední řadě určuje úkoly jednotlivých služeb: služba dopravní policie, 

služba cizinecké policie, letecká služba, služba pořádkové policie, ochranná služba, 

pyrotechnická služba, služba kriminální policie a vyšetřování a další specializované 

služby. (Policejní prezidium České republiky, 2010) 
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Obr. 1: Organizační schéma Policie České republiky 

 

(http://www.policie.cz/clanek/policejni-prezidium-ceske-republiky-600334.aspx) 

 

4.2 Úkoly Policie ČR 

Policie České republiky plní úkoly dle §2 zákona č. 273/2008 o Policii České republiky. 

Policie ČR slouží veřejnosti, zejména zajišťováním její bezpečnosti, ochrany majetku, 

veřejného pořádku a v předcházení trestné činnosti. Plní úkoly podle trestního řádu a 

další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou 

součástí právního řádu.(Zákon č. 273/2008 Sb,) 
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Při plnění úkolů, mají policisté různá oprávnění. K těm nejdůležitějším patří omezení 

osobní svobody, zastavení dopravního prostředku a provedení jeho prohlídky, použití 

technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, odebrání věci nebo zbraně, vstup 

bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam 

potřebné úkony. Při zákroku je policista oprávněn použít za podmínek stanovených 

zákonem donucovací prostředek a zbraň. (Zákon č. 273/2008 Sb.) 

 

Úkoly policie provádějí příslušníci policie a zaměstnanci policie. Ministr vnitra může 

povolat policisty k plnění úkolů ministerstva vnitra, v Policejní akademii České 

republiky, nebo ve škole či školském zařízení, které nejsou organizační částí policie. 

(Zákon č. 273/2008 Sb.)  

 

5 Specializované útvary PČR s působností na celém území 

ČR 

Tato kapitola bude popisovat útvary působící na celém území České republiky. Útvary 

s celorepublikovou působností jsou podřízeny policejnímu prezidiu a majetkově 

začleněny do organizační složky ministerstva vnitra. Jak už bylo výše zmíněno policejní 

prezident má pravomoci navrhovat útvary policie s celostátní působností, které poté 

zřizuje ministr vnitra interním aktem řízení z důvodu zákonného neukotvení 

jednotlivých služeb v rámci policie. Na území České republiky působí celkem třináct 

útvarů. Pět z nich spadá pod náměstka policejního prezidenta pro vnější službu a osm 

pod náměstka policejního prezidenta pro SKPV. (Škoda, J., Vavera, F., Šmerda, R., 

2013)  

 

Útvary s působností na celém území jsou: 

1. Letecká služba, 

2. Ředitelství služby cizinecké policie, - (ŘSCP)  

3. Pyrotechnická služba  

4. Ochranná služba Policie české republiky,- (OS-PČR) 

5. Útvar pro ochranu prezidenta ČR, - (ÚOPČR OO) 
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6. Kriminalistický ústav Praha, - (KÚ) 

7. Národní protidrogová centrála SKPV, - (NPC) 

8. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV, - (ÚDVZK) 

9. Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, - (NCOZ) 

10. Útvar rychlého nasazení, - (ÚRNA) 

11. Útvar speciálních činností SKPV 

12. Útvar zvláštních činností SKPV   

(Vysvětlivka: SKPV – Služba kriminální policie a vyšetřování) 

 

5.1 Letecká služba  

Letecká služba je vybavena moderními vrtulníky, které se využívají v místech těžko 

přístupných nebo u zásahů kde hrozí nebezpečí z prodlení. Letecká podpora je 

v pohotovosti 24 hodin denně a v případě nouze by byla schopna poskytnout svou 

pomoc při pátracích akcích po osobách a nebezpečných pachatelích, k záchraně životů, 

hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu a narušení veřejného pořádku nebo jiné mimořádné 

události. V rámci policejní činnosti jsou vrtulníky vybaveny světlomety, kamerovým 

systémem společně s termovizí.    Letecká služba zasahuje z hlavní letecké základny 

v Praze – Ruzyni a z letecké základny v Brně Tuřanech. (URL 12) 

 

Letecká služba je nepostradatelnou součástí v rámci působení v integrovaném 

záchranném systému, kde je využívána při přepravě osob u dopravních nehod, požárů 

nebo v zaplavených oblastech a při dalších přírodních katastrofách. K těmto zásahům 

v rámci integrovaného záchranného systému jsou vrtulníky vybaveny záchrannou sítí 

pro evakuaci osob z vodní hladiny, palubním jeřábem, podvěsným hákem, na který lze 

zavěsit vodní vak k hašení požárů.  (Vokuš, J., 2010) 

 

5.2 Ředitelství služby cizinecké policie 

Ředitelství služby cizinecké policie je řídícím, metodickým a kontrolním pracovištěm, 

které je přímo podřízeno policejnímu prezidiu České republiky. Služba cizinecké policie 

je specializovanou složkou policie České republiky, která především dohlíží na 

dodržování zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o 
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změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, plněním úkolů vyplývajících 

z mezinárodních smluv a řešení trestné činnosti spáchané v souvislosti s překračováním 

státních hranic a s přeshraniční trestnou činností. (URL 13) 

Při ochraně vnějších hranic České republiky, do které spadá i pracoviště cizinecké 

policie na mezinárodních letištích, kde jsou zároveň plněny úkoly zajišťující ochranu 

bezpečnosti civilního letectví, se ředitelství služby cizinecké policie podílí na plnění 

základních úkolů: 

1. rozhodování ve správním řízení jako odvolací orgán 

2. zabezpečování plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv 

3. provádění pobytových kontrol 

4. provozování zařízení pro zajišťování cizinců 

5. zjišťování totožnosti cizince 

6. rozhodování o udělení víz apod. (URL 12) 

 

5.3 Pyrotechnická služba  

V rámci integrovaného záchranného systému pyrotechnická služba provádí 

pyrotechnické práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Mezi 

činnosti policejních pyrotechniků patří prověřování, přepravování, zneškodňování, 

vyhledávání a používání pyrotechnických výrobků, nástražných výbušných systémů a 

podezřelých předmětů. Dále pyrotechnická služba poskytuje profesní vzdělávání všech 

policejních pyrotechniků, ostatních příslušníků Policie České republiky a pracovníků 

vybraných organizací veřejné správy. Zajišťuje kriminalisticko-technickou expertízu 

s vydáváním znaleckých posudků v oboru střeliv a výbušnin. Uskutečňuje též 

pyrotechnickou ochranu určených státních představitelů České republiky, objektů 

zvláštního významu a zahraničních delegací.  (URL 14) 

 

5.4 Ochranná služba Policie ČR 

Tento specializovaný útvar bude podrobněji popsán v kapitole osm. Ochranná služba 

Policie ČR poskytuje hned několik různých činností. Široká veřejnost si pod názvem 

tohoto útvaru může představit pouze osobní a epizodickou ochranu a bezpečnostní 

dopravu trvale chráněných ústavních činitelů, které stanoví vláda České republiky nebo 
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podle mezinárodních dohod osobu, které je tato ochrana přidělena. Dále však má útvar, 

několik dalších odborů, plní úkoly spojené se zajištěním bezpečnostních opatřeních 

v místech, kde tyto osoby pobývají. Jedná se o zastupitelské úřady, rezidence 

velvyslanců a ochranu chráněných objektů a prostorů zvláštního významu pro vnitřní 

pořádek a bezpečnost, které schválila vláda usnesením vlády č. 1604/2008 (ve znění 

usnesení vlády č. 518/2011). Provádí hygienicko-toxikologickou ochranu, zda je 

dodržována nezávadnost pitné vody a potravin určených pro chráněné osoby. Při akcích 

velkého rozsahu nebo mezinárodního významu, organizuje opatření k zajištění ochrany 

chráněných osob a objektů čímž zároveň tak spolupracuje s dalšími útvary policie. 

(URL 15)    

 

5.5 Útvar pro ochranu prezidenta ČR 

Úkolem útvaru není jen ochrana prezidenta České republiky, ale také jeho manželky a 

bývalého prezidenta republiky po skončení jeho funkčního období. Dle mezinárodních 

smluv musí být ochrana poskytnuta i zahraničním návštěvám během jejich pobytu na 

území České republiky. Příslušníci ochranné služby neplní pouze úkoly osobní a 

epizodické ochrany prezidenta, ale i jeho přepravu, ochranu sídla a dalších objektů, kde 

prezident a další chráněné osoby pobývají. V souvislosti s tím je poskytována speciálně 

technická, hygienicko-toxikologická a pyrotechnická ochrana. Útvar se dále podílí na 

organizaci bezpečnostních akcí v souvislosti s ochranou prezidenta, nebo zásadně plní 

úkoly spojené s ochranou Českých korunovačních klenotů. (Vokuš, J., 2010) 

 

5.6 Kriminalistický ústav Praha 

Tento odborný policejní útvar se specializuje na kriminalisticko-technické a znalecké 

činnosti v oborech jako je kriminalistika, strojírenství, elektrotechnika, písmoznalectví a 

chemie. Jsou zde vysoce odborná pracoviště. K nejmladším z nich patří pracoviště 

počítačových expertíz z oblasti kriminalistické dokumentace. Z oblasti přírodovědné 

jsou zde laboratoře antropologických a genetických expertíz. Ústav dále provádí 

genetické, balistické expertízy a stará se o policejní databáze z různých odvětví 

zkoumání jako je ústřední daktyloskopická sbírka, národní databáze DNA nebo ústřední 

sbírka balistických stop. (URL 16), (Vokuš, J., 2010) 
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5.7 Národní protidrogová centrála SKPV 

Do roku 2001 byla Národní protidrogová centrála součástí útvaru pro odhalování 

organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. Od té doby se stala 

národní protidrogová centrála (dále NPC) samostatným specializovaným útvarem, který 

řeší problematiku odhalování a dokumentování organizované drogové kriminality, 

ilegální výrobu a distribuci drog a v neposlední řadě trestní stíhání pachatelů drogových 

deliktů. (Vokuš, J., 2010) 

 

Krátce po osamostatnění útvaru vznikají expozitury sídlící v Brně, Ústí nad Labem, 

Ostravě, Českých Budějovicích, Plzni a Hradci Králové. Útvar je rozdělen do dvou 

oddělení. První oddělení je zaměřené na problematiku přírodních a polysyntetických 

drog a druhé oddělení na problematiku syntetických drog a prekurzorů. Útvar se podílí 

na různých projektech prevence drogové kriminality a koordinaci protidrogové politiky 

ve spolupráci s vládou a dalšími ústředními orgány státní správy. (URL 17) 

 

5.8 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV 

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále ÚDV) stíhá a odhaluje 

trestné činy, které byly spáchány v období let 1948 až 1989, protože nemohly být 

v době totalitního komunistického režimu pravomocně rozhodnuty. Činností  ÚDV je 

vyhodnocování a shromažďování informací, materiálů a dokumentů dokládající zločiny, 

které byly páchány komunistickým režimem, a jeho represivními složkami. 

Dokumentační činnost je potřebná jak k vyšetřování, tak i k zpřístupnění výsledků práce 

veřejnosti. Dalšími formami činností útvaru je pořádání přednášek, výstav, prezentace v 

médiích a publikační činnost. (URL 18) 

 

5.9 Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV 

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování 

vznikla dne 1. srpna 2016 sloučením Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a 

Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, působí na celém území České 
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republiky, je specializovaným a metodickým pracovištěm pro odhalování a zajišťování 

výnosů z trestné činnosti.  Útvar odhaluje trestné činy v oblasti korupce a finanční 

kriminality, trestných činů spáchaných v souvislosti s legalizací výnosů z trestné 

činnosti. Útvar je rozdělen na jednotlivé odbory, které se zabývají organizovaným 

zločinem, extremismem, kybernetickou kriminalitou a terorismem. V neposlední řadě 

plní funkci Úřadu pro vyhledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti na území 

České republiky a Národního kontaktního bodu pro terorismus. (URL 19) 

 

5.9.1 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu  

Organizovaný zločin je charakteristický tím, že nerespektuje zákony a hranice států, 

utváří si napříč společností své vlastní. Klíčovým útvarem pro boj s organizovaným 

zločinem byl útvar pro odhalování organizovaného zločinu (dále ÚOOZ). Kromě 

spolupráce s dalšími specializovanými útvary Policie ČR spolupracoval s resortními i 

mimoresortními institucemi a organizacemi a to i na mezinárodní úrovni jako např. 

Interpol, Europol, Eurojust apod. Útvar ÚOOZ byl rozčleněn na jednotlivé 

specializované odbory, které se zaměřovali na určitý druh organizované trestné činnosti. 

Byli to: odbor násilí, odbor nelegálních obchodů, odbor obchodu s lidmi a nelegální 

migrace, odbor zločineckých struktur, odbor terorismu a extremismu, odbor padělání, 

odbor závažné majetkové trestné činnosti, odbor strategické analýzy. (URL 20) 

 

 Hlavními úkoly ÚOOZ stanovené určitými zákony a národními bezpečnostními 

strategiemi, bylo získávat, analyzovat a využívat informace pro boj s organizovaným 

zločinem, odhalovat a vyšetřovat pachatele trestné činnosti v oblasti: terorismu, 

extremismu, vydírání, nástražných výbušných systémů, rozsáhlé majetkové trestné 

činnosti a to v celé oblasti zločineckých struktur a jejich aktivit na území ČR. Centrální 

pracoviště útvaru sídlí v Praze a pro efektivní plnění úkolů v objasňování závažné 

organizované trestné činnosti v rámci celého území České republiky jsou zřízeny 

jednotlivé expozitury sídlící v Českých Budějovicích, Plzni, Teplicích, Hradci Králové, 

Brně a Ostravě. (URL 20) 
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5.9.2 Útvar odhalování korupce a finanční kriminality  

Po zániku Úřadu finanční kriminality a ochrany státu SKPV a Útvaru pro odhalování 

korupce a závažné hospodářské trestné činnosti vznikl Útvar pro odhalování korupce a 

finanční kriminality SKPV (dále ÚOKFK), který řešil trestnou činnost finanční, daňové, 

hospodářské a korupční problematiky. Útvar dále zajišťoval výnosy z trestné činnosti a 

majetku pachatelů pro náhradu škod a případný trest propadnutí věci nebo majetku, 

objasňuje konkrétní kriminální případy a snaží se jim předcházet. (URL21) 

 

5.10 Útvar rychlého nasazení 

Útvar rychlého nasazení (dále ÚRNA) je přímo podřízen policejnímu prezidentovi, 

který rozhoduje o jeho nasazení se souhlasem ministra vnitra. Hlavním posláním tohoto 

elitního útvaru je boj proti terorismu dále pak služební zákroky proti únosům osob a 

dopravních prostředků, pachatelům zvlášť závažných úmyslných trestných činů a 

nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti. (URL 22) 

 

Dalšími činnostmi útvaru je metodická pomoc dalším policejním útvarům. Úzce 

spolupracuje s ostatními speciálními jednotkami v Evropě a USA, chrání zastupitelské 

úřady s jejich pracovníky v zemích, kde je ohrožena jejich bezpečnost. Na příslušníky 

ÚRNA jsou kladeny vysoké nároky po fyzické i psychické stránce, musí výborně 

ovládat střelbu a sebeobranu. Při výcviku se zaměřují na topografickou, spojovací, 

výsadkovou, psychologickou a zdravotní přípravu. Musí být schopni pracovat ve 

výškách i v jiných rizikových podmínkách. Po několika letech u útvaru se pak někteří 

příslušníci podle dispozic dále specializují jako vyjednavači, odstřelovači, pyrotechnici 

nebo potápěči. (Vokuš, J., 2010) 

 

5.11 Útvar speciálních činností SKPV 

Útvar speciálních činností poskytuje zvláštní ochranu a pomoc osobám ohroženým 

v souvislosti s trestním řízením. Metodicky řídí poskytování krátkodobé ochrany a 

může ji i poskytovat. S ostatními útvary spolupracuje v souvislosti s použitím agenta, 

který provádí předstíraný převod, nebo zabezpečování krycích dokladů v trestném 

řízení. Útvar speciálních činností je zařazen přímo pod náměstkem policejního 
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prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování. Pro svoji specifickou činnost ve 

smyslu zákona o utajovaných informacích má povinnost utajovat téměř veškerou svou 

činnost. (URL23) 

 

5.12 Útvar zvláštních činností SKPV 

Útvar zvláštních činností (dále ÚZČ) je podřízen zástupci ředitele úřadu služby 

kriminální policie a vyšetřování. V organizační struktuře Policie České republiky. Patří 

mezi tzv. „servisní složky“. Dle legislativy provádí odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu k sběru důležitých údajů pro vypracování statisticko-

analytických zpráv, sleduje věci, osoby a zaměřuje se na podobné specializované 

úkony. ÚZČ dle interních aktů řízení policejního prezidenta technicky zajišťuje 

centralizovaný systém ochrany a mimo výkonných pravomocí metodicky působí 

v oblasti sledování osob a věcí.  Útvar má hlavní centrálu v Praze a detašovaná 

pracoviště v Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Brně, Ostravě a Hradci 

Králové. (URL24) 

 

6 Ochranná služba Policie ČR 

6.1 Historie ochranné služby  

Historie ochranné služby sahá až ke konci první světové války po současnost. Během 

této doby prošla ochranná služba obrovským vývojem, který byl reakcí na měnící se 

politickou situaci v naší zemi.  Činnost ochranné služby je velice specifická a jak 

historie dokládá obtížně zařaditelná v rámci ozbrojených bezpečnostních sborů. Vedení 

útvaru se často i střídalo v rámci jednotlivých ozbrojených bezpečnostních sborů. 

Ochrannou službu lze popsat pouze okrajově. Chrání nejvyšší představitele naší země a 

proto její činnost je prováděna v určitém stupni utajení. (Herzán, M., 2015) 

  

6.2 Ochranná služba v době druhé světové války 1939 – 1945 

V době druhé světové války byla ochrana ústavních činitelů zajišťována prověřenými 

německými vojáky SS a Vládním vojskem. Vládní vojsko bylo složeno ze 7000 vojáků, 

kteří byli cvičeni v plaveckých, cyklistických, atletických a jezdeckých disciplínách. 
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Hlavním důvodem jeho založení bylo, aby sloužilo k udržení vnitřní bezpečnosti a 

pořádku. Vládnímu vojsku velel generální inspektor Jaroslav Eminger, který dříve 

působil jako československý brigádní generál. Dohled nad Vládním vojskem prováděli 

příslušníci wehrmachtu. (Herzán, M., 2015)  

 

Vládní vojsko bylo tvořeno z 5 praporů, 1. prapor zajišťoval stráž sídla protektorátního 

prezidenta a stráž hradu. Příslušníci, ochraňující zámecké sídlo v Lánech, střežili objekt 

z několika úkrytů a na žádost prezidenta nesměli být vidět. Na Pražském hradě 

vykonávali strážní činnost a čestnou stráž. Byli také využíváni k likvidacím živelních 

pohrom, ochraně železničních tratí, k různým pomocným pracím a k odstraňování 

následků bombardování. Výzbroj praporu byla lehčího charakteru. Vojáci vládního 

vojska byli vyzbrojeni zastaralými puškami, pistolemi, šavlemi a bodáky. Vojáci byli 

nedostatečně vyzbrojeni kvůli obavám wehrmachtu, aby zbraně nebyly zneužity ke 

vzpouře. Vládní vojsko zaniklo rozhodnutím Ministerstva národní obrany 11. května 

1945. (Herzán, M., 2015)  

 

6.3 Ochranná služba v době 1945 – 1989 

První velké československé město, které bylo na konci druhé světové války 

osvobozeno, byly Košice. Právě proto v Košicích zasedala první československá vláda a 

ta už měla svou „ochranku“. Pro osobní ochranu byl vyčleněn oddíl ruské tajné služby 

NKVD a střežení vládních objektů bylo zabezpečováno jednotkami Rudé armády. 

V listopadu roku 1945 byla zavedena na pokyn MV stálá ochrana bytů všech členů 

vlády a státně bezpečnostní služba k ochraně vládních činitelů a důležitých zahraničních 

návštěv. Tuto ochranu prováděli příslušníci daných revírů a SNB. Od 1. června 1946 

byla zajišťována bezpečnostní opatření Státní bezpečností (dále jen StB) zejména 

ochrana ústavních činitelů, ochrana prezidenta republiky a dalších významných 

domácích i zahraničních osobností. (Herzán, M., 2015) 

 

Výnosem ministra vnitra z roku 1948 zabezpečovaly ochranu vybraných ústavních 

činitelů dva útvary. Jeden z nich byl útvar národní bezpečnosti s názvem Praha, 

zabezpečoval fyzickou ochranu, ostrahu objektů všech ministerstev a velvyslanectví a 
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také doprovod zahraničních delegací. Útvar s názvem Hrad chránil prezidenta 

republiky. V lednu roku 1949 byl Ministerstvem vnitra zrušen útvar Praha a jeho dva 

oddíly byly přeměněny na samostatné útvary, útvar Lípa a útvar Javor. Útvar Lípa se 

zaměřoval na ochranu předsedy vlády, jeho bydliště a sídla, ochrana vládních budov a 

zahraničních delegací. Útvar poskytoval i osobní ochranu všem členům vlády. Každá 

chráněná osoba měla 4 muže z osobní ochrany, dva doprovodné ochránce, velitele a 

řidiče. Útvar Javor byl určený k osobní ochraně tajemníků Ústředního výboru KSČ, 

střežení objektů určených Komunistickou stranou, sídla Ústředního výboru KSČ a 

bydliště vysokých představitelů KSČ i jejich rekreačních sídel. Útvary Lípa a Javor byly 

výnosem Ministerstva vnitra roku 1949 zrušeny a jejich práci převzal nový útvar 

s názvem Jasan, který se však v roce 1950 znovu rozdělil na 3 oddělené útvary Hrad, 

Javor a Jasan. (Herzán, M., 2015) 

 

V srpnu roku 1952 vznikla správa ochrany ministerstva národní bezpečnosti.  U útvaru 

sloužilo 1301 příslušníků SNB a 135 občanských pracovníků. Útvar měl na starost dle 

dochovaných informací 58 chráněných osob. Roku 1953 je hlavní správa Ministerstva 

národní bezpečnosti přeměněna na VII správu Ministerstva vnitra. Až do roku 1955 

útvar zabezpečoval ochranu 20 osob. V letech 1965 až 1967 je to už pouze 6 osob. Od 

roku 1969 byl útvar nazýván V. správou Federálního Ministerstva vnitra a poté až do 

roku 1989 V. správou SNB.  (URL25)  

 

6.4 Ochranná služba od roku 1989 po současnost 

Po sametové revoluci 17. listopadu 1989 došlo k řadě politický změn, které se dotkly i 

Ochranné služby zejména početních stavů útvaru a zrušení ochrany některých objektů. 

V roce 1989 měla Ochranná služba celkem 902 příslušníků. Roku 1991 byl zřízen úřad 

Federálního ministerstva vnitra pro ochrannou službu, který zajišťoval dle 

mezinárodních dohod bezpečnost chráněných osob a ochranu ústavních činitelů české a 

slovenské federativní republiky. Nejzásadnější změna u ochranné služby nastala dne 1. 

dubna 2002 kdy byla rozdělena na dva samostatné útvary. Na Útvar pro ochranu 

ústavních činitelů a Útvar pro ochranu prezidenta. Do této doby Ochranná služba 

zajišťovala bezpečnost současně jak vládním činitelům tak prezidentovi.             

(Herzán, M., 2015) 
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 Od 1. 9. 2016 se Útvar pro ochranu ústavních činitelů přejmenoval na Ochrannou 

službu Policie ČR. Útvar vede ředitel brigádní generál JUDr. Jiří Komorous, který je 

podřízen náměstkovi policejního prezidenta pro uniformovanou policii. Ředitel 

Komorous má dva náměstky. Prvním je plukovník Mgr. Tomáš Kehár a druhým 

plukovník Mgr. Miloš Benda. Organizačně se dále člení na odbory a oddělení. Odbor 

ochrany chráněných osob, odbor dopravy chráněných osob, odbor ochrany 

zastupitelských úřadů a určených objektů, odbor ochrany objektů zvláštního významu, 

odbor ostrahy objektů, odbor technického a ekonomického zabezpečení, organizační a 

operační odbor, personální a školský odbor. V rámci těchto odborů jsou zřízena 

specializovaná pracoviště. Pracoviště ve kterých pracují specialisté elektronického 

zabezpečení, instruktoři speciální přípravy, skupina podpory, pyrotechnici, kynologové, 

hygienicko-toxikologická laboratoř, spojaři, dokumentaristé, operační důstojníci, styční 

důstojníci a tak dále. (URL26) 

   

6.5 Působnost Ochranné služby Policie ČR  

Ochranná služba Policie ČR působí na území celé české republiky. Zajišťuje osobní, 

epizodickou ochranu a dopravu trvale chráněných ústavních činitelů, členům vlády 

české republiky i osobám dle mezinárodních dohod. S touto ochranou souvisí 

organizování opatření při různých významných akcích k zajištění bezpečnosti osob a 

objektů a k zajištění hygienicko-toxikologické ochrany. Poskytuje ochranu 

zastupitelským úřadům a rezidencím velvyslanců. Dále zajišťuje ochranu objektů a 

prostor zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které schválila vláda ČR 

(část mezinárodního letiště Praha – Ruzyně, ministerstva zahraničních věcí a vnitra, 

Poslanecká sněmovna a Senát, Úřad vlády ČR, Ústavní soud a další). (Herzán, M., 

2015) 

 

Působnost a postavení útvaru se řídí v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky, který příslušníkům umožňuje využívat určitá oprávnění. Nejdůležitější 

oprávnění jsou uvedeny v §48 a §49 zákona č. 273/2008 Sb. V §48 při zajišťování 

bezpečnosti chráněných objektů a prostorů je policista oprávněn zjišťovat totožnost 

vstupující nebo vycházející osoby, důvod vstupu osoby do objektu nebo prostoru a 

zastavovat vjíždějící vozidla, provádět prohlídku vstupující nebo vycházející osoby a po 
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dobu pobytu v objektu jí odebrat zbraň. V §49 při zajišťování bezpečnosti určených 

osob je policista oprávněn provádět prohlídky osob, zavazadel, dopravních prostředků 

nebo objektů, dále je oprávněn si ověřit dodržení hygienických limitů ukazatelů pitné 

vody, potravin a pokrmů, jakož i splnění hygienických požadavků na výkon 

epidemiologicky závažných činností. 

 

Činnost policistů zařazených u Útvaru Ochranné služby Policie ČR je upravena dalšími 

normami, kterými jsou zejména:  

 

1) článek 4 Úmluvy o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím 

mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců, vyhlášené pod č. 

131/1978 Sb., 

2) článek 29 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, vyhlášené pod č. 

157/1964 Sb., 

3) nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti ústavních činitelů 

České republiky, 

4) usnesení vlády č. 1604/2008, k zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a 

prostorů, ve znění usnesení vlády č. 518/2011, 

5) pokyn ministra vnitra č. 15/2005, kterým se ukládají úkoly k zabezpečení 

ochrany ústavních činitelů české republiky a osob, kterým je ochrana 

poskytována podle mezinárodních dohod, ve znění PMV č. 2/2009, 

6) pokyn ministra vnitra č. 32/2010, kterým se stanoví rozsah zajišťování 

bezpečnosti chráněných objektů a prostorů 

7) rozkaz policejního prezidenta č. 87/2005, kterým se vydává "Stupnice pro 

vyhodnocení ohrožení chráněných osob při návštěvách Evropské unie" a kterým 

se ukládají úkoly k zabezpečení jejího využívání, 

8) závazný pokyn policejního prezidenta č. 179/2008, kterým se vydávají zásady 

činnosti při zajišťování bezpečnosti chráněných osob, 

9) závazný pokyn policejního prezidenta č. 11/2011, o provádění krátkodobé 

ochrany osob. (URL27)  
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6.6 Legislativní opora pro činnost Ochranné služby Policie ČR 

Útvar Ochranné služby Policie ČR se řídí zákonem o Policii ČR č. 273/2008 Sb.. 

Nejvíce se řídí hlavou VIII zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob 

(§48, §49, §50). 

 

§48 Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů 

V §48 je řešeno zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů, kterými se 

rozumí objekty a prostory zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, o nichž 

tak rozhodne vláda svým usnesením. Takové legislativní řešení bylo přijato při 

projednávání návrhu zákona o policii na úrovni vlády. Chráněným objektem a 

prostorem se rovněž rozumí objekty a prostory, pro které taková ochrana vyplývá 

z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu české republiky, tj. smlouvy, 

která obecně vyjádřeno má přednost před zákonem. V takovém případě není třeba na 

tyto smlouvy v zákonu o policii odkazovat nebo do tohoto zákona přebírat. (Škoda, J., 

Vavera, F., Šmerda, R., 2013) 

 

V odstavci (4) je policista oprávněn zjišťovat důvod vstupu osoby do objektu nebo 

prostoru, zjišťovat totožnost vstupující nebo vycházející osoby, provést prohlídku 

vnášené nebo vynášené věci, provést prohlídku vstupující nebo vycházející osoby apod. 

(Zákon č. 273/2008 Sb,) 

 

§49 Zajišťování bezpečnosti určených osob 

Podle §49 o zajišťování bezpečnosti určených osob policie zajišťuje v rámci plnění 

svých úkolů bezpečnost ústavního činitele české republiky, stanoví-li tak vláda, osoby 

chráněné při jejím pobytu na území české republiky podle mezinárodních dohod. Při 

zajišťování bezpečnosti chráněné osoby, které je poskytována krátkodobá ochrana je 

policista oprávněn: 

1. provést prohlídku osoby, dopravního prostředku, věci, zavazadla nebo objektu, 

2. ověřit dodržení hygienických limitů ukazatelů pitné vody, potravin a pokrmů, 

(Zákon č. 273/2008 Sb.,) 



- 42 - 

 

§50 Krátkodobá ochrana osob 

V § 50 je uvedena krátkodobá ochrana osoby, kdy se krátkodobou ochranou osoby pro 

účely tohoto zákona rozumí opatření zahrnující: 

1. fyzickou ochranu,  

2. dočasnou změnu pobytu osoby,  

3. použití zabezpečovací techniky, nebo poradensko-preventivní činnost.  

V odůvodněných případech poskytne policie krátkodobou ochranu osob, kterým hrozí 

újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. (Zákon č. 273/2008 Sb.) 

 

6.7 Organizační struktura Ochranné služby Policie ČR 

Obr. 2: Znak ÚOÚČ 

  

 (http://www.policie.cz/clanek/celostatni-utvary-ochranna-sluzba-utvar-pro-

ochranu-ustavnich-cinitelu-utvar-pro-ochranu-ustavnich-cinitelu.aspx) 

 

Útvar pro ochranu ústavních činitelů se skládá z těchto odborů: 

1. Ředitel útvaru a jeho dva náměstci,  

2. Odbor ochrany chráněných osob, 

a) Oddělení osobní ochrany - ochrana určitých chráněných osob 

b) Oddělení epizodické ochrany – ochrana prostředí, ve kterém se chráněná 

osoba pohybuje 

3. Odbor dopravy chráněných osob, 
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4. Odbor ochrany zastupitelských úřadů a určených objektů,  

5. Odbor ochrany objektů zvláštního významu,  

6. Odbor ostrahy objektů,  

7. Odbor technického a ekonomického zabezpečení,  

8. Organizační a operační odbor,  

9. Personální a školský odbor, 

Jednotlivé odbory se dále dělí na oddělení a skupiny. 

  

6.8 Spolupráce ochranné služby s ostatními specializovanými útvary  

Útvar ochranné služby Policie ČR je jedním z největších útvarů v rámci Policie ČR, co 

se týče personálního zabezpečení. Pokud však má ochranná služba zabezpečit 

bezpečnost u některých bezpečnostních akcí velkého rozsahu, které se plánují mnohdy 

několik dnů, týdnů ale i měsíců, předem spolupracuje s dalšími složkami policie, které 

zabezpečují vnější perimetr. Mezi spolupracující složky policie patří pořádková policie 

zejména speciální pořádková jednotka a pohotovostní motorizovaná jednotka, 

pyrotechnická služba, cizinecká policie, služba kriminální policie a vyšetřování, útvar 

rychlého nasazení, krajské zásahové jednotky. Ochranná služba zabezpečuje vnitřní 

perimetr bezpečnostní akce. Vnitřním perimetrem se rozumí ochrana: osob, 

zastupitelských úřadů cizích států na území České republiky a objektů zvláštního 

významu. (Vedoucí funkcionář útvaru OS – PČR)  

 

6.9 Podmínky pro přijetí k Útvaru pro ochranu ústavních činitelů  

Jak už bylo zmíněno, útvar je rozčleněn na několik odborů. K odborům jako je odbor 

ochrany zastupitelských úřadů a určených objektů, odbor ochrany objektů zvláštního 

významu a odbor ostrahy objektů, mohou být přijati uchazeči z civilního sektoru. Musí 

splnit základní podmínky pro přijetí do služebního poměru. K některým odborům jako 

je odbor chráněných osob se mohou do výběrového řízení přihlásit až příslušníci 

ozbrojeného bezpečnostního sboru. Musí splňovat následující podmínky: vyšší než 

středoškolské vzdělání, 3 roky praxe u ozbrojeného bezpečnostního sboru, velmi dobré 

služební hodnocení, minimální tělesná výška 180 cm, řidičské oprávnění skupiny B. 

(Vedoucí funkcionář útvaru OS – PČR)   
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6.10 Výběrové řízení k odboru chráněných osob 

Pokud uchazeč splňuje základní podmínky, může postoupit do výběrového řízení. Útvar 

pro ochranu ústavních činitelů je útvarem výběrovým a služba u něj je prestižní 

záležitostí. Jeho výběrové řízení je dvoukolové a na příslušníky jsou kladeny vysoké 

nároky. Prověřují se osobnostní, výkonové a interpersonální předpoklady, dále celkový 

zdravotní stav a fyzická kondice. Podrobný popis jednotlivých fází ve výběrovém řízení 

není možný z důvodu interního aktu řízení a určitého stupně utajení. Z dostupných 

zdrojů je patrné, že svou náročností je obdobné jako výběrové řízení ke speciálním 

jednotkám. Práce u útvaru je velice specifická už jenom tím, že se příslušníci pohybují 

mezi nejvlivnějšími lidmi a státníky celého světa. Ne každý ji proto může a je schopen 

vykonávat. (Vedoucí funkcionář útvaru OS – PČR)    

 

6.11 Výcvik  

Výcvik u Ochranné služby Policie ČR je u každého odboru odlišný a jinak intenzivní. U 

odboru ochrany chráněných osob se výcvik skládá ze střelecké přípravy, odborné 

přípravy, tělesné přípravy a taktické přípravy. Na příslušníky tohoto odboru jsou 

kladeny vysoké nároky po fyzické i psychické stránce. Schopnosti a dovednosti 

osobních ochránců jsou velmi často přezkušovány a prohlubovány. Dalo by se říci, že 

osobní ochránci reprezentují svým zjevem a osobností nejen policii ale i českou 

republiku. (Vedoucí funkcionář útvaru OS – PČR)    
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7 Závěr  

Cílem práce bylo popsat vznik a vývoj policejních složek po druhé světové válce až po 

současnost. 

 

Popisuje policii ČR z hlediska její činnosti, legislativy a zapojení do IZS. Postupně se 

zaměřuje na specializované útvary, zejména na útvar Ochranné služby policie ČR.  

 

V odborné literatuře chybí takto zpracované informace o dané problematice, proto tuto 

práci lze použít jako výukového materiálu pro osvětovou činnost. Z důvodu velkého 

rozsahu tohoto tématu není možné detailně se zabývat všemi specializovanými útvary. 

Snažil jsem se však shrnout o nich základní údaje a informace tak, aby mohly sloužit 

například laické veřejnosti k rozšíření jejich povědomí o práci PČR a nahlédnout do 

problematiky jim neznámé. Také uchazeči o zaměstnání u PČR, mohou získat základní 

povědomí o dané problematice. 

 

Je zde shrnut historický vývoj PČR od poválečného období. Jsou popsány důležité 

změny, které doprovázely řady dílčích úprav právního postavení policie. Například rok 

1989, dále zrušení StB v roce 1990 a o rok později zrušení Sboru národní bezpečnosti.  

Navazuje kapitola o legislativě pro současnou činnost PČR která se řídí nejdůležitějším 

pro ní zákonem a to Zákonem o Policii ČR, dále jsou popsány ústavní zákony a 

předpisy, kterými se musí řídit a vycházet z nich.  

 

Mimo to je přiblížena činnost a plnění úkolů policie v rámci integrovaného záchranného 

systému, kde je jednou ze základních složek spolu HZS ČR, JPO a poskytovateli 

zdravotnické záchranné služby. Tato součinnost se uplatní především při mimořádných 

událostech, kde je důležitá spolupráce. V práci je popsáno jakou roli má v rámci IZS 

policie, jak IZS funguje, na jaké složky se rozčleňuje, jejich úkoly a je zde přiblížena 

úroveň jejího řízení. Široká veřejnost se může seznámit s propracovanou strukturou IZS 

a rozšířit si tak povědomí o jejich základních složkách. Může se tím i posílit důvěra 
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veřejnosti k práci policie, jelikož mohou nahlédnout hlouběji do problematiky její 

činnosti, než jak jsou zvyklí z běžného života. 

 

 Následující kapitoly jsou věnovány Policii ČR její organizaci, řízení a specializovaným 

útvarům s celorepublikovou působností, které řeší nejrůznější kriminální činnost a 

zabývají se organizovaným zločinem a terorismem. Není možné popsat, jak útvary 

vykonávají svou práci z důvodu zákona o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti proto jsou v převážné míře popsány v obecné rovině, čím se 

zabývají. 

 

Konec práce je věnován Ochranné službě Policie ČR, s cílem přiblížit její historii, 

strukturu ale také přijímací řízení a výcvik. Co se tohoto útvaru týče, některé témata 

mohla být rozebrána více a některé z důvodu obsáhlosti a určitému stupni utajení pouze 

okrajově. Útvar Ochranné služby Policie ČR má u Policie ČR svou nezastupitelnou roli, 

která je patrná z doby dřívější i dnešní. Na příslušníky jsou kladeny specifické 

požadavky než u jiných útvarů proto sami příslušníci vnímají službu jako potřebnou a 

reprezentativní.  
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Obr. 3. Znak útvaru pro ochranu prezidenta ČR – zdroj: PČR 
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Obr. 4. Znak útvaru speciálních činností SKPV – zdroj: PČR 

 

 

 

Obr. 5. Útvar rychlého nasazení při výcviku – zdroj: PČR 
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Obr. 6. Útvar rychlého nasazení při výcviku – zdroj: PČR 

 

 

 

Obr. 7. Ochranná služba Policie ČR kolona – zdroj: PČR 
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Obr. 8. Ochranná služba Policie ČR, činnost osobních ochránců – zdroj: PČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


