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Anotace 

 

FILIPEC, T.: Postavení Policie ČR v systému krizového řízení, bakalářská práce, Ostrava, 

VŠB-TUO, 2008, 40 s. 

 

Bakalářská práce objasňuje zapojení Policie ČR do systému přípravy na zdolávání 

mimořádných událostí a krizových situací. V jednotlivých kapitolách je popsán systém 

krizového řízení v ČR, funkce integrovaného záchranného systému a úloha Policie ČR 

v jejich rámci a mechanismy sloužící zabezpečení krizové připravenosti u tohoto 

bezpečnostního sboru. Pozornost je věnována také prevenci krizových situací v oblasti 

vnitřní bezpečnost a veřejného pořádku.   

 

Klíčová slova: Policie České republiky, krizové řízení, integrovaný záchranný systém, 

mimořádná událost, krizová situace. 

 

 

Abstract 

 

FILIPEC, T.: The Position of Police of the Czech Republic in the crisis management 

system, bachelors work, Ostrava, VŠB-TUO, 2008, 40 p. 

 

This bachelors work illustrates part of Police of the Czech republic in the process 

of getting ready for overcome the remarkable incidents and the crisis situations. 

The various chapters of the bachelors work describes the crisis management system  

in the Czech republic,the function of the integral emergency system,the part of Police 

of the Czech republic in this systems and the ways which guarantee preparedness 

of the police corps. The bachelors work treats of prevent in the crisis situations and public 

security as well. 

 

Key words: the Police of the Czech republic,the crisis management system, 

the integral emergency system,the remarkable incidents,the crisis situations. 
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1. Úvod 

 

V současné době nabývá systém krizového řízení ve státní a veřejné správě na 

důležitosti a stává se často diskutovaným tématem v souvislosti se zajištěním bezpečnosti 

státu a ochrany obyvatel při mimořádných událostech a krizových situacích, se kterými se 

musí potýkat nejen Česká republika. Dnes se již v takové míře nepotýkáme s vojenským 

ohrožením státu, ale stále vzrůstá potřeba připravovat se na různé situace dotýkajících se 

živelních katastrof, průmyslových či jiných havárií ale bohužel také terorismu a celé řady 

dalších kriminálních jevů které ohrožují naši společnost. Systém krizového řízení v České 

republice vychází z legislativního prostředí, jenž vstoupilo v účinnost rokem 2001. 

Přijetím takzvaných krizových zákonů byly položeny základy k realizaci nové koncepce 

krizového řízení.  

Jednou z oblastí zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů je problematika vnitřní 

bezpečnosti a veřejného pořádku, na které participují všechny prvky bezpečnostního 

aparátu. Policie České republiky je ovšem právě tou složkou státu, na které leží hlavní díl 

odpovědnosti za její zajištění. I proto jsem si za téma této práce vybral právě Policii ČR 

a její postavení v systému krizového řízení. 

Této práce bude využito k charakteristice postavení Policie ČR v systému 

krizového řízení, rozboru jejího podílu na přípravě a samotném zvládání mimořádných 

událostí a krizových situací. V práci se pokusím vystihnout problémové oblasti a nastínit 

jejich další možné řešení, k čemuž mi výborně poslouží právě připravovaná reforma 

policie. 
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2. Rešerše 

 

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů. 

Tímto zákonem je Policie ČR zřízena. Jsou jím stanoveny úkoly policie, oprávnění 

a povinnosti policistů, organizace a řízení policie a její vztahy ke státním orgánům, 

orgánům veřejné správy a právnickým a fyzickým osobám. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém. Jsou jím stanoveny jeho 

složky, včetně jejich působnosti. Dále stanoví působnost a pravomoc státních orgánů 

a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti fyzických a právnických 

osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při 

ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení některého z krizových stavů. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve 

znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti státních orgánů, orgánů územních 

samosprávných celků a fyzických a právnických osob při přípravě na krizové situace, 

které nesouvisejí se zajišťování obrany České republiky před vnějším napadením. 

 

SOUČEK, V., STAŇOVÁ, E., LINHART, M., Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. 

Praha: Ministerstvo vnitra, 2004. 

Tento materiál poskytuje základní přehled informací o zajištění vnitřní bezpečnosti 

a veřejného pořádku v podmínkách mimořádných událostí a krizových stavů. Autoři se 

zde zabývají systémem krizového řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti a postavením Policie 

ČR v tomto sytému. 
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3. Krizové řízení v ČR 

 

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů 

zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace [3]. 

To znamená, že krizové řízení je vše co se týká jak přípravy na řešení krizové 

situace, tak i vlastního řešení již vzniklé krizové situace. Konkrétněji se jedná o analýzu 

rizik, plánování, přípravu sil a prostředků, zajištění krizových opatření, koordinace všech 

dotčených orgánů, likvidaci konkrétních krizových situací a následně provedení kontroly 

správnosti všech opatření a postupů. 

 

3.1. Krizové stavy vyhlašované v ČR 

 

V České republice mohou být vyhlášeny celkem 4 krizové stavy, a to podle typu a 

hlavně závažnosti či rozsahu krizové situace. Prvním z nich je stav nebezpečí. Jako 

bezodkladné opatření na území kraje (či jeho části) v případech živelních pohrom, havárií, 

nehod či jiných nebezpečí kdy jsou ohroženy životy, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí jej vyhlašuje hejtman. Dalším z krizových stavů v ČR je nouzový stav, který je 

vyhlašován pro omezené nebo pro celé území státu. Vyhlašuje jej vláda, v případech  

živelních pohrom, havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu 

ohrožují životy, zdraví, majetek nebo vnitřní pořádek a bezpečnost státu. Třetím krizovým 

stavem je stav ohrožení státu, a to opět pro omezené nebo pro celé území státu. Vyhlašuje 

jej parlament na základě zákona na návrh vlády. Vyhlášen může být je-li bezprostředně 

ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické 

základy. Posledním krizovým stavem je válečný stav, který se týká čistě vojenského 

ohrožení republiky. Ten platí vždy pro celé území státu. Vyhlašuje jej parlament na návrh 

vlády.  

 

Je nutné dodat, že vyhlášení některého z krizových stavů je vždy krajním řešením, 

a to v případech kdy už není možné krizovou situaci zvládat běžnou činností správních 

orgánů a složek integrovaného záchranného systému. 
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Orgány krizového řízení 

 

Orgány krizového řízení jsou v České republice definovány především krizovým 

zákonem, který vymezuje působnost, pravomoci, úkoly státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků v krizovém řízení. Orgány krizového řízení zajišťují 

připravenost k řešení krizových situací v rámci své působnosti. To znamená, že 

zabezpečují analýzu a vyhodnocení možných ohrožení jeho bezpečnosti, plánování, 

organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravnými 

opatřeními a řešením krizových situací. Těmito orgány jsou: 

 

• Vláda ČR 

• Ministerstva a ostatní správní úřady 

• Orgány krajů, obcí a určené orgány s územní působností 

 

Vláda ČR jako nejvyšší orgán krizového řízení dává pokyny ostatním orgánům 

krizového řízení, řídí je a kontroluje jejich činnost, k řešení krizových situací si svolává 

Ústřední krizový štáb. Stálým pracovním orgánem vlády pro oblast bezpečnosti je 

Bezpečnostní rada státu. Ta vyhodnocuje problematiku bezpečnosti a předkládá Vládě ČR 

návrhy opatření k jejímu zajištění. 

Ministerstva a ostatní správní úřady si zřizují pracoviště krizového řízení 

a k řešení krizových situací svolávají vlastní krizový štáb. Obecně je jejich úkolem 

v oblasti krizového řízení zajištění funkčnosti státní správy za krizových situací. 

Konkrétněji to znamená např. zpracování krizového plánu ve své působnosti,  vedení 

přehledů možných rizik na základě provedených analýz, nebo také poskytování 

potřebných informací ostatním orgánům krizového řízení.  

Orgány krajů, obcí a určené orgány s územní působností zajišťují v přenesené 

působnosti státní správu v oblasti připravenosti na řešení krizových situací, přičemž 

významnými činiteli jsou zda především hejtman kraje, krajský úřad, bezpečnostní rada 

kraje, krizový štáb kraje, Hasičský záchranný sbor kraje a územně příslušná Policie ČR 

Správa kraje. 
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3.2. Systém hospodářských opatření pro krizové stavy 

 

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) je nedílnou součástí 

bezpečnostního systému ČR. Systém hospodářských opatření pro krizové stavy je  a je 

určen k zajištění materiální podpory k řešení krizových situací. Představuje organizační, 

materiální nebo finanční opatření přijímaná správním úřadem v krizových stavech pro 

zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez kterých by nebylo možno 

zajistit překonání krizových stavů [4]. 

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy slouží k  uspokojení  základních  

potřeb  fyzických  osob  na  území České republiky  umožňující  přežití krizových stavů 

bez těžké újmy na zdraví, pro  podporu  činnosti  ozbrojených sil, ozbrojených 

bezpečnostních sborů, hasičských záchranných sborů a havarijních služeb a dále pro 

podporu výkonu státní správy [4]. 

Za plnění těchto úkolů jsou zodpovědné ústřední správní úřady, které hrají roli 

především při podpoře činnosti ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a krajské a obecní 

úřady, jejichž úkolem je zejména zajištění základních životních potřeb obyvatelstva na 

svém území 

Podpora výkonu státní správy je úkolem všech správních úřadů, jejich snahou 

bude především zajištění vlastní působnosti ve specifických podmínkách krizových stavů. 

 

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy zahrnuje 

 

• Systém nouzového hospodářství, který zabezpečuje aby nezbytné dodávky pro 

uspokojení základních životních potřeb, podporu činnosti hasičských záchranných 

sborů a havarijních služeb a podporu výkonu státní správy probíhaly způsobem 

obvyklým pro období mimo krizové stavy [4]. 

• Systém hospodářské mobilizace, jenž zahrnuje organizační, materiální, personální 

a jiná opatření, kterými ústřední správní úřad zabezpečuje mobilizační dodávku 

pro potřebu ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení 

státu a válečného stavu. Tedy v praxi organizované využití zdrojů ve vlastnictví 

právnických a podnikajících fyzických osob ve prospěch Armády ČR, Policie ČR, 

Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR.  
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• Státní hmotné rezervy. Ústředním orgánem státní správy na tomto úseku je Správa 

státních hmotných rezerv. Z hlediska účelu se státní hmotné rezervy člení na 

hmotné rezervy, mobilizační rezervy, pohotovostní zásoby a zásoby pro 

humanitární pomoc [7]. 

• Infrastruktura k zajištění hospodářských opatření pro krizové stavy kterou tvoří 

stavby, technické zabezpečení staveb, technologické vybavení staveb a pozemní 

komunikace, dráhy, přístavy a letiště nezbytné pro realizaci HOPKS. 

• Regulační opatření které slouží ke snížení  spotřeby  nedostatkových surovin, 

výrobků a energií nebo usměrnění spotřeby v souladu s krizovými plány 

v případech, kdy krizová situace nabývá takového rozsahu, že běžné ekonomické 

nástroje nejsou při zajišťování nezbytných dodávek dostatečně účinné [4]. 
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4. Integrovaný záchranný systém 

 

Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek 

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací, 

přičemž aktivován je v případě zásahu dvou nebo více jeho složek. Stálými orgány pro 

koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska IZS, jimiž jsou operační 

a informační střediska HZS krajů a operační a informační středisko generálního ředitelství 

HZS ČR. Složky IZS se dělí na základní a ostatní [2]. 

 

4.1. Základní složky IZS  

 

Zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, 

její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě této mimořádné události. 

Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární 

ochrany, zařazené v plošném pokrytí území kraje, dále Policie ČR a zdravotnická 

záchranná služba. Tyto složky jsou schopny rychle a nepřetržitě zasahovat a mají 

celoplošnou působnost na území celého státu. Pokud má obec jednotku sboru 

dobrovolných hasičů, která je na takové úrovni, že je začleněna do plošného pokrytí 

území kraje jednotkami požární ochrany (v praxi to znamená, že zasahuje i mimo 

katastrální území své obce), patří tato jednotka mezi základní složky IZS. 

 

4.2. Ostatní složky IZS  

 

Tam kde z různých důvodů základní složky IZS nestačí, případně nejedná-li se 

o záchranné práce nastupují ostatní složky, a to na základě uzavřených dohod o plánované 

pomoci na vyžádání. 

Jedná se o: 

• vyčleněné síly prostředky ozbrojených sil 

• ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory 

• ostatní záchranné sbory 

• havarijní, pohotovostní a jiné služby 
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• zařízení civilní ochrany 

• orgány ochrany veřejného zdraví 

• neziskové organizace a sdružení občanů která lze využít k záchranným 

a likvidačním pracím 

 

 

Obrázek 1: Podíl složek IZS na řešení mimořádných událostí. [upraveno dle  www.mvcr.cz] 

 

Aby bylo zřejmé, jaké ostatní složky IZS do systému patří, je sestaven poplachový 

plán IZS kraje, ve kterém jsou registrovány síly a prostředky složky, způsob jejich 

vyrozumění pro případ povolání k mimořádné události a její akceschopnost. Do 

poplachového plánu IZS kraje zařazuje ostatní složku Hasičský záchranný sbor kraje poté, 

co s ní uzavře dohodu o poskytnutí pomoci na vyžádání.   

Ostatními složkami IZS jsou v praxi Armáda ČR, Vězeňská služba ČR, Celní 

správa ČR, obecní (městské) policie, Horská služba, Český červený kříž a celá řada 

dalších subjektů. 

 

Podrobným popisem jednotlivých složek integrovaného záchranného systému se 

zde nebudu zabývat, ten by svým rozsahem přesáhl účel této kapitoly. 
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4.3. Typové činnosti složek IZS 

 

Typové činnosti složek IZS slouží k ujednocení postupů jednotlivých složek při 

provádění záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh mimořádné události. 

Typové činnosti složek IZS vydávává MV GŘ HZS ČR, přičemž na jejím zpracování 

spolupracuje s dalšími složkami. 

 

V současné době jsou Výborem pro civilní nouzové plánování schváleny tyto plány 

typových činností: 

• STČ-01/IZS – Uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně 

• STČ-02/IZS – Demonstrování úmyslu sebevraždy  

• STČ-03/IZS – Oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo výbušného 

systému  

• STČ-04/IZS – Letecká nehoda 

• STČ-05/IZS – Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů 

• STČ-06/IZS – Zásah složek IZS v podmínkách rozsáhlých policejních opatření 

pro udržení veřejného pořádku při technopárty  

• STČ-07/IZS – Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu 

 

Na schválení čeká typová činnost STČ-09/IZS – Mimořádná událost s velkým 

počtem raněných a obětí. 

 

Tyto jednotlivé katalogové soubory typových činností se skládají z titulního listu, 

obsahu katalogového souboru, společného listu složek IZS, listu velitele zásahu, listu 

operačních středisek složek IZS a listů složek IZS.   

4.3.1. Činnost sil a prostředků Policie ČR 

 

Zde bude nastíněna činnost policie na místě zásahu u jednotlivých typových 

činností. 
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STČ-01/IZS – Uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně 

 

Gestorem této typové činnosti je MV - GŘ HZS ČR. 

Předmětem této typové činnosti je řešení situace, kdy složky integrovaného 

záchranného systému dostaly oznámení že některá teroristická skupina použila 

radiologickou zbraň (špinavou bombu), nebo byla na místě výbuchu naměřena 

(jednotkami HZS kraje) nadlimitní hodnota dávkového příkonu.  

 

Zásahu se ze strany Policie ČR účastní (jen síly spolupracující při záchranných 

a likvidačních pracích, nikoli policisté zabezpečujícími souběžné vyšetřování) příslušníci 

služby pořádkové policie, dopravní policie a policejní pyrotechnici. 

Velitelem zásahu je příslušník HZS ČR. 

 

Činnost na místě zásahu: 

• prohlídka na místě se zjištěním, zda se na místě nenachází další výbušnina, její 

případné zneškodnění (zneškodnění výbušniny provádí pyrotechnická výjezdová 

skupina Policie ČR) 

• uzávěra předběžné ochranné zóny a vnější zóny a zabezpečení stanoveného 

režimu pohybu osob a vozidel do a z vnější zóny (obvykle provádí několik hlídek 

složených z příslušníků Policie ČR, je zde možná součinnost s místní obecní 

policií) 

• regulace dopravy v okolí vnější zóny, uzavření prostorů pro dekontaminaci včetně 

uzavření komunikací které je spojují s místem zásahu (obvykle provádí několik 

hlídek příslušníků Policie ČR) 

 

Příslušníci Policie ČR nejsou obvykle vybaveni žádnými ochrannými pomůckami 

využitelnými při událostech spojených s radiací. Pokud jsou příslušníci Policie ČR 

přítomni na místě zásahu (např. vyšetřování dopravních nehod), přeruší ihned svou 

činnost, odstaví své vozidlo na vhodném místě ve vnější zóně a odeberou se na místo, kde 

se provádí dozimetrická kontrola a podrobí se případné dekontaminaci. 

 

STČ-02/IZS – Demonstrování úmyslu sebevraždy  

 

Gestorem této typové činnosti je Policejní prezidium ČR. 
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Tento soubor typové činnosti se použije v případech, kdy složky IZS dostanou 

oznámení, že osoba (osoby) demonstrují úmysl spáchat sebevraždu. Při pokusu 

o sebevraždu nebo jejím dokonání dojde ke zranění či usmrcení této osoby. 

 

Zásahu se ze strany Policie ČR obvykle účastní (jen síly spolupracující při 

záchranných a likvidačních pracích, nikoli policisté zabezpečujícími souběžné 

vyšetřování) příslušníci služby pořádkové policie, vyjednavač nebo vyjednávací tým 

policie, zásahová jednotka správy kraje a v případě hrozby sebevraždy za použití 

pyrotechnického materiálu policejní pyrotechnici. 

Velitelem zásahu je příslušník Policie ČR. 

 

Činnost na místě zásahu: 

• ustanovení velitele zásahu z řad Policie ČR (velitelem zásahu se stává velitel 

hlídky policie nebo služební funkcionář, který se na místo události dostaví jako 

první) 

• uzavření místa zásahu na hranici vnější zóny a stanovení nebezpečné zóny 

(v případě že je nutno ji stanovit) 

• získávání operativních informací nutných k úspěšnému dokončení zásahu 

• povolání dalších osob a složek IZS, jejichž přítomnost je nezbytná k provedení 

zásahu 

• vyjednávání s osobou demonstrující úmysl sebevraždy (provádí vyjednavač příp. 

vyjednávací tým policie) 

Podle závažnosti a charakteru situace s demonstrovaným úmyslem sebevraždy 

mohou být na místo zásahu přivolány další policejní složky, např. zásahová jednotka 

správy kraje, pyrotechnická služba atd. 

 

STČ-03/IZS – Oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo výbušného systému  

 

Gestorem typové činnosti je Policejní prezidium ČR. 

Výbušným systémem, jehož nález je předmětem této typové činnosti se rozumí 

systém, který je tvořen výbušninou, nebo výbušným předmětem a iniciačním prvkem. Za 

takový systém se pro účel tohoto plánu považuje i atrapa, která má budit dojem 

výbušného systému. 
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Velitelem zásahu při nálezu výbušniny nebo výbušného systému je příslušník 

Policie ČR. Předpokládá se, že ze strany Policie ČR budou na místě zasahovat příslušníci 

a technika služby pořádkové policie a služby dopravní policie, pyrotechnik příp. 

pyrotechnická výjezdová skupina. Dle závažnosti lze povolat síly a prostředky útvarů 

s působností na celém území ČR příp. organizačních článků Policejního prezidia. 

 

Činnost na místě zásahu: 

• úkoly směřující k nalezení a zneškodnění zdroje výbuchu 

o bezpečnostní pyrotechnická prohlídka místa zásahu (provádí pyrotechnik) 

o dokumentace místa zásahu 

o kontrola na přítomnost chemického, biologického, radiologického nebo 

jaderného materiálu s cílem vyloučit nebo potvrdit jejich přítomnost 

o získávání operativních informací nutných k úspěšnému dokončení zásahu 

o povolání dalších osob nezbytných k provedení zásahu 

• úkoly směřující k zajištění bezpečnosti osob 

o velitel zásahu (příslušník Policie ČR) vymezí nebezpečnou zónu 

a rozhodne o režimových opatřeních na vnitřní uzávěře (uzávěra bude 

provedena příslušníky Policie ČR) 

o velitel zásahu dále vymezí hranici nebezpečné zóny rozhodne 

o režimových opatřeních na uzávěře vnější zóny (uzávěra bude provedena 

příslušníky Policie ČR, v případě potřeby příslušníky HZS ČR) 

o velitel zásahu v případě potřeby nařídí evakuaci z nebezpečné zóny 

(evakuace bude provedena Policií ČR, při tom s ní spolupracuje HZS ČR) 

• regulace dopravy v okolí vnější zóny 

 

STČ-04/IZS – Letecká nehoda 

 

Gestorem této typové činnosti je MV – GŘ HZS ČR. 

Leteckou nehodou je mimořádná událost spojená s provozem letadla, při které 

došlo ke zranění či smrti osob, nebo k poškození případně zničení letadla. Tato typová 

činnost se nepoužije v případě, že k nehodě dojde v prostoru letiště (letiště mají 

zpracovány své plány a postupy), anebo k nehodě dojde ve vojenském prostoru. 

Velitelem zásahu v případě letecké nehody je příslušník HZS ČR. 
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Zásah na místě letecké nehody budou ze strany Policie ČR provádět síly 

a prostředky služby pořádkové policie, Letecké služby policie, pyrotechnici, služby 

kriminální policie a vyšetřování a síly a prostředky zdravotnických ústavů 

a Kriminalistického ústavu Praha. 

 

Úkoly Policie ČR na místě zásahu: 

• uzávěra vnější zóny a regulace pohybu osob do a ze zóny (prováděná hlídkami 

policie) 

• dopravní uzávěry komunikací včetně komunikací, které je spojují s místem zásahu 

a regulace dopravy 

• prohlídka místa letecké nehody se zjištěním, zda se na místě nenachází výbušnina 

a její případné zneškodnění 

• nasazení vrtulníků Letecké služby policie k zajištění: 

o vzdušného průzkumu, řízení zásahu a dokumentování mimořádné události 

o přepravě sil a prostředků na místo zásahu 

o přepravě osob nebo materiálu z ohrožených míst 

o plnění úkolů letecké záchranné služby 

• identifikace obětí (spolupráce s Interpolem, vyrozumívání pozůstalých) 

 

STČ-05/IZS – Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů 

 

Gestorem tohoto souboru typových činností je MV – GŘ HZS ČR. 

Biologickým agens se pro účely tohoto plánu rozumí jakýkoliv organismus, jehož 

záměrné použití může způsobit smrt nebo onemocnění osob nebo zvířat, či poškozovat 

rostlinstvo. Toxinem je látka vzniklá z jakýkoliv organismů, která může způsobit smrt, 

nemoc nebo jinak ublížit lidem, zvířatům nebo rostlinám. Typová činnost se použije 

v případě nálezu podezřelého předmětu, kterým může být např. kontaminovaná zásilka, 

volně ložený předmět (obálka, balík atd.) v objektech veřejného významu. 

Velitelem zásahu v těchto případech bude příslušník HZS ČR. 

 

Zásah budou ze strany Policie ČR provádět příslušníci a technika služby 

pořádkové policie, dopravní policie, služba kriminální policie a vyšetřování, dle 
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závažnosti situace mohou být povoláni příslušníci a technika útvarů s celorepublikovou 

působností nebo Policejního prezidia (zejména specialisté na CBRN) 

 

Přehled činnosti Policie ČR v místě mimořádné události: 

• uzávěra vnější zóny a regulace pohybu osob do a ze zóny (provádí pěší nebo 

motorizované hlídky) 

• evidence osob (potencionálně kontaminovaných), opouštějících nebezpečnou zónu 

• součinnost s dalšími složkami IZS (v souladu se svou standardní činností a dle 

vývoje situace) 

 

STČ-06/IZS – Zásah složek IZS v podmínkách rozsáhlých policejních opatření pro 

udržení veřejného pořádku při technopárty  

 

Gestorem této typové činnosti je Policejní prezidium ČR. 

Technopárty je veřejnosti přístupná hudební produkce na volném prostranství, 

které se obvykle účastní velký počet osob. Jejím účelem je poslech hudby a tanec 

účastníků, kteří jsou často pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Předmětem 

této typové činnosti není z hlediska policie činnost směřující k dohledu nad udržováním 

veřejného pořádku a bezpečnosti v průběhu technopárty. Tato typová činnost řeší přípravu 

policie jako základní složky IZS na vznik mimořádné události (jako je například požár, 

dopravní nehoda či zranění osob) v prostoru konání technopárty a jejího okolí.  

 

Velitelem zásahu bude vzhledem k velkému počtu nasazovaných policistů příslušník 

Policie ČR. Ze strany Policie ČR se předpokládá nasazení služby pořádkové policie, 

služby dopravní policie, služby kriminální policie a vyšetřování, vyjednávací tým policie 

a Letecká služba policie. 

 

Příslušníci policie vyčlenění pro spolupráci při záchranných a likvidačních pracích 

zejména: 

• vyklízejí od nepovolaných osob potřebný koridor pro činnost jednotek PO nebo 

zdravotníků 

• chrání zasahující hasiče nebo zdravotníky před napadáním agresivních nebo 

podnapilých osob nebo osob které jsou pod vlivem psychotropních látek 
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• natažené hadice jednotek PO (při likvidaci požáru) před přeřezáváním nebo jiným 

poškozováním 

• organizují podle požadavků velitele jednotek PO evakuaci osob z míst ohrožených 

požárem, výbuchem či jiným nebezpečím 

• regulují dopravu 

Na místě dále působí vyjednávací tým policie který komunikuje s organizátory, přispívá 

ke zklidnění davu, poskytuje posttraumatickou péči atd. 

 

STČ-07/IZS – Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu 

 

Obsah tohoto plánu není veřejně přístupný, proto se pokusím alespoň naznačit 

předpokládanou činnost Policie ČR při těchto akcích. Gestorem této typové činnosti je 

Policejní prezidium ČR. 

Pátrací akce po pohřešovaných osobách jsou akce, které nelze zabezpečit běžným 

výkonem služby. Jedná se o systém opatření, které vedou k nalezení těchto 

pohřešovaných osob. 

 

Velitelem tohoto opatření bude vzhledem k převažujícímu nasazení policistů 

příslušník Policie ČR. Pokud se týká nasazovaných sil a prostředků, je zřejmé že se zapojí 

služba pořádkové policie, služba kriminální policie a vyšetřování, Letecká služba policie 

a skupiny služební kynologie. V případě pátrání v okolí vodních toků či nádrží je 

pravděpodobné nasazení policejních potápěčů. 

 

Předpokládaná činnost policie při pátracích akcích v terénu: 

• před samotným pátráním určení co nejmenší rozlohy prostoru pátrání kde je 

předpoklad, že se pohřešovaná osoba nachází a pokud je to možné, rozdělení 

plochy na sektory 

• vedení dokumentace (písemné a grafické) 

• samotné provedení pátrání  

o pozemní – pátrání formou rojnic, možnost využití služebních psů 

o ze vzduchu – zapojení Letecké služby policie 

o v případě pátrání po utonulých – nasazení policejních potápěčů 

• v případě nálezu pohřešované osoby policie zajistí 
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o neodkladnou předlékařskou péči, předání ZZS 

o předběžná prohlídka místa 

o uzávěra místa za účelem ochrany případných důkazů před znehodnocením 

 

STČ-09/IZS – Mimořádná událost s velkým počtem raněných a obětí  

 

Tato typová činnost v současné době čeká na schválení. Jejím gestorem je Ministerstvo 

zdravotnictví. 

Podle této typové činnosti se bude postupovat u mimořádných událostí, kde je 

velký počet zraněných, případně usmrcených osob, a to bez ohledu na její příčinu. 

Velitelem zásahu v těchto situacích bude příslušník HZS ČR, který si zřídí štáb velitele 

zásahu. V tomto štábu bude spolupracovat zejména s vedoucím lékařem zásahu. 

Z pohledu policie budou nasazeny tyto síly a prostředky: příslušníci služby pořádkové 

policie, služby kriminální policie a vyšetřování a Letecká služba policie. 

 

Činnost Policie ČR na místě zásahu: 

• opatření k uzavření místa zásahu a regulace dopravy v okolí místa zásahu 

• realizace režimových opatření na vstupech a výstupech do/z vnější zóny 

• evidence osob postižených mimořádnou událostí opouštějících uzavřený prostor 

• součinnost při identifikaci postižených osob 

• prohledávání prostorů za účelem vyhledání raněných, obětí, trosek apod. (zejména 

v případě letecké nehody) 

• v případě velkého počtu lehce raněných osob policie vyčlení síly k poskytnutí 

předlékařské první pomoci těmto lehce raněným, při tom bude úzce spolupracovat 

se ZZS 

• nasazení Letecké služby policie (především k zajištění průzkumu, dokumentace, 

přepravě sil a prostředků na místo mimořádné události a přeprava raněných) 

• úkony vyšetřování příčiny mimořádné události, tedy zadokumentování místa, 

zajištění stop apod. 

• identifikace obětí (v případech velkého počtu obětí se vytváří týmy identifikace 

obětí mimořádné události sestavené z pracovníků znaleckých pracovišť Policie 

ČR, služby kriminální policie a vyšetřování a soudních lékařů) 
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5. Policie České republiky 

 

Policie České republiky (dále jen “policie“) je ozbrojeným bezpečnostním sborem 

České republiky, který plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu 

vymezeném ústavními zákony, zákony a jinými právními předpisy. Při plnění svých úkolů 

postupuje policie také podle Parlamentem schválených, ratifikovaných a vyhlášených 

mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Policie působí na území České 

republiky, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva jinak [1]. 

 

5.1. Úkoly Policie ČR:  

 

Obecně lze říci, že hlavním úkolem policie je dohlížení nad dodržováním 

vnitřního pořádku a bezpečnosti. Konkrétněji jsou tyto úkoly vymezeny zákonem1. 

Podrobný rozbor všech těchto úkolů vzhledem k zaměření této práce není potřebný, proto 

se dále jen stručně zmíním o těch které jsou, či mohou být krizovým řízením dotčeny.  

 

Policie musí chránit bezpečnost  osob i jejich majetek, a to bez ohledu na to jestli 

právě nastala krizová situace či nikoliv. Bohužel je pravděpodobné, že určité skupiny 

obyvatelstva budou chtít právě využít nastalé mimořádné situace například ke svému 

obohacení na úkor postižených osob apod. 

Policie spolupůsobí při zabezpečení veřejného pořádku, a v případě že je porušen 

provádí opatření k jeho obnovení. Zde je možno upozornit na slovo spolupůsobí. Policie 

není jediným subjektem zajišťujícím veřejný pořádek, důležitou úlohu v této oblasti mají 

obce. V souvislosti s krizovým řízením je hlavně narušování veřejného pořádku velkého 

rozsahu, tak jako se v poslední době děje např. na fotbalových stadionech apod. 

Dalším z úkolů policie je boj s terorismem. Tento úkol v posledních letech nabyl 

na významu. Boj proti terorismu je v podstatě prevencí vzniku samotných krizových 

situací. Policie na tomto úseku spolupracuje jak s domácími zpravodajskými službami, tak 

se zahraničními policejními sbory. 

                                                 
1 § 2 zákona č. 283/1991 Sb.  
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Policie také provádí ochranu státních hranic. Česká republika sice již vstoupila do 

tzv. Shengenského prostoru, ovšem sledování a ochrana hranic, například při zjištění 

zvýšeného pohybu většího počtu osob (v souvislosti s nelegální migrací), má opět 

spojitost s krizovým řízením. 

Policie rovněž zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, sídel Parlamentu, 

prezidenta republiky, Ústavního soudu, ministerstev a dalších objektů. Zde lze říci, že 

policie v souvislosti s ohrožením těchto důležitých objektů vyhlašuje tzv. stupně 

bezpečnostní ochrany objektů dle kterých přijímá opatření k zajištění jejich bezpečnosti. 

Významným úkolem policie je také dohled nad bezpečností a plynulostí dopravy. 

V krizových situacích je potřebná důsledná regulace dopravy, se zřetelem na uzavírání 

vymezeného prostoru a kontrolu pohybu osob a vozidel do a z ohrožené oblasti. 

Mezi policejní činnosti též patří vedení evidencí a statistik které potřebuje k plnění 

svých úkolů. Tímto může být myšleno i např. vedení evidencí osob postižených krizovou 

situací, jejich obětí apod.  

Na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby České republiky provádí úkony 

související s pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu trestu 

odnětí svobody. Jak už se v České republice ukázalo, může se stát že ve věznici dojde ke 

vzpouře, a vzniklou situaci bude muset zvládat policie se svými specializovanými útvary. 

Pohotovostní ochrana jaderných zařízení, která určí vláda České republiky 

a fyzická ochrana jaderného materiálu při jeho přepravě také náleží policii. Nutnost 

ochrany jaderných zařízení vyplývá především z hrozby teroristického útoku, přičemž 

následky by byly přímo katastrofické. Protože takovýto útok by byl veden 

nejpravděpodobněji ze vzduchu, policie při ochraně těchto zařízení spolupracuje 

s Armádou ČR. 

 

Zde jsem nastínil některé z úkolů policie, které dle mého názoru přímo či nepřímo 

souvisí s oblastí krizového řízení.  

Dle mého názoru je takovýto soupis úkolů policie obsažený v zákoně [1] 

problematický, protože jakákoliv změna v bezpečnostní situaci ČR či v oblasti právních 

předpisů, které se policie dotýkají, vedla k nutnosti častých novelizací tohoto ustanovení. 

Navíc tento seznam úkolů obsahuje některé konkrétní záležitosti (např. boj s terorismem), 

přičemž tyto jsou již v podstatě obsaženy v úkolech široce pojatých (např. ochrana osob 

a majetku). V návrhu nového zákona o policii [16] již nejsou úkoly policie stanoveny 

konkrétním výčtem, ale jsou zobecněny. 
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5.2. Organizační členění policie 

Organizační členění policie vychází ze zákona2. Na členění policie lze nahlížet 

pohledem teritoriálním nebo věcným, přičemž tyto jsou navzájem provázány. 

Policie je podřízena Ministerstvu vnitra. Činnost policie při plnění jejich úkolů řídí 

Policejní prezídium, v jehož čele stojí policejní prezident. Ten je představeným všech 

policistů, s výjimkou policistů povolaných ministrem k plnění úkolů ministerstva. 

Policejní prezident odpovídá za činnost policie ministrovi vnitra [1]. 

 

Z teritoriálního hlediska je policie tvořena útvary kterými jsou: 

• Policejní prezidium České republiky 

• útvary s působností na celém území České republiky 

• útvary s územně vymezenou působností 

  

Na tomto místě bych se rád pozastavil nad územním členěním policie. V současné 

době se území „policejních“ krajů neshoduje s vyššími územně samosprávnými celky. Na 

14 vyšších územně správních celků připadá 8 PČR správ krajů, které se dále člení na 

celkem 80 okresních3 ředitelství. Toto samozřejmě způsobuje jisté komplikace. Situace se 

má tak, že ne všichni ředitelé správ krajů mají jednoznačné partnery pro spolupráci v 

podobě hejtmanů. Jednotliví ředitelé krajských policejních správ jsou nuceni 

komunikovat, spolupracovat a zohledňovat požadavky několika krajských samospráv. To 

samozřejmě nejenže zpomaluje komunikaci mezi těmito subjekty, ale také to krajům 

znesnadňuje výrazněji se zapojit do zajišťování bezpečnosti na svém území. Nyní je 

v souvislosti s reformou policie připravena nová územní struktura ve které se počítá již se 

14 krajskými policejními ředitelstvími. V menších správách by mělo dojít k úplnému 

spojení okresů, v těch větších by se dosavadní okresní ředitelství měly slučovat do větších 

celků, tzv. územních ředitelství. Transformace PČR by měla započít k 1. lednu 2009, kde 

dojde ke shora uvedenému odstranění okresních článků, s tím že model územního členění 

PČR kopírující správní území krajů by měl být hotov k 1. lednu 2012.  

 

                                                 
2 § 3 zákona č. 283/1991 Sb.   
3 Městské ředitelství PČR na území měst Brna, Ostravy a Plzně, poněkud odlišně pojmenovaná struktura 
těchto útvarů panuje v hlavním městě Praze, člení se zde na Správu hlavního města Prahy a obvodní 
ředitelství ( I..-IV. ). 
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Na členění policie se lze dívat také z pohledu věcného. V rámci policie totiž 

působí jednotlivé služby, na které se nelze dívat jako na jakési útvary, nýbrž je nutné je 

chápat jako základní oblasti činností kterými se policie zabývá. 

Z hlediska jejich činnosti se jednotlivé útvary mohou členit na:  

• službu pořádkové policie 

• službu dopravní policie 

• službu kriminální policie a vyšetřování 

• službu cizinecké a pohraniční policie  

• službu správních činností 

• službu železniční policie 

• ochrannou službu 

• leteckou službu policie 

 

Podrobná struktura policie je naznačena v příloze č. 1: Organizační schéma 

Policie ČR.  

Protože se v této práci zabývám oblastí krizového řízení vyzdvihnu a stručně 

popíši následující služby, kterých se to nejvíce dotýká. 

 

5.2.1. Služba pořádkové policie 

Je v podstatě páteří policie, je v ní zařazeno přes 16 000 příslušníků. Právě 

příslušníci služby pořádkové policie jsou v každodenně v kontaktu se společenskou 

realitou, protože policisté zařazení k této službě jsou v přímém kontaktu s občany, orgány 

obcí, měst a právnickými osobami.Mezi její základní úkoly patří především [15]: 

• ochrana bezpečnosti osob a majetku,  

• spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a byl-li 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. 
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Služba pořádkové policie prostřednictvím dozorčí služby zajišťuje nepřetržitou 

akceschopnost svých útvarů. Základním organizačním článkem policie který spadá právě 

pod službu pořádkové policie jsou obvodní (místní) oddělení. Obvodní oddělení plní 

v rámci svých odpovědností úkoly policie zejména na úsecích ochrany veřejného 

pořádku, předcházení kriminalitě, trestního a přestupkového řízení a správního řízení 

v oblasti domácího násilí a spolupracuje s orgány obcí při zabezpečování místních 

záležitostí veřejného pořádku. Základní útvary jsou děleny do čtyř typů (1-4), podle počtu 

policistů kteří jsou na nich zařazeni. 

Policisté zařazení na těchto odděleních vykonávají především službu hlídkovou, 

obchůzkovou, dozorčí a procesní činnosti. Nyní je novým trendem návrat k tradiční 

obchůzkové službě policistů, a to v duchu filosofie community policing.  

 

Organizační struktura pořádkové policie má čtyři úrovně: 

• Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky, které 

vykonává odbornou řídící, organizátorskou, metodickou a kontrolní činnost, 

• odbory pořádkové a železniční policie na Policii ČR správách krajů a Správě 

hlavního města Prahy, které vykonává především odbornou činnost, 

• velitelé služeb pořádkové a železniční policie Policie ČR okresních (městských, 

obvodních) ředitelstvích, kteří vykonávají taktéž především odbornou činnost, 

• obvodní (místní) oddělení policie, kde je prováděn tzv. přímý výkon služby 

a plněny výše uvedené úkoly služby pořádkové policie. 

 

Dalšími články plnícími úkoly pořádkové policie jsou různé specializované útvary 

jako jsou například pohotovostní pořádkové odbory, pohotovostní motorizované jednotky, 

oddělení hlídkové služby, oddělení jízdní policie, poříční oddělení, oddělení METRO, 

vězeňsko-eskortní oddíly a další. 

Z hlediska krizového řízení je zde vhodné vyzdvihnout existenci a činnost 

zásahových a pořádkových jednotek správ krajů. 

 

Zásahové jednotky správ krajů (správy hl. města Prahy) 

 

Tyto jednotky provádí služební zákroky především pod jednotným velením proti 

pachatelům zvlášť závažné trestné činnosti, provádí prvotní opatření proti teroristům a 
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únoscům, mohou být využity také k ochraně a obnovení veřejného pořádku, záchranným 

akcím, v případech rozsáhlých živelných pohrom, katastrof a průmyslových havárií. O 

jejím nasazení rozhoduje ředitel správy. 

 

Pořádkové jednotky  

 

Pořádkové jednotky správ krajů, okresních (městských) ředitelství a Speciální 

pořádkové jednotky podobně jako ZJ provádí zákroky především pod jednotným velením, 

tzv. „těžkooděnci“. Chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí na zajištění veřejného 

pořádku a bezpečnosti, podílí se na výkonu služby v případech mimořádných událostí, 

katastrof, průmyslových havárií, rozsáhlých pátracích akcí, plnění úkolů IZS, posilují 

výkon hlídkové nebo jiné služby v rámci bezpečnostních opatření. O nasazení PJ 

rozhoduje ředitel správy, případně ředitel okresního (městského) ředitelství.  

 

5.2.2. Služba kriminální policie a vyšetřování 

 

Služba kriminální policie a vyšetřování zodpovídá zejména za plnění úkolů 

v oblasti odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů, konání šetření 

o trestných činech, vedení potřebných evidencí, boje proti terorismu a vyhlašování pátrání 

po osobách.  

Jsou zřízeny specializované útvary s celorepublikovou působností, kterými jsou 

Národní protidrogová centrála, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, Útvar pro 

odhalování korupce a finanční kriminality a Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu. 

Pokud se jedná o službu kriminální policie a vyšetřování s územní působností, na 

úrovni kraje působí obvykle odbor obecné kriminality, odbor hospodářské kriminality, 

oddělení případových analýz a informatiky, odbor kriminalistické techniky a expertíz 

a skupina technické ochrany. Na okresních (městských) ředitelstvích jsou obvykle zřízeny 

oddělení obecné kriminality, oddělení hospodářské kriminality, skupiny kriminalistických 

techniků a skupiny technické ochrany.  

 

 



 28 

5.2.3. Letecká služba policie 

 

Na rozdíl od služby pořádkové policie a služby kriminální policie a vyšetřování je 

zřízena celostátně, není tedy zřizována v rámci jednotlivých útvarů s územně vymezenou 

působností. Jejím prvořadým úkolem je pohotovostní zajištění policejních akcí na 

záchranu života či odvrácení hrozícího nebezpečí, pátrání po pohřešovaných osobách, 

nebezpečných pachatelích a pachatelích závažných trestných činů. Letecká služba provádí 

hlídkové a průzkumné lety spojené s ostrahou státních hranic, s pátráním po odcizených 

motorových vozidlech, s dopravním průzkumem a řízením dopravy či s hledáním důkazů 

a pořizováním dokumentace při objasňování trestných činů. V rámci služby policie 

veřejnosti se policejní vrtulníky podílejí na provozu letecké záchranné služby, na realizaci 

transplantačního programu a repatriaci postižených ze zahraničí. Provádějí záchranné 

a přepravní lety při velkých požárech, záplavách a jiných katastrofách [15].  

Akceschopnost Letecké služby policie je zajišťována nepřetržitou pohotovostí na 

jejích základnách. Obecně lze říci, že policie v rámci svých kapacit poskytuje letecké 

činnosti těm složkám státní správy, u kterých by nebylo efektivní aby si zřizovaly vlastní 

útvary tohoto typu. Nasazení sil a prostředků Letecké služby policie ovšem vždy vyžaduje 

schválení odpovědného orgánu. 

 

5.3. Postavení Policie ČR v integrovaném záchranném systému 

 

Vzhledem k úkolům daným Policii ČR zákonem je její postavení v IZS je 

specifické tím, že neprovádí záchranné a likvidační práce. Jejími hlavními úkoly při 

zásahu složek IZS jsou především zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti dopravy jako 

podpora činnosti dalších složek podílejících se na zásahu. 

Výjimkou je nasazení zásahové jednotky služby pořádkové policie kterou lze 

podle zákona o Policii ČR využít k evakuaci obyvatelstva a záchranným akcím zejména 

v případě vzniku rozsáhlých živelných pohrom, katastrof a průmyslových havárií. Dále se 

na provádění záchranných prací podílejí zejména Letecká služba policie a kynologické 

a potápěčské složky. 

 

V této souvislosti lze také uvést, že oproti současnému zákonu [1] se v návrhu 

zákona o policii [16], který momentálně prochází schvalovacím procesem, hovoří 
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o působení policie v rámci integrovaného záchranného systému, při řešení krizových 

situací a mimořádných událostí a při přípravě na ně. Tímto bude zapojení policie do IZS 

ošetřeno přímo i jejím vlastním zákonem. 

 

5.4. Organizace krizových pracovišť u Policie ČR 

 

Připravenost na krizové situace v oblasti vnitřní bezpečnosti4a veřejného pořádku5 

náleží Ministerstvu vnitra, které zároveň určuje a kontroluje postupy Policie ČR. Za 

plnění úkolů souvisejících s touto připraveností a jejich řešení v rámci ministerstva 

odpovídá první náměstek ministra vnitra. Jeho odpovědnost spočívá v zajištění zpracování 

dokumentace. Pracovištěm krizového řízení, které náměstku ministra vnitra za plnění 

úkolů v rámci krizové připravenosti ministerstva odpovídá, je odbor bezpečnostní politiky 

Ministerstva vnitra. Ten v rámci připravenosti ministerstva zejména zabezpečuje 

zpracování plánu krizové připravenosti ministerstva, od jednotlivých útvarů vyžaduje a 

kontroluje informace o stavu plnění úkolů vyplývajících z krizového plánu a výstupy 

těchto útvarů shromažďuje.  

 

Pracoviště krizového řízení u Policie ČR dělíme do 3 úrovní, a to Policejní 

prezidium – správy krajů – okresní ředitelství. 

 

Na Policejním prezidiu je krizovým pracovištěm skupina krizového řízení 

a bezpečnostní ochrany objektů, která v nynější organizační struktuře spadá pod kancelář 

policejního prezidenta, přičemž je metodicky řízena pracovištěm krizového řízení MV. 

Skupina krizového řízení a BOO obecně řečeno odpovídá za koordinaci příprav policie na 

krizové situace a zpracování dokumentace krizového plánování policie. Dále zajišťuje 

činnost krizového štábu policejního prezidenta a také plní funkci jeho sekretariátu. 

Problematikou krizového řízení se zabývá také operační oddělení Policejního prezidia, 

                                                 
4 Vnitřní bezpečnost státu - Stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby ohrožující stát a 
jeho zájmy zevnitř a kdy je tento stát k eliminaci stávajících i potenciálních vnitřních hrozeb efektivně 
vybaven a k ní ochoten. Je to rovněž souhrn vnitřních bezpečnostních podmínek a legislativních norem a 
opatření, kterými stát zajišťuje demokracii, ekonomickou prosperitu a bezpečnost občanů, a jimiž stanoví a 
prosazuje normy morálky a společenského vědomí. 
5 Veřejný pořádek lze v užším slova smyslu definovat  jako ochranu pravidel chování lidí na veřejnosti, jež 
nejsou sice výslovně formulována v právních normách, ale jejich zachování je podle panujících obecných 
názorů v určitém místě a čase nutnou podmínkou spořádaného společenského soužití. 
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které je informačním pracovištěm policejního prezidenta pro operativní řízení 

a koordinaci podřízených útvarů.  

 

Konkrétně to znamená, že tato skupina zejména: 

• zpracovává podklady pro krizový plán Ministerstva vnitra 

• vykonává analytickou, koncepční a kontrolní činnost v oblasti krizového řízení 

jednotlivých útvarů policie 

• vede přehled rizik, které mohou ohrozit činnost ministerstva a mohou vést 

k vyhlášení některého z krizových stavů 

• zabezpečuje činnost krizového štábu policejního prezidenta a plní funkci jeho 

sekretariátu 

• podílí se na přípravě a zpracování podkladů pro potřeby plnění úkolů z oblasti 

veřejného pořádku v krizových situacích 

• vede seznam příslušníků zařazených na krizových pracovištích útvarů policie 

• podílí se na koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení a na zabezpečení 

odborné přípravy 

 

Pracovišti krizového řízení na úrovni krajských správ jsou skupiny krizového řízení.  

 

Působnost skupiny krizového řízení krajské správy: 

 

• metodicky řídí organizační články správy a pracoviště krizového řízení okresních 

(městských) ředitelstvích Policie ČR při plnění úkolů v oblasti krizového řízení  

• spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému a dalšími subjekty 

krizového řízení v rámci své územní působnosti 

• spolupracuje s jí územně příslušnou bezpečnostní radou kraje a poskytuje závazné 

podklady za správu kraje do krizového plánu kraje a dílčího plánu obrany 

krajského úřadu 

• zpracovává a aktualizuje plán akceschopnosti správy kraje, dokumentaci 

krizového štábu ředitele správy kraje a plní funkci sekretariátu krizového štábu 

ředitele správy kraje 

• zpracovává a aktualizuje plán opatření správy kraje k zajištění veřejného pořádku 

a bezpečnosti při vzniku mimořádné události 
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• organizuje přípravu a podílí se na realizaci cvičení v rámci správy kraje 

a územních součinnostních cvičeních krizového řízení 

• zpracovává a aktualizuje operační plány  

• ve vymezeném rozsahu formuluje vzdělávací potřeby policie a provádí instrukčně 

metodická zaměstnání pro pracovníky krizových pracovišť okresních (městských) 

ředitelství v působnosti správy 

• vede jednací protokol písemností obsahujících zvláštní skutečnosti a zvláštní 

seznam policistů a zaměstnanců správy kteří přicházejí do styku s těmito 

skutečnostmi 

• koordinuje systém bezpečnostní ochrany objektů, které užívá policie, vede 

a aktualizuje přehled objektů pro potřeby bezpečnostní ochrany 

• vypracovává připomínky k návrhům resortních norem a interních aktů řízení 

upravujících realizaci úkolů a opatření v oblasti krizového řízení  

 

Na jednotlivých okresních (městských) ředitelstvích je zřízena funkce komisaře 

krizového řízení, jehož působnosti v rámci svého území je zejména ochrana objektů, 

havarijní plánování (zejména spolupráce na tvorbě vnějších havarijních plánů), součinnost 

s bezpečnostními radami a krizovými štáby obcí s rozšířenou působností a dále metodická 

činnost vzhledem k organizačním článkům okresního ředitelství. Dle potřeby také plní 

dílčí úkoly pro skupinu krizového řízení správy kraje.  

 

K tomuto lze ještě uvést, že všichni příslušníci zařazení na pracovištích krizového 

řízení policie v rámci zajištění jejich odborné způsobilosti absolvují specializovaný 

vzdělávací program realizovaný na Policejním prezidiu. Ten je složen z kurzů ,,krizové 

řízení‘‘ a ,,spojovací technika‘‘ (MATRA). V současné době je připravován kurz 

zaměřený na oblast geografických informačních systémů. Dle mého názoru je chybou, že 

podobně zaměřené kurzy povinně neabsolvují služební funkcionáři policie. Jistě by stálo 

za úvahu kurzy pro oblast krizového řízení zavést i pro ně, a to zejména od úrovně okresu 

výše, protože právě na těchto funkcionářích bude rozhodování v případech zvládání 

krizových situací. 
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5.5. Způsob posilování Policie ČR při řešení krizových situací 

 

Policie ČR může být při zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, 

pokud její síly a prostředky nebudou dostatečné posilována příslušníky Armády ČR 

a Vězeňské služby ČR. Tyto síly a prostředky budou povolány na dobu nezbytně nutnou 

ke zvládnutí mimořádné události či krizové situace, přičemž povinnosti a oprávnění 

těchto příslušníků budou shodné s povinnostmi a oprávněními policistů pokud vláda 

nestanoví jinak. 

 

Povolávání vojáků k plnění úkolů policie 

 

Povolávání vojáků Armády ČR k plnění úkolů policie je umožněno platnou 

legislativou6. Vojáci Armády ČR budou povoláváni především k plnění úkolů pořádkové 

služby, ochranné služby a k ostraze státních hranic. 

 

Vláda ČR stanovila svým usnesením možné scénáře vývoje krizových situací 

vyžadujících nasazení součástí ozbrojených sil České republiky ve prospěch Policie 

České republiky nebo integrovaného záchranného systému. Scénáře byly vypracovány 

pro tyto krizové situace [13]: 

• Narušování zákonnosti velkého rozsahu (terorismus, velká kriminalita, ohrožení 

demokratických základů státu) 

• Migrační vlna velkého rozsahu 

• Povodně velkého rozsahu 

• Průmyslová havárie velkého rozsahu s rozsáhlým chemickým, biologickým nebo 

radiačním ohrožením 

• Rozsáhlé lesní požáry 

• Rozsáhlá epidemie osob a epizootie zvířat (pandemie, epizootie) 

 

Systém posilování Policie ČR je možno rozdělit do dvou fází, a to na posilování 

mimo krizové stavy a posilování v době vyhlášení některého z krizových stavů. 

V době kdy není vyhlášen žádný z krizových stavů je k plnění úkolů policie 

možno povolat plánovaný a předem připravený počet 1000 vojáků v činné službě a to 
                                                 
6 § 50a zákona č. 283/1991 Sb. a § 14 odst. 1 písmeno b) a odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb.  
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maximálně na 1 měsíc, přičemž tento počet může být případně navýšen, a to rozhodnutím 

vlády.  

V době vyhlášení některého z krizových stavů je možné podle vývoje situace 

průběžné navyšování posil od Armády ČR v rámci její mobilizace, přičemž zpracované 

scénáře předpokládají pro případ vyhlášení stavu ohrožení státu poskytnutí až 10 260 

vojáků ve prospěch policie, a to do 6 měsíců od jeho vyhlášení. 

 

Otázkou zůstává, zda i při probíhající reformě ozbrojených sil, kdy byly zásadním 

způsobem redukovány početní stavy Armády ČR (především v souvislosti se zrušením 

základní vojenské služby), bude schopna uspokojit požadavky ze strany policie. V této 

souvislosti mohu uvést také, že nyní dochází k rušení záchranných praporů, resp. k jejich 

převedení k HZS ČR. Obávám se, že pro HZS ČR nebude ekonomicky únosné udržovat 

tyto útvary v jejich stávající podobě, a dojde k určitým úpravám které budou mít negativní 

dopad na činnost IZS.    

 

Povolávání příslušníků Vězeňské služby ČR k plnění úkolů policie 

 

Příslušníci Vězeňské služby ČR mohou být, v souladu se zákonem7 povoláni 

k plnění úkolů policie a to pokud síly a prostředky policie nebudou dostatečné k zajištění 

veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Tito příslušníci budou zařazeni k plnění úkolů 

služby pořádkové policie nebo ochranné služby. V současné době je Ministerstvo 

spravedlnosti pod které Vězeňská služba ČR spadá připraveno vyčlenit přibližně 950 

příslušníků. 

Domnívám se, že i když jak jsem nastínil možnost posílení policie ze strany 

Vězeňské služby zde existuje, reálně tato využita nebyla, není a zřejmě ani nebude. 

Naopak policie, ovšem v rámci plnění svých běžných úkolů už nejednou musela 

zakročovat v situacích, kdy Vězeňská služba sama svými silami nezvládala situaci 

v některých ze svých zařízení. 

 

V souvislosti s posilováním policie při zdolávání krizových situací lze také uvést 

spolupráci s obecní (městskou ve městech) policií. Ta je zřizována obcemi na základě 

zákona [10], jako orgán zajišťující zejména místní záležitosti veřejného pořádku, a to na 

                                                 
7 § 50b zákona č. 283/1991 Sb.  
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území obce která ji zřídila. Obecní policii je nutno chápat nikoliv jako bezpečnostní 

složku státní správy, ale jako nástroj obcí a měst zajišťující klid a pořádek na území obce. 

Pro zajímavost, k datu 31.7.2007 bylo dle údajů Ministerstva vnitra zřízeno celkem 330 

obecních a městských policií, ve kterých je zařazeno přibližně 8052 strážníků [15]. 

Působnost obecní policie v žádném případě nenahrazuje činnost Policie ČR, a to 

z toho důvodu, že obce nemohou občanovi poskytnout takové záruky, jaké mu garantuje 

stát. Je jisté, že kvalita výkonu jednotlivých obecních (městských) policií je rozdílná 

podle místních podmínek, ať už se jedná o odbornou připravenost strážníků či jejich 

materiální a technické vybavení. 

Lze konstatovat, že obzvláště v posledních letech docházelo k výraznému 

rozšiřování pravomocí strážníků obecních policií. Přesto v oblasti krizových situací 

existují jisté překážky k efektivnímu nasazení této složky k jejímu zdolávání. Především 

činnost obecní policie je omezena územím obce, ovšem krizové situace často svým 

rozsahem zasahují nejen území více obcí, ale i území bývalých okresů a někdy i krajů. 

Dále by stálo za zvážení, vzhledem k rostoucímu významu institutu obecní policie, zda 

stávající podmínky pro přijímání strážníků a rozsah zkoušky odborné přípravy jsou 

dostatečné. Domnívám se ale, že nikoliv. 

 

Závěrem této kapitoly bych ještě poznamenal, že v současné době dle dostupných 

informací chybí Policii ČR okolo 5 300 příslušníků, což je více než desetina tabulkového 

stavu. Tento fakt dle mého názoru musí mít určitý dopad na plnění úkolů policie 

i v běžném výkonu služby, natož pro případ krizových situací. 

 

5.6. Stupně akceschopnosti  

 

V souladu s nařízením Ministerstva vnitra [10] je povinností útvarů policie 

plánovat akceschopnost. Akceschopností se rozumí souhrn opatření, jejichž cílem je 

zajištění připravenosti Ministerstva vnitra a policie jako celku i jejích jednotlivých článků 

k plnění úkolů při hrozbě nebo vyhlášení některého z krizových stavů. 

Akceschopnost policie se dělí do čtyř stupňů, které jsou vyhlašovány na základě 

závažnosti hrozby. 

Konkrétní opatření vyplývající z jednotlivých stupňů nejsou veřejně přístupné, 

proto zde uvedu pouze jejich stručnou charakteristiku. 
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Stupeň ,,A‘‘ 

Stupeň akceschopnosti ,,A‘‘ se vyhlásí v případě, že České republice hrozí reálná 

hrozba vzniku krizové situace, která by mohla ve svých důsledcích znamenat ohrožení 

útvarů a pracovišť policie nebo ministerstva (např. povodeň). 

Přijímané opatření se budou obecně týkat prověření plánů zpracovaných k řešení hrozící 

krizové situace. 

Stupeň ,,B‘‘ 

K vyhlášení stupně akceschopnosti ,,B‘‘ dojde tehdy, kdy bude hrozit konkrétní 

krizová situace, s důsledky na útvary a pracoviště policie a ministerstva. Jeho vyhlášení se 

váže k vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu. 

Přijímaná opatření budou ve smyslu aktivace systému krizového řízení a částečného 

zpohotovení náhradních pracovišť. 

Stupeň ,,C‘‘ 

 Stupeň akceschopnosti ,,C‘‘ se vyhlásí v případě bezprostředního ohrožení útvarů 

či jiných objektů policie a ministerstva, a to již za stavu ohrožení státu. 

Při tomto stupni akceschopnosti kromě opatření obsažených ve stupních ,,A‘‘ a ,,B‘‘ 

dojde k úplnému zpohotovení náhradních pracovišť. 

Stupeň ,,D‘‘ 

K vyhlášení nejvyššího stupně akceschopnosti dojde v případě vojenského 

ohrožení ČR, tedy vyhlášení válečného stavu (případně stavu ohrožení státu).   

V tomto případě dojde k evakuaci ohrožených pracovišť, přesunu do náhradních 

pracovišť. 
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6. Podíl Policie České republiky na krizovém plánování 

 

Krizovým plánováním myslíme činnosti vedoucí ke zpracování dokumentů 

obsahujících krizová opatření a postupy pro řešení krizových situací. Výsledkem 

krizového plánování u orgánu krizového řízení je krizový plán, který je zpracováván na 

úrovni ústředních správních orgánů a krajů. Před samotným plánováním musí být 

provedená analýza rizik pro území v působnosti orgánu. Pro účely krizového plánování 

byl Bezpečnostní radou státu vytvořen seznam 23 typových krizových situací. Na tyto 

typové krizové situace vytvořily jednotlivé ústřední správní orgány typové plány, a to 

podle své působnosti. Obsahem těchto dokumentů jsou typové scénáře pohrom, soubory 

opatření, prostředků, zdrojů apod., které jsou potřebné pro zvládnutí příslušných 

krizových situací. 

 

V oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku byly Ministerstvem vnitra zpracovány 

tyto dokumenty: 

• typový plán pro řešení narušování zákonnosti velkého rozsahu. na jehož základě 

se dále zpracovávají operační plány např. pro oblasti hrozeb teroristických akcí, 

ohrožení demokratických základů státu extremistickými skupinami atd. 

• typový plán pro řešení migrace velkého rozsahu 

 

Tyto dokumenty jsou dále východiskem pro útvary policie, které mají za úkol 

zpracovávat podrobnější operativní dokumentaci pro oblast své působnosti. 

Jak již z předchozího vyplývá, policie se v oblasti připravenosti na krizové situace 

zabývá oblastí vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. 

Policie při mimořádných situacích k jejímu řešení využívá svých oprávnění, které 

jsou uvedeny v zákoně [1]. V případě, že situaci již není možno zvládat běžnými postupy, 

je nutno využít tzv. krizových opatření. Tyto lze aplikovat pouze za předpokladu že je 

vyhlášen některý z krizových stavů.  

Skladbu a obsah operačních plánů, které policie vytváří zde bohužel nelze uvést, 

protože nejsou veřejně přístupné.  

Na úrovni správ krajů má policie zpracován Plán veřejného pořádku a bezpečnosti, 

který je součástí havarijních plánů krajů. Tyto plány jsou zpracovány i na úrovni 
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okresních (městských) ředitelstvích, kdy jsou součástí havarijních plánů obcí s rozšířenou 

působností. 

Plány veřejného pořádku a bezpečnosti se na úrovni správ krajů zpracovávají také 

v rámci vnějších havarijních plánů u objektů zařazených do skupiny ,,B“ dle zákona č. 

59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Ty jsou zařazovány do kategorie ,,A“ nebo 

,,B“ krajským úřadem, podle množství a charakteru nebezpečných látek se kterými 

pracují. Podrobnější obsah těchto plánů není veřejně přístupný, proto jej zde nemohu 

podrobněji rozvést. 
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7. Prevence krizových situací v oblasti vnitřní bezpečnosti 

a veřejného pořádku 

 

K předcházení vzniku mimořádných událostí a krizových situací v oblasti vnitřní 

bezpečnosti a veřejného pořádku je nutné věnovat pozornost zejména oblastem jako jsou 

terorismus, extremismus, závažná hospodářská kriminalita, nelegální migrace, drogová 

problematika a podobně. 

Tyto nežádoucí jevy nejen že mohou samotné krizové situace vyvolat, ale také zde 

existuje nebezpečí gradace činnosti těchto zločineckých struktur v době jiných krizových 

situací a tedy v době oslabení celého systému.  

K prevenci a potírání těchto aktivit slouží především specializované útvary policie, 

jako je Útvar pro odhalovaní organizovaného zločinu, Národní protidrogová centrála 

a Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, přičemž spolupracují se 

zpravodajskými službami ČR. Nutno podotknout, že hlavně v oblasti boje s terorismem 

spočívá největší břemeno činnosti v oblasti prevence na zpravodajských službách. 

 

V souvislosti s předcházením vzniku krizových situací lze uvést to, že policie 

v rámci své působnosti organizuje různé mimořádné bezpečnostní akce a opatření. 

O mimořádných bezpečnostních opatřeních se dnes mluví hlavně v souvislosti 

s pořádáním sportovních utkání, především fotbalových, kde dochází k pravidelnému 

narušování veřejného pořádku. Policie zde musí nasazovat velké množství sil 

a prostředků, což stojí nemalé finanční prostředky. Do budoucnosti Ministerstvo vnitra 

v souvislosti s připravovanou reformou policie plánuje tento stav upravit, s tím že větší díl 

odpovědnosti ponesou organizátoři těchto akcí.  

Samozřejmě, proč by měl stát prostřednictvím policie suplovat pořadatelskou 

službu na soukromé akci, v tomto ohledu se záměrem Ministerstva vnitra nelze jinak než 

souhlasit, ovšem vidím zde několik zásadních komplikací.  

Především, jsou schopny soukromé bezpečnostní agentury, které na stadionech 

plní funkci pořadatelů schopny tak velké počty často velmi agresivních osob sami 

a profesionálně zvládnout? Domnívám se že za současné situace stěží. Nemohu a nechci 

zde posuzovat kvality zaměstnanců těchto soukromých agentur, ale zásadní problém 

vidím již v tom, že tito lidé neprocházejí žádnou zvláštní přípravou či výcvikem který by 
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je na tyto situace připravoval. Nebo dokonce jak se v minulosti již ukázalo, sami 

pomáhali agresivním fanouškům na stadion propašovat zakázané předměty, či sami svým 

chováním agresivitu vyvolávali a podobně. Pouze připomínám, že neexistuje zákon 

upravující činnost soukromých bezpečnostních služeb, to znamená nejsou zde nastavena 

žádná pravidla upravující např. přijímání zaměstnanců, jejich odbornou přípravu, 

povinnosti a oprávnění. Pokud se týká samotných sportovních zařízení, bude také 

zapotřebí zvážit určité úpravy a technické dovybavení na stadionech (např. důsledné 

oddělení jednotlivých sektorů, kamerové systémy apod.), tak jako tomu je například 

v sousedním Německu. 

Na druhou stranu, policie se na tyto opatření bude muset nadále připravovat, a také 

se těchto akcí zúčastňovat. Tato účast policie bude mít dvě formy, ať už ve formě zajištění 

veřejného pořádku a regulace dopravy v okolí stadionu a při přesunech fanoušků, nebo při 

,,čekání“ na informaci ze strany vlastníka sportovního zařízení že vlastními silami není 

schopen zabezpečit klid a pořádek na stadionu. Poté by samozřejmě následoval zásah 

specializovaných sil policie, s ekonomickými dopady na vlastníka. 

 

Mezi dnes velmi diskutovanou problematiku se řadí především tyto oblasti: 

 

7.1. Terorismus 

 

Terorismus8 se v posledních letech stal jakýmsi fenoménem. Milníkem v této 

oblasti se staly události z 11. září 2001, tedy teroristický útok provedený členy hnutí Al-

Káida na budovy Světového obchodního centra v USA. Od té doby se v rámci zvyšování 

připravenosti ČR na případné útoky tohoto typu přistoupilo k mnoha krokům. Byla 

připravena celá řada dokumentů k této problematice, přičemž nejvýznamnějším z nich byl 

Národní akční plán boje proti terorismu. Tento dokument vymezuje priority v oblasti boje 

proti terorismu a ukládá úkoly řadě institucí, dle potřeby je aktualizován. 

 

                                                 
8 Terorismus – organizované použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti nezúčastněným 
osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím mají být splněny politické, náboženské nebo 
ideologické požadavky jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním měřítku. 
Terorismus lze rozdělit např. podle motivace, a to na terorismus kriminální, patologický 
a ideologický (nejčastější forma).  
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Problematika terorismu vyžaduje úzkou spolupráci všech dotčených orgánů. 

Výkonnými orgány zde jsou především zpravodajské služby a policie. V rámci policie na 

tomto poli působí především Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV a Útvar 

pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV (která se zabývá mimo jiné 

financováním terorismu). 

Vznikla také Společná zpravodajská skupina, jejíž funkcí je výměna informací 

které jsou potřebné k eliminaci případných hrozeb a z nich plynoucích rizik pro ČR. Jsou 

v ní zastoupeny zpravodajské služby (to znamená Bezpečnostní informační služba, Útvar 

pro zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství) na straně jedné 

aMinisterstvem vnitra, Policií ČR a Ministerstvem zahraničních věcí na straně druhé. 

Společná zpravodajská skupina je zároveň pracovní skupinou Výboru pro zpravodajskou 

činnost (stálý orgán Bezpečnostní rady státu). 

 

Vzhledem k účasti České republiky v tzv. protiteroristické koalici a zapojením 

svých ozbrojených sil do vojenských operací v Afghánistánu a Iráku patří ČR k těm 

zemím kde je hrozba terorismu vysoká, a je spíše otázkou času kdy k nějakému útoku či 

pokusu o něj dojde. Vzpomeňme na události v roce 2006, kdy zpravodajské služby 

zachytily informaci a plánovaném útoku na některý z židovských objektů v Praze. Zřejmě 

pouze díky včasnému varování a rozsáhlým policejním opatřením k tomuto útoku 

nedošlo. 

 

Novinkou v oblasti boje proti terorismu je podle návrhu zákona o policii [16] 

oprávnění policie k rušení provozu elektronických komunikací. Účelem je zejména 

znemožnění odpálení výbušného systému mobilním telefonem či vysílačky na dálku. Toto 

opatření jistě pomůže ochránit jak ohrožené obyvatelstvo, tak příslušníky zasahujících 

složek IZS u nálezů nástražných výbušných systémů. V současné době je také 

parlamentem projednávána novela zákona o elektronických komunikacích, ve které je 

obsažena povinnost pro telefonní operátory shromažďovat údaje o účastnících, místu 

a čase hovoru a také takzvaného ,,prozvonění‘‘. Tyto údaje by měly složit především 

policii, ale také soudcům, státním zástupcům a zpravodajským službám, a to právě při 

odhalování teroristických skupin. 
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7.2. Extremismus 

 

Věcným gestorem problematiky extremismu9 je odbor bezpečnostní politiky 

Ministerstva vnitra. Mezi jeho úkoly patří mimo jiné označení oblastí do kterých je 

zapotřebí zaměřit pozornost, určuje strategii a postupy pro boj s extremismem. Při plnění 

těchto úkolů úzce spolupracuje zejména s Policií ČR, zpravodajskými službami, Úřadem 

vlády ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím a dotčenými ministerstvy. 

Odbor bezpečnostní politiky také plní funkci sekretariátu Meziresortní komise pro 

boj s extremismem, rasismem a xenofobií která je poradním orgánem ministra vnitra. 

 

V rámci Služby kriminální policie a vyšetřování se touto oblastí zabývají 

vyčlenění specialisté, důležitá je zde také spolupráce s odborníky zejména z důvodu 

používání zakázané symboliky ze strany jednotlivých extremistických skupin. 

V oblasti boje s extremismem je v posledních letech velkým problémem rozmach 

internetu, na kterém extremistické skupiny šíří své ideály, mohou si zde dojednávat srazy 

atd. Problematické je také dohledávání autorů a organizátorů těchto akcí. 

V České republice působí celá řada extremistických organizací, přičemž se jedná 

o různá hnutí, občanská sdružení či dokonce zaregistrované politické strany. Dle mého 

názoru bude třeba věnovat pozornost nedávno založené organizaci Národní garda. Ta 

v současné chvíli pořádá jakýsi nábor, do něhož se dle informací některých médií 

přihlásilo již několik tisíc občanů ČR. Podle vyjádření zakladatelů tohoto sdružení by 

mělo být smyslem založení této organizace mimo jiné pomoc obyvatelstvu ČR při 

krizových situacích, ochrana občanů před násilnou trestnou činností apod. Ze 

zahraničních zkušeností je přitom patrné, že zakládání podobných zejména ultrapravicově 

zaměřených, polovojensky organizovaných útvarů, které chtějí na vlastní pěst zajistit klid 

a pořádek s sebou nese bezpečnostní rizika. 

S problematikou extremismu také úzce souvisí fenomén diváckého násilí, kterému 

se věnuji výše, proto jej zde již nezmiňuji. 

Mezi priority boje s extremismem se dnes řadí především důsledný monitoring 

celé extremistické scény a efektivní mezinárodní spolupráce jako základ včasné reakce. 
                                                 
9 Extremismus - bývá jím označováno jednání, ideologie a skupiny mimo tzv. střední proud společnosti, 
kterým je připisováno porušování či neuznávání základních právních, etických, případně jiných důležitých 
společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím nebo hrozbou 
násilí motivované zejména rasovou, náboženskou, národnostní nebo jinou sociální nenávistí. 
Extremismus bývá dělen například na politický, náboženský, ekologický a národnostní.  
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Nutná je také kvalitní spolupráce bezpečnostních složek s dalšími zainteresovanými 

orgány a organizacemi a také vzdělávání a příprava specialistů pro tuto problematiku. 

 

7.3. Organizovaný zločin 

 

Organizovaný zločin10 patří k závažným formám trestné činnosti, jíž je nutno 

věnovat velkou pozornost. Představuje velké bezpečnostní riziko pro stát, protože jeho 

cílem bývá nezřídka nejen dosažení materiálního zisku, ale také snaha získat společenský 

či dokonce politický vliv. 

Do sféry organizovaného zločinu v České republice patří zejména pašování, 

výroba a distribuce drog, korupce, padělání peněz, organizování nelegální migrace osob, 

obchod s lidmi a prostituce, nelegální obchod se zbraněmi a praní špinavých peněz. 

Většina zločineckých organizací u nás působících pochází ze zemí bývalého Sovětského 

svazu a oblasti Balkánu. 

Problematika je koncepčně řešena odborem bezpečnostní politiky. Hlavního 

partnera tohoto odboru v oblasti boje s organizovaným zločinem představují na jedné 

straně vybrané útvary Policie ČR, konkrétně Útvar pro odhalování organizovaného 

zločinu, Národní protidrogová centrála a Útvar pro odhalování korupce a finanční 

kriminality, na straně druhé zpravodajské služby ČR.  

 

 

 

 

 

                                                 
10 Organizovanou kriminalitu lze definovat jako druh skupinové trestné činnosti páchané organizovanou 
zločineckou skupinou nebo zločineckou organizací, vyznačující se dlouhou dobou trvání, dělbou činnosti, 
plánovitostí a orientací na vysoký zisk nebo na získání vlivu na veřejný život. 
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8. Podíl policie na odstraňování následků krizových situací 

 

Krizové situace s sebou nesou škodlivé následky, které je třeba co nejdříve 

odstranit. Jedná se o oblast poškození zdraví, majetku, životního prostředí a ohrožení 

funkčnosti kritické infrastruktury. Odstraňují se v rámci provádění likvidačních 

a obnovovacích prací dle zákona [2]. 

Vzhledem k působnosti policie a jejímu postavení v integrovaném záchranném 

systému je zřejmé, že policie se nebude přímo podílet na likvidačních pracích, ale těžiště 

její práce bude někde jinde. Mezi činnosti při odstraňování následků v postižených 

oblastech můžeme řadit například identifikaci obětí, podíl na obnovení dopravy, ochrana 

majetku a zajišťování pořádku. Dalším okruhem činností bude vyšetřování okolností 

vzniku krizové situace (ne v případě že jde o nikým nezaviněnou událost jako jsou živelní 

pohromy apod.), stanovení míry zavinění a dopadení případného pachatele. Lze 

konstatovat, že zatímco jednotky a týmy provádějící likvidační a obnovovací práce se po 

jejich skončení stáhnou a navrátí se k běžným činnostem, policie zde bude nadále plnit 

své povinnosti dané právními přepisy.  
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9. Závěr 

 

Jsem přesvědčen, že se mi v této práci podařilo vystihnout stav, který v současné 

době panuje v oblasti zapojení Policie ČR do systému příprav a řešení mimořádných 

událostí a krizových situací. Policie ČR je jedním z pilířů bezpečnostního systému České 

republiky, konkrétně pro oblast zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Je 

jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, přesto vzhledem ke 

svým úkolům neprovádí záchranné a likvidační práce. Její úloha při zásahu složek 

integrovaného záchranného systému je především v zajištění veřejného pořádku 

a bezpečnosti, dále například regulace dopravy atd. jako podpora činnosti dalších složek 

podílejících se na zásahu. 

Mezi oblasti způsobující určité komplikace v řízení a komunikaci v krizových 

situacích se řadí například současné územní členění policie, protože území ,,policejních 

krajů“ se neshoduje s územím vyšších územně správních celků. K nápravě tohoto stavu 

by mělo dojít v souvislosti s připravovanou reformou policie, a to do roku 2012. Pokud se 

týká vzdělávání policistů v oblasti krizového řízení, je chybou absence jakékoli 

organizované přípravy služebních funkcionářů. Otázkou zůstává také, jaký vliv bude mít 

současný trend zkracování základní odborné přípravy nastupujících policistů na jejich 

povědomí o integrovaném záchranném systému a krizovém řízení. V této souvislosti je 

také nutné připomenout současný handicap policie nejen pro zvládání krizových situací, 

a to velký počet chybějících policistů.  

Další problematikou, kterou jsem se v práci zabýval, je velmi aktuální násilí na 

stadionech. Tato má být také zásadně dotčená reformou policie, ovšem obsahuje ještě 

sporné body hodné pozornosti. Zde jsem se dostal již do sféry prevence krizových situací, 

konkrétně v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, do které spadá i například 

terorismus, extremismus či organizovaný zločin. Tady by policie od roku 2009 měla 

disponovat novými nástroji, a to oprávněním k rušení provozu elektronických komunikací 

a povinnost telefonních operátorů shromažďovat údaje o účastnících a hovorech pro 

potřeby oprávněných orgánů. 

Tyto a další avizované změny jistě povedou k zajištění ještě větší bezpečnosti 

obyvatel této země a státu jako takového. 

Přínosem této práce je dle mého názoru především to, že se mi zde podařilo přinést 

určitý výhled, jaký vliv bude mít připravovaná reforma policie na oblast krizového řízení.    
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11. Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka Plný název 

PČR Policie České republiky 

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 

IZS integrovaný záchranný systém 

HOPKS hospodářská opatření pro krizové stavy 

GŘ HZS ČR 
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky 

SKPV Služba kriminální policie a vyšetřování 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

JPO jednotka požární ochrany 
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Příloha č. 1: Organizační schéma Policie ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Internetový server www.mvcr.cz  


