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ANOTACE

Matějková Iveta, Městská policie jako součást složek Integrovaného záchranného systému, 

Bakalářská  práce.  Ostrava  Vysoká  škola  báňská  -  Technická  univerzita,  Fakulta 

bezpečnostního  inženýrství,  2007,  37  stran.  Tato  práce  je  složena  z několika  bloků  – 

objasnění  vzniku  a  vývoje  vztahů  městských  policií  a  základních  složek  IZS,  postupné 

prohlubování vztahů se složkami IZS ,nastínění současného potenciálu MP a kritický pohled 

na současný legislativního stav. V závěru je navrhnut způsob začlenění městských policií do 

základních složek  s návrhem legislativních úprav.

ANNOTATION

Matejkova  Iveta,  Municipal  Police  as  a  Part  of  Intergrated  Rescue  System  Components, 

Bachelor Work. Ostrava, College of Mining – University of Engineering, Faculty of Security 

Engineering, 2007, 37 Pages. This work is composed of several parts – claryfying of origin 

and  development  of  relationships  of  municipal  police  and  basic  components  of  IRS,  an 

adumbration of present potential MP and a critical sight on present legislative status. There is 

suggested  a  way  of  incorporating  MP  to  basic  components  with  project  of  legislative 

arrangements. 
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PREAMBULE
Proč obcházíme přímé efektivní využití obrovského potenciálu nasazení sil městských policií 

v možnostech užití jako základních složek v systému IZS, kdy se ve velkém počtu případu 

využívá městská policie pro potřeby IZS nekoordinovaně s neznalostí možností nasazení sil 

a prostředků pro vedení IZS, když toto lze sladit účinnou zákonnou úpravou .
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ÚVOD
Práce se zabývá odvětvím, z hlediska časového vzniku a působení na území České republiky 

velmi  mladým,  a  to  působením  městských  policií.  Pomoci  městských  policií  při  vzniku 

a řešení krizových situací a nebo při vyhlášení mimořádných stavů dle Zákona č. 240/2000 

Sb.  O krizovém řízení.  Na podkladě  duálních  spoluprací  městských  policií  s jednotlivými 

složkami Integrovaného záchranného systému je ukázáno využití městských policií a vývoj 

této  činnosti  od vzniku  zákonného působení  městských  policií  na  území  České republiky 

v roce  1991.  Je  popsán  komplex  spoluprací  s jednotlivými  složkami  Integrovaného 

záchranného systému. Mnohdy při řešení krizových situací, a to jak již lokálního významu, 

tak i významu celostátního. Nastíněním celé problematiky je demonstrován rozsáhlý potenciál 

sil a prostředků městských policií a jeho současné využití. Toto využití má jen malou oporu 

v zákonných  normách.  Jsou  zde  nastíněny  možnosti  okamžitého  intenzivního  začlenění 

a využití  potenciálu  městských  policií  při  vzniku,  řešení  a  odstraňování  následků 

mimořádných,  krizových  situací.  Je  zde  předložen  návrh  novelizace  zákonů,  návrh 

na vylepšení  výcviku  a  školení  městských  strážníků.  Přijetím novel  zákona by se  činnost 

strážníků městských policií  stala  efektivní.  Do rukou hejtmanů jednotlivých krajů by dala 

zákonnou  normu  začlenit  městskou  policií,  při  řešení  mimořádných  krizových  situací. 

A to začlenění  plnohodnotného  strážníka  se  svými  zákonnými  pravomocemi  a  ne  jen 

začlenění strážníka jako řadového občana. V současnosti se snaží vedení jednotlivých měst 

a jednotlivých  městských  policií  začlenit  do  Integrovaného  záchranného  systému  městské 

policie nejen jako ostatní složku, ale snaží se o včlenění do základních plánů, které již jsou 

budovány, s výhledem na konkrétní užití sil a prostředků pod správou městských policií. Toto 

začlenění  městských policií  v rámci  celostátního působení je přece jen ještě netypizované, 

nestandardní a nekoordinované. Vždyť představa, že pár kilometrů od hranic obce je potřeba 

pomoci a městské policie sousedních měst tyto síly mají, ale nemohou je efektivně použít, 

je poněkud zbytečná. A tak tedy návrh na legislativní změny a vylepšení výcviku i školení 

městských srážníků  by mohl  pomoci  tuto  situaci  změnit.  V krátkosti  lze  shrnout  cíle  této 

práce do několika bodů :

• prokázat existenci potenciálu s možností využití v přímém začlenění IZS

• specifikovat současné propojení složek IZS a městských policií

• navrhnout novelu zákonné normy
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REŠERŠE
JuDr.  Skarka,  Oldřich  a  kol.  Učebnice  pro  strážníky: Učebnice  pro  profesionální 

přípravu strážníků obecní a městské policie. Vytiskla Příbramská tiskárna s.r.o: Polis 

1995,  [Monografická  publikace]. Učebnice  určená  pro  výuku  a  přípravu  strážníků 

k budoucímu povolání, shrnuje potřebné právní normy, zákony a postupy strážníků k výkonu 

povolání.

Stránky Ministerstva vnitra, Dostupný z WWW:<http://www.mvcr.cz/>, [online]. Jedná 

se  o informační  server  zabývající  se  prevencí,  činnosti  všech  složek  Integrovaného 

záchranného systému, spoluprácí jednotlivých složek a systémem  v České republice, návrhy 

na   konkrétní  projekty,  skutečnou  činností  složek  Integrovaného  záchranného  systému  a 

praktickými ukázkami apod.

Pražský  strážník,  Dostupný  z WWW:  <  http://www.ht.cz/casopis/casopis-prazsky-

straznik.html >, ročník 2001 – 2006, [online] je odborné měsíční  periodikum, zabývající 

se problematikou  každodenní  činnosti  strážníků  městských  policií,  zaměřeno  na  rozšíření 

právního  vědomí  občanů  s přiblížením  každodenní  činnosti  a pracovní  náplně  strážníků. 

Časopis Pražský strážník slouží   jako komunikační prostředek mezi policií České republiky 

a obecní či městskou policií.
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1 VZNIK A VÝVOJ MĚSTSKÝCH POLICIÍ V ČR

Myšlenka  založení  městských  policií  vznikla  jako  potřeba  zajištění  a prohloubení  pocitu 

bezpečí  obyvatel,  ale  i  pomoc při  řešení velkých havarijních situací  či  živelných pohrom. 

Počáteční  úvahy však byly  především zajistit  bezpečí  obyvatelstvu  a doplnit  tak chybějící 

bezpečnostní složku. Vzhledem k stále rychlejšímu vývoji moderní společnosti a především 

techniky a z nich vyplývajících rizik. Jednalo se jednak o úvaze prvorepublikového systému 

a jednak o tvorbu standardního evropského bezpečnostního systému, kdy v různých formách 

existovaly ve vyspělých zemích Evropy policejní sbory s působností v obcích, či regionech. 

Prvotní  zákon  byl  schválen  v roce  1991,  a  to  Zákon  č.  553/1991  Sb.[8]  s účinností 

od 1.2.1992.  Začaly vznikat  městské  policie  na  území  především statutárních  měst.  Jejich 

prvotní vývoj byl překotný, nekoordinovaný a neprofesionální. Lidé, jež tyto sbory tvořili byli 

v drtivé většině případů neškolení amatéři, kteří postupným nabýváním zkušeností vytvořili 

základ  budoucích  sil  městských policií.  Takto  tehdy vypadaly  i  prvotní  střety  s faktickou 

nutností spolupráce s orgány, jež jsou dnes hlavními složkami IZS. Podle Zákona o obcích 

č. 128/2000  Sb.[2],  ve znění  pozdějších  novel  jsou  stanoveny  pravidla  pro  chod  obcí, 

a to včetně řešení mimořádných situací.  A rovněž dle tohoto zákona je jedním z práv obce 

prostřednictvím  řádně  zvoleného  zastupitelstva,  zřizovat  obecní  policii.  Obecní,  neboli 

městská policie  je v současnosti dle Zákona č. 553/1991Sb.[8], orgánem obce. Což znamená 

v důsledku to, že lze obecní, respektive městské policie, zařadit do IZS jako ostatní složky, 

ale neřeší  to otázku  v měřítku  republikových  začlenění,  či  plánů.  Podle  Zákona  o  obcích 

je Obecní  policie  orgánem  obce,  který  zřizuje  a  zrušuje  obecní  zastupitelstvo  obecně 

závaznou  vyhláškou.[8].  Z tohoto  taky  plyne  činnost  a  využití  městské  policie.  Městská 

policie zabezpečuje především:

• Místní záležitosti veřejného pořádku, a to v rámci působnosti obce.

• Obecní  policie  při  zabezpečování  místních  záležitostí,  při zajišťování  veřejného 

pořádku  a plnění  dalších  úkolů  zejména  přispívá  k  ochraně  a  bezpečnosti  osob 

a majetku.

• Dohlíží  nad  dodržováním  pravidel  občanského  soužití  a  to  dodržováním  obecně 

závazných vyhlášek vydanými danou obcí. 

• Přispívá  v  rozsahu  stanoveném  zákony  k  bezpečnosti  a  plynulosti  provozu 

na pozemních komunikacích, a to rozsáhlou preventivní činností. Strážníci městských 
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policií se snaží zajistit tzv. „Bezpečné město“, a to především dozorem u přechodů pro 

chodce v ranních hodinách,  kdy je zvýšený silniční  provoz.  Zajišťují  tak bezpečný 

průchod dětí do škol a snižují tak riziko havárie při rušném ranním provozu.

• Taktéž v obci své působnosti provádí měření rychlosti, kdy částečně nahrazují činnost 

Policie České republiky.

• Také se zabývá řešením, dost nepopulárním, špatným parkováním, kdy svou činnosti 

zajišťuje  např.  volný  přístup  Hasičského  záchranného  sboru  k obytným  domům 

v případě požáru.

• K další  činnosti  patří  odhalování  přestupků  a  jiných  správních  deliktů.  Tady  patří 

řešení neoprávněného rozdělávání ohňů na místech s možným vznikem požárů.

• Obecní  policie  také  upozorňuje  fyzické  a  právnické  osoby  na  porušování  obecně 

závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.[8].

Postupem času se  jednak zvyšoval  a stabilizoval  počet  městských policií  na území  České 

republiky  (pomíjím  působení  slovenských  policií  za  doby  federace)  a  také 

se profesionalizovala  činnost  jednotlivých  městských  policií,  což  bylo  patrné  zejména 

ve velkých městech. V malých obcích (do 10 000 obyvatel) je problematika profesionalizace 

dodnes  citlivou  záležitostí.  Taktéž  vztahy se základními  složkami  IZS se dostaly  na  vyšší 

úroveň.  Především  již  nabytými  vzájemnými  zkušenostmi,  tak  i v neposlední  řadě  díky 

obrovskému množství finančních prostředků obcí. Prostředky jež zajistily personální kvalitu, 

vyškolení  strážníků  městských  policií  a  nákup  moderní  techniky,  která  je  srovnatelná 

s kvalitními prostředky užívané v základních složkách Integrovaného záchranného systému. 

Dodnes je vozový park, komunikační prostředky, zásahové prostředky i počítačové vybavení 

městských  policií  na  kvalitativně  vyšší  úrovni  než  je  vybavení  Policie  České  republiky. 

Je to taktéž  jeden  z důvodů  pro  začlenění  těchto  sil  do základního  systému  IZS.  Rovněž 

legislativa ve vztahu k městským policiím pokročila v obrovské míře, kdy činnost městských 

policií je začleněna do široké řady jiných zákonných okruhů, než jen do zákona o městské 

policii.  Namátkou Zákon o obcích,  Zákon o krajích,  Zákon o přestupcích,  Trestní  zákon, 

Zákon  o  lesích,  Živnostenský  atd.  Taktéž  velké  množství  Obecně  závazných  vyhlášek 

jednotlivých obcí stojí o existenci a činnost městských policií. V dnešní době jsou městské 

policie  provázány  vztahy,  kdy  na  úrovni  ředitelů  městských  policií  se scházejí  kolegia 

a vznikají  společné  postoje,  jež jsou následně prostřednictvím jednotlivých zákonodárných 

složek,  uplatňovány  při  vzniku  nových  zákonů  a  novelizací  již  platných.  Existuje  tedy 

i centrální  možnost  aplikací  stejných  postupů  při  působení  v začleňování  do systému 
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Integrovaných základních  složek.  V současnosti  dochází  ke stále  širšímu okruhu působení 

strážníků,  a to  nejen ve svých mateřských obcích,  ale  i  v obcích  se  smluvním závazkem. 

Rovněž  rozsah  práce  městských  policií  dané  zákonnými  normami  je  stále  širší  a tím 

i možnosti  zákroků jsou stále kvalitativnější  i  kvantitativnější.  Tento rozsah činnosti  je pro 

využití  spolupráce  a působení  sil  Integrovaného  záchranného  systému  stále  prospěšnější. 

Je zde tedy řada faktorů, které hovoří pro začlenění městských policií do základních složek 

IZS a tyto by bylo potřeba využít. K těmto faktorům patří např.:

• Počet strážníků městských policií působících v České republice. Strážníků je přibližně 

osm tisíc a působí v drtivé většině v ulicích. Oproti tomu je počet policistů působících 

v zařazení  pořádkové  služby Policie  České  republiky  asi  patnáct  tisíc,  kdy zhruba 

polovina policistů se věnuje vyřizování spisového materiálu. Je tedy zřejmé, že počet 

strážníků a policistů působících v ulicích je přibližně stejný. Tedy možnosti v počtech 

nasazených  lidí,  při  zákrocích  složek  Integrovaného  záchranného  systému,  jsou 

obdobné.

• Moderní vozové parky městských policií – ve většině případů nejnovější typy vozidel 

jako jsou např. vozy Škoda, Opel, VW apod.

• Moderní  logistický  systém – kvalitní  vysílačky,  počítačové  sítě,  mobily,  kamerové 

systémy apod.

Zákonné oprávnění srážníků městských policií se neustále rozšiřují a tak možnosti zákonných 

postupů, při zákrocích, narůstají. Což je zřejmé při porovnání obsahů Zákona o obecní policii 

č.  553/1991  Sb.[8],  Zákona  o  provozu  na  pozemních  komunikacích  [6],  a  Zákona 

o přestupcích  z počátku  roku  1992  a  roku  2008  po  všech  legislativních  novelizacích 

uvedených zákonů. [9]. Největší rozšíření pravomocí je zřejmé z níže uvedených tabulek.
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Tabulka č. 1: porovnání oprávnění strážníků dle Zákona č. 553/1991 SB.

Rok 1992 Rok 2008
Úkoly plní strážníci pouze v obci své 
působnosti

Úkoly plní v obcích své působnosti a na území jiné 
obce prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy

Řeší blokově dopravní  přestupky a to 
neuposlechnutí zákazu v místní úpravě

Přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích

Strážník je oprávněn požadovat vysvětlení od 
osob k objasnění přestupku

Strážník je oprávněn požadovat vysvětlení, a to od osob 
k objasnění přestupku, správního deliktu a ke zjištění 
skutečného stavu věci

Strážník není oprávněn vstupovat do žádných 
databází

Strážník je oprávněn vstupovat do databází, a to: 
hledaných a pohřešovaných osob, odcizených 
motorových vozidel, odcizených registračních značek, 
databází s totožnosti provozovatele motorového nebo 
přípojného vozidla, má přístup k údajům o psech 
přihlášených u správce poplatků a jejich vlastnících, 
přístup k údajům o povolení ke zvláštnímu užívání 
pozemních komunikací, přístup k údajům o povolení ke 
zvláštnímu užívání veř. prostranství, přístup do 
databáze katastru nemovitostí a jejich vlastníků
Strážník je oprávněn již použít technický prostředek k 
zabránění objezdu vozidla

Strážník nemohl technicky omezit majitele 
vozidla

Strážník je oprávněn již použít technický prostředek 
k zabránění odjezdu vozidla

Strážník nemá oprávnění vstupovat do 
živnostenských  provozoven

Strážník je oprávněn při plnění svých úkolů vstupovat 
do živnostenských provozoven

Strážník nemá zákonnou možnost zpracovávat 
osobní údaje

Strážník je oprávněn zpracovávat osobní údaje k plnění 
úkolů MP

Strážník není oprávněn pořizovat žádný záznam 
při plnění svých úkolů

Strážník je oprávněn při plnění úkolů pořizovat 
zvukový, obrazový nebo jiný záznam z míst veřejně 
přístupných

Z tabulky je zřejmé, že vývoj zákonných možností, dle Zákona o obecní policii č.553/91 Sb. 

[8], byl poměrně rozsáhlý, a to především v možnostech zjištění skutečných stavů věcí - širší 

možnosti  kontrol  totožnosti,  možnosti  požadovat  vysvětlení,  vstupy  do  živnostenských 

provozoven.  Rozsáhlou  oblastí  pak  byly  oprávnění  řešení  dopravních  přestupků.  Rovněž 

možnost vstupu do mnoha databází, byla převratná.
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Tabulka č. 2:  porovnání oprávnění strážníků dle Zákona o přestupcích 200/1990 Sb.
rok 1992 rok 2008

Strážník je oprávněn řešit přestupky o 
alkoholismu

Strážník je oprávněn řešit přestupky o alkoholismu, 
přestupky o podání a prodání tabákových výrobků 
osobě mladší 18 - ti let

Může řešit přestupky proti občanskému 
soužitím Může řešit přestupky proti občanskému soužitím

Může řešit všechny přestupky o veřejném 
pořádku Může řešit všechny přestupky o veřejném pořádku

Přestupky spáchané proti majetku Přestupky spáchané proti majetku 

Přestupky v silničním provozu spáchané 
 zastavením v zákazu

Strážník může řešit všechny přestupky spáchané 
v dopravě motorovými i nemotorovými vozidly, 
přestupky spáchané účastníky silničního provozu - 
chodci

Obecní blokově řeší přestupky spáchané porušením 
obecně závaznou vyhláškou obce

Při srovnání oprávnění strážníků, řešit přestupky ve svých prvopočátcích a nyní, je zřejmé 

dle tabulky č. 2, že velkým vývojem prošel i Zákon o přestupcích. Strážníkům se rozšířila 

pravomoc především v řešení přestupků v dopravě. Přibilo však ještě oprávnění řešit všechny 

přestupky,  které  jsou  spáchané  porušením  Obecně  závaznou  vyhláškou,  vydané  obcí 

či městem, kde tyto složky  působí. Tyto přestupky, vydáním Obecně závazné vyhlášky, může 

v dnešní době obecní policie již řešit v blokovém řízení. V prvopočátcích však tuto pravomoc 

strážníci neměli, a to  z důvodu nepřítomnosti vyhlášky, která by strážníkům dávala zákonnou 

možnost spáchané přestupky řešit v blokovém řízení.
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Tabulka č. 3: Porovnání oprávnění strážníků dle Zákona č. 361/2000 SB.[6].

rok 1992 rok 2008
Při zřízení MP roku 1992 působila vyhláška o 
provozu na pozemních komunikacích č.99/1989 
Sb., Městská policie zde nebyla vůbec 
zmiňována
Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 č. 361/2000 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
č. 361/2000 Sb. po novelizacích v roce 2008

Strážník může zastavovat vozidla k bezpečnému 
přechodu dětí přes přechod pro chodce

Strážník může zastavit vozidlo pro bezpečný přechod 
osob, nebo vozidlo jehož řidič spáchal jakýkoliv 
dopravní přestupek,
je oprávněn vyzvat řidiče ke zjištění požití alkoholu,
na výzvu strážníka je řidič povinen předložit potřebné 
doklady k řízení vozidla,
strážník může rozhodnout o odstranění vozidla, které 
neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti a nebo 
tvoří překážku silničního provozu,
strážník při plnění úkolů nemusí používat 
bezpečnostní pásy, strážníci jsou oprávněni měřit 
rychlost vozidel, řidič vozidla obecní policie může při 
jízdě užívat hovorová zařízení např. telefon, 
vysílačka nikdo nesmí užít označení a barevné 
proveden, které by bylo zaměnitelné s vozy MP

Jak jde vidět z tabulky č. 3 a na grafu č. 1, šlo především o největší změny a vývoj v řešení 

přestupků  v oblasti  bezpečnosti  a  plynulosti  v silničním  provozu.  V počátcích  vzniku 

a rozvoje městských policií se vůbec neuvažovalo o udělení pravomocí strážníkům řešit tyto 

přestupky,  byly  především  určeni  k preventivní  činnosti  a  kontroly  nad  dodržováním 

už zmíněné  Obecně  závazné  vyhlášky.  Zde  šlo  především  o  bezpečnost,  čistotu  obce 

a dodržování  občanského  soužití.  Tímto  zákonem se  však  zvýšilo  využití  strážníků  a  tím 

i jejich činnosti. 

Přestupky v dopravě a ostatní 
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Graf č.1: Přestupky v dopravě a ostatní přestupky řešené MP [12].
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Zadržení pachatelé tr. činnosti, hledané osoby a vozidla v 
pátrání
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Graf č. 2: Počty zadržených pachatelů, hledaných osob a vozidel městskou policií [12].

Z grafu  č.  2  můžeme  vidět,  že  činnost  strážníků  městských  policií  v dnešní  době  není 

zaměřená pouze na dopravu, kterou se zabývají v plném rozsahu, ani porušováním Obecně 

závazné  hlášky,  ale  i  na  prevenci  a  ochranu obyvatel.  Z výše  uvedeného  grafu  jde  vidět 

úspěšnost  strážníků  v počtu  zadržených  pachatelů  trestných  činů,  a  to  při  páchání  trestné 

činnosti. Dále množství zadržených osob hledaných Policii České republiky, ale nalezených 

strážníky Městské policie a v neposlední řadě i množství nalezených zcizených vozidel.
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2 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - FUNKCE, 

ČLENĚNÍ A SOUČASNÉ VYUŽITÍ TÍSŇOVÉ LINKY 

PRO MĚSTSKOU POLICII

2.1 FUNKCE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
Podstatou a prioritou všech záchranných složek je ochrana lidského života a majetků občanů 

jak v případě vzniku krizových událostí tak při mimořádných událostech. Tímto se zabývají 

všechny složky IZS. Jedná se o Hasičský záchranný sbor České republiky (dále HZS ČR), 

jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje, Zdravotnická záchranná služba 

(dále  ZZS)  a  Policie  České  republiky  (dále  PČR).  K zabezpečení  prvotních  záchranných 

činností je v České republice vytvářen Integrovaný záchranný systém, který je definován jako 

systém vazeb zabezpečující  koordinovaný postup záchranných, pohotovostních,  odborných 

a jiných služeb,  orgánů státní  správy a samosprávy,  fyzických  a  právnických  osob.  Jedná 

se o koordinovanou  činnost  složek  IZS  při  likvidaci  živelných  pohrom a  havárií  velkého 

rozsahu. K předcházení vzniku mimořádných a krizových situací,  havárií a eliminaci nebo 

alespoň  redukci  jejich  negativních  dopadů  jsou  ve  společenských  systémech  vytvářeny 

specifické bezpečnostní struktury s jejich řídícími, výkonnými, zabezpečovacími a základní 

prvky, s jejich vzájemnými vztahy a vazbami, kompetencemi a povinnostmi. Takto sestavený 

preventivní  systém v  sobě  zahrnuje  soubor  nástrojů  k  zajištění  bezpečnosti  a má vytvářet 

podmínky pro jejich koordinaci a jejich jednotné, tj. ke společnému cíli směřující,  použití. 

Integrovaný záchranný systém je určen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při 

mimořádných událostech, včetně havárií a živelních pohrom. Integrovaný záchranný systém 

není institucí. Je to systém s nástroji spolupráce a modelovými postupy součinnosti (typovými 

činnostmi) a je součástí systému pro zajištění vnitřní bezpečnosti  státu. Je jím naplňováno 

základní  právo občana  na pomoc při  ohrožení  zdraví  nebo života.  Integrovaný záchranný 

systém  je  soubor  dohod,  ustanovení  a  různých  pokynů,  které slouží  ke  koordinaci 

a komunikaci  mezi  záchrannými  složkami  integrovaného  záchranného  systému.  [1] 

Integrovaný záchranný systém se u nás buduje od roku 1993. Základním právním předpisem 

pro Integrovaný záchranný systém je nyní Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném 

systému a změny některých zákonů. [4]
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2.2 ČLENĚNÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
Základním  smyslem  Integrovaného  záchranného  systému  je  především  využít  všech 

dostupných  možností  pomoci  a  sjednocovat  potenciálnost  každého,  kdo  při  provádění 

záchranných a likvidačních prací může přispět s zřeteli na síly a prostředky nebo pravomocí 

a působnosti k řešení následků mimořádné události. Podle potřebné činnosti a působení při 

záchranných a  likvidačních  pracích  rozlišujeme Integrovaný záchranný systém dle  zákona 

č. 239/2000 Sb. [4], na dvě složky:

• Základní  složky  –  složky  IZS  podle  Zákona  o integrovaném  záchranném  systému 

existují  jako Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany, 

zařazené  v  plošném  pokrytí  území  kraje,  dále  zde  patří  Policie České  republiky 

a Zdravotnická záchranná služba, které jsou schopny rychle a nepřetržitě zasahovat. 

Tyto složky mají celoplošnou působnost na území celého státu a nepřetržitý provoz. 

Pokud  tedy  má  obec  jednotku  sboru  dobrovolných  hasičů,  která  je  začleněna 

do plošného pokrytí území kraje (v podstatě to znamená, zasahuje i mimo svou obec), 

je tato jednotka základní složkou integrovaného záchranného systému.

• Ostatní  složky  IZS  -  Ostatní  složky  Integrovaného  záchranného  systému  jsou 

povolávány k  záchranným a  likvidačním pracím podle  druhu mimořádné  události, 

a to na  základě  jejich  možností  a  schopností  účinně  zasáhnout.  Zasahují 

v mezích pravomocí,  které  jim  dávají  právní  předpisy,  a to ve  smyslu  Zákona 

č. 239/2000 Sb.[4],  o integrovaném záchranném systému.  K ostatním složkám patří 

všechny  havarijní,  pohotovostní,  odborné  služby,  ostatní  ozbrojené  bezpečnostní 

sbory, obecní a městské policie a také neziskové organizace.[4]

2.2.1 IZS A  SOUČASNÉ VYUŽITÍ MĚSTSKÉ POLICIE
Aby systém Integrovaného záchranného systému fungoval cíleně a efektivně, musí mít plán 

činnosti. A to jak celého systému, jako celku, tak musí být vytvořeny i plány částí systému, 

které se pak stanou podkladem pro plán celkový. Tvoří se tedy především plány základních 

částí  systému Integrovaného záchranného systému. V rámci  zpracování  a funkčnosti  plánů 

IZS je potřeba znát disponibilní zdroje a ty se dělí především na:

• Primární  -  Disponibilní  zdroje,  které  jsou  k  dispozici  na  území  příslušné  správní 

jednotky (obce města nebo regionu) v rámci normální nebo dohodami zabezpečené 

činnosti.  Jejich  základem  jsou  především  síly  a  prostředky  základních  složek 

Integrovaného záchranného systému
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• Sekundární  -  Disponibilní  zdroje,  které  mohou  být  na  daném teritoriu  k  dispozici 

na základě  uplatnění  mimořádných  pravomocí  starostů  obcí  či  hejtmanů  krajů. 

Starostové obcí jsou ve většině případů vrcholným článkem vedení Městské policie, 

a to především ve smyslu Zákona č. 553/1991 Sb.[8]. V rámci sekundárních zdrojů lze 

tedy  považovat  činnost  Městských  policií  za možnou  v rámci  začlenění  do  složek 

Integrovaného záchranného systému, a to přenesenou působností.

Městské  policie  nejsou  v systému  existujících  zákonných  norem  uváděny  jako  primární 

složky Integrovaného záchranného systému, a to hned z několika důvodů:

• Relativně  krátkodobá existence  Městské policie  a neustálá  změna jejich povinností 

a pravomocí

• Neexistence on - line propojení činností jednotlivých městských policií na území státu

• Teprve  vznikající  poznání  kompetentních  orgánů  –  zákonodárných  i  výkonných 

o možnostech, schopnostech a technickém vybavení strážníků

• Neznalosti lidských i technických zdrojů městských policií - kdy znalost zdrojů bývá 

nahodilá  a  nekoncepční.  Zdroje  městských  policií  nejsou  zpracovány  a předány 

v místních částech Integrovaného záchranného systému, a o republikové koordinaci 

lze hovořit jen těžko. Není pak možno hovořit o hospodárném a efektivním využití 

potenciálu  městských  policií  při potřebách  zásahů  Integrovaného  záchranného 

systému.

Zdroje  jsou  důležitým  faktorem  pro  tvorbu  plánů  a  to  také  plánů  pomoci  na  vyžádání. 

Plánovanou pomocí na vyžádání  se rozumí předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí 

pomoci,  a  to  ostatními  složkami  integrovaného  záchranného  systému.  Plánovanou  pomoc 

na vyžádání  jsou povinny poskytnout  jak ministerstva  tak územní  správní  úřady a  orgány 

krajů, obcí a to v mezích své působnosti.Také obecní a městské policie jako orgány obcí, 

které  se  staly  svým  postupným  vývojem  důležitým  článkem  poskytování  pomoci  při 

mimořádných  událostech  jsou  tedy  povinny  poskytnout  tuto  požadovanou  pomoc.  Níže 

uvedený obrázek struktury krizového štábu jasně ukazuje roli  obecních úřadů a objasňuje 

na jakém stupni začlenění jsou orgány obce a tedy i městské policie, jenž jsou jako orgány 

obce  stanoveny  Zákonem  o  obecní  policii  č.  553/91  Sb.[8].  Kdy  ovšem  toto  zařazení 

nevyplývá z toho, že obecní policii zřizuje zastupitelstvo obecně závazným  nařízením (toto 

platí  již od prvopočátku v roce 1992),  ale  ze změny zákona 553/91 Sb.[8].   v roce 2002, 

kdy obecní  policie  byly  za orgán obce výslovně uvedeny.  Tato  novelizace  byla  na popud 

skutečnosti, že Ministerstvo vnitra (Sekce správních agend městských policií) písemně v roce 
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2000 doložilo,  že  obecní  policie  nejsou  vykazovány  jako orgán  obce.  V současnosti  jsou 

ve větším  počtu  realizovány  písemné  smlouvy  -  poskytnutí  pomoci  na  vyžádání  mezi 

městskými policiemi a orgány Integrovaného záchranného systému.
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Obrázek 4: Zařazení Obecní policie v IZS. [15]

2.3 TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ V ČR A JEHO VYUŽITÍ PRO MĚSTSKÉ 
POLICIE

Pro zajištění  rychlé  pomoci,  v případech,  kdy se člověk ocitne v nouzi  vznikla  na mnoha 

místech České republiky centrála tísňového volání. Toto tísňové volání je nutno pro záchranu 

životů,  zdraví  a  majetku  obyvatel  zpřístupnit  a  vštípit  do  podvědomí  lidí,  aby  v případě 

potřeby věděli kam a na koho se mohou s prosbou o pomoc obrátit. Spoustu lidí totiž nezná 
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žádná  tísňová  čísla  a  neví  na  koho  se  v případě  ohrožení  o  pomoc  obrátit.  Proto, 

aby nevznikala  velká  časová  prodleva  vyslání  účinné  pomoci,  vznikají  centrály  tísňového 

volání,  kde  jsou  svedeny  všechny  tísňové  linky.  Především  proto,  aby  přivolání  pomoci 

na potřebné místo bylo včasné a kvalitní. Z tohoto důvodu musí být stanovena přesná pravidla 

jak  pro  činnost  telefonních  operátorů,  tak  i  pro  funkční  integrovaný  záchranný  systém. 

Tísňová  linka  k Obecní  policii  byla  zřízena  jako  jedna  z posledních,  a  to  č.  156.  Toto 

je svedeno k operačním pracovištím obecní (městské) policie. Je sice zřejmé, že jednotné čísla 

tísňových linek jsou výhodné, snadno zapamatovatelné hlavně pro občany, ale současně stále 

existují i kontaktní čísla na jednotlivé složky. Otázkou však zůstává zda jsou tyto kontaktní 

čísla  potřebné.  Vždyť  centrum  tísňového  volání  by  mělo  být  distribučním  centrem 

se schopností  rychlé  analýzy  problému  a šířením  výzvy  odpovídající  složce.  Vše  je  jen 

otázkou logistických vazeb a mediální podpory funkčnosti jednoho tísňového čísla. 

2.3.1 SCHOPNOST SYSTÉMU TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ S VYUŽITÍM PRO PRÁCI 
MĚSTSKÝCH POLICIÍ

Aby systém tísňového volání  byl  efektivně využíván  i  každou z jednotlivých složek,  byly 

stanoveny  předpoklady,  při  zakládání  tísňového  volání  a  vybavování  počítačové  sítě, 

programovými  dovednostmi.  Pro práci  městských  policií  jsou  využívány  především  tyto 

možnosti:

• Příjem tísňového volání, a to zjištění skutečností na něž je možno reagovat

• Identifikace polohy volajícího z pevné i mobilních sítí,  především efektivní využití 

zdrojů, kdy dispečer vysílá síly jež jsou nejblíže události a jež jsou nejkvalifikovanější 

pro zásah

• Identifikace místa událostí  a v případě nesrozumitelného volání,  nebo volání osoby 

zraněné,  nemocné,  nebo ve stresovém stavu je  možno  tyto  osoby dohledat,  i  když 

samy nejsou schopny identifikovat místo na němž se nalézají. Tato výhoda je i pro lidi 

místně neznalé, nebo cizince

• Digitální záznam hlasové komunikace a možnost opakovaného vyhodnocení zprávy, 

dešifrování obsahu sdělení, a to v případě nesrozumitelného sdělení

• Místopisná  podpora,  schopnost  navést  osoby  potřebným  směrem  a  situování 

jednotlivých institucí, či lokalit

• Založení události a zálohování hovorů, evidence události – možnost tvorby přehledů 

jednotlivých potřeb občanů
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• Klasifikace  události  na  základě  typu  a  podtypu  události,  následné  vyhodnocení 

události  dispečerem  se  stanovením  kompetencí  a  vyslání  potřebných  sil,  nebo 

kombinace potřebných sil několika složek Integrovaného záchranného systému

• Přehledy událostí (řešené, všechny, uzavřené) i možnost neustálé kontroly ukončení, 

či pokračování jednotlivých zákroků 

• Seznam sil a aktuálně volných prostředků, evidence zasahujících, či již uvolněných sil 

a prostředků

• Rajonizace, automatický návrh nejbližší služebny pro řešení událostí

• Zobrazení  pohybu všech jednotek s využitím GPS, kdy tato  technologie  umožňuje 

nejen zobrazovat místo pohybu jednotek, ale i záznam pohybu, což slouží při tvorbě 

plánů a modelů jednotlivých výjezdů

• Ukončení  a  vyhodnocení  zásahu,  vyhodnocení  typizovaných  událostí  je  významný 

prvek při tvorbě plánů, eventuálně při vyhodnocování stížností, nebo žalob

S přihlédnutím  na  výše  uvedenou  škálu  možností  je  naprosto  zřejmé,  že  užití  systému 

pro městské  policie  je  nanejvýš  výhodné  a  účinné.  Skýtá  možnosti  efektivního  propojení 

všech městských policií prostřednictvím tohoto systému. Při vzniku center tísňových volání, 

tyto umožňují zajištění jednotného způsobu dovolání se pomoci pro občana. Sdružují základní 

složky Integrovaného záchranného systému a městskou policii.  Už jen samotný tento  fakt 

vypovídá o možnosti provázání jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému pod 

jednotným legislativním zajištěním.
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3 VZNIK A VÝVOJ VZTAHŮ MĚSTSKÝCH POLICIÍ 

S JEDNOTLIVÝMI SLOŽKAMI IZS

3.1 PRVOTNÍ SPOLEČNÉ VZTAHY MEZI SLOŽKAMI MĚSTSKÝCH 
POLICIÍ A ZÁKLADNÍMI SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO 
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Historie  vazeb  mezi  nově  vznikajícími  městskými  policiemi  a  mezi  základními  složkami 

Integrovaného  záchranného  systému  se  datuje  již od samého  počátku  vzniku  městských 

policií,  a  to  při  potřebě  konkrétních  řešení  jednotlivých  úkolů.  Vznikaly  dle  měnících 

se zákonných norem pro chod městských policií a rozvíjela se potřeba vzájemného poznání 

možností, schopností a to jak zákonných, tak i možností lidského potenciálu. Po roce 1989 

došlo  k prudkému  vývoji  a  změnám  v legislativních  oblastech  a  to  počínaje  Ústavními 

zákony, přes zákony upravující chod jednotlivých základních složek IZS, tak i zákonné normy 

MP, kde byly změny velmi výrazné a běžné. Rovněž bylo toto období poznamenané vznikem 

nové  organizace  a postupným  tříděním  lidského  potenciálu.  Především  v  prvopočátcích 

nebyla městská policie schopna spolupracovat ani doplňovat potřeby složek IZS. Především 

proto,  že  nově  vzniklé  městské  policie  nebyly  na  profesní  úrovni  ke  které  se  dostaly 

postupným  vývojem.  V  těchto  prvopočátcích  docházelo  ovšem  k  formování  vazeb 

a zkušeností, mezi uvedenými složkami takovým způsobem, že byly položeny první základy 

pro dnes již plně funkční činnost existujícího Integrovaného záchranného systému.

3.2 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR A MĚSTSKÉ POLICIE
Hasičský záchranný sbor je jednou ze základních složek Integrovaného záchranného systému. 

S touto složkou již od samého prvopočátku vzniku městských policií strážníci spolupracovali, 

a  při  společných  zásazích  poznávali  vzájemné  možnosti  a schopností.  Tato  spolupráce 

probíhala ve třech stupních kontaktů:

• Zákroky ve spolupráci – při požárech, ale nejčastěji při dopravních nehodách, později 

pak při povodních

• Školení – především Hasičský záchranný sbor školil strážníky pro zákroky u požárů, 

předával znalosti základních požárních postupů, seznamoval s technikou užívanou při 

zákrocích
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• Součinnost při ukázkách – každoroční den otevřených dveří, kde společně veřejnosti 

představují techniku a své postupy práce

Základním  posláním  Hasičského  záchranného  sboru  je  chránit  životy,  zdraví  obyvatel 

a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Hasičský 

záchranný  sbor  tvoří:  Generální  ředitelství  hasičského  záchranného  sboru  a  Hasičské 

záchranné  sbory krajů.  Přerod tohoto  sboru od útvaru zabývajícího  se především hašením 

požárů  k dnešnímu  modernímu  pojetí  činnosti  Hasičského  záchranného  sboru  byl 

v kontaktech s městskou policií znát především v dopravní činnosti, kdy strážníci městských 

policií  se  v  drtivé  většině  dostávali  na  místa  dopravních  nehod  jako  první  složka,  která 

následně  dle  potřeby  kontaktovala  složky,  které  byli  v danou  chvíli  na místě  za  potřebí. 

Spolupráce  s Hasiči  probíhala  především  při  řešení  situací  v souvislosti  s dopravními 

nehodami s tím souvisejícím vyprošťování osob, řízení dopravního provozu během zásahu, 

řešení ekologických havárií vzniklých únikem provozních látek, kdy Hasiči řešili odbornou 

stránku likvidace ohrožení a strážníci městské policie zajišťovali prostor proti nepovolenému 

vstupu  osob,  pomáhali  při  komunikaci  s orgány  obce  pro  nápravu  i po těchto  haváriích 

a v neposlední  řadě  zjišťovali  osoby,  u  kterých  bylo  podezření,  že tyto  havárie  zavinili 

a následně  celou  záležitost  oznamovali  příslušnému  orgánu  k dořešení.  Další  formou 

spolupráce byla záchrana osob ať již z míst běžně nedostupných, nebo z uzamčených bytů, 

kdy v těchto případech leží na bedrech strážníků MP plná právní zodpovědnost, neboť tito 

rozhodovali o otevření uzamčeného prostorů dle příslušných možností stanovených Zákonem 

č. 553/91Sb.[8] a Hasičský záchranný sbor zde plnil pouze funkci technickou při překonání 

překážky. Velkým a kvalitativně rozhodujícím úkonem byla spolupráce při povodních v roce 

1997,  kdy červenec  roku  1997  záchranné  složky  při  zákrocích  prověřil.  Rozsáhlé 

a dlouhotrvající deště zasáhly povodí většiny řek Moravy, Slezska a severovýchodních Čech. 

V důsledku následných mimořádně škodlivých povodní zahynulo 50 lidí, bylo zničeno nebo 

poškozeno téměř dvacet devět tisíc obydlí a stovky dalších hospodářských zařízení a objektů. 

Statisícům spoluobčanů tato pohroma zasáhla pronikavě do způsobu života. Stát přišel během 

několika dní o hodnoty v odhadované výši 62,6 miliard.[21]. Tyto povodně poprvé prověřily 

možnosti a zásahovou koordinaci složek městských policií a integrovaného systému. Jednalo 

se  především  o  schopnost  okamžitého  přejímání  aktuálních  informací  a jejich  distribuci 

občanům  i  jednotlivým  ohroženým  firmám.  Jednalo  se  o  přejímání  zpráv  od  občanů, 

jak telefonických,  tak  ústních,  dále  o  vlastní  zjištění  strážníků  v ulicích  a  následné  volání 

dotčeným fyzickým a právnickým osobám se žádostí  o pomoc, nebo o předání informací. 

Rovněž  byli  strážníky  dohledáváni  majitelé  různých ohrožených  objektů  a  tito  byli  často 
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i sváženi vozidly městské policie do místa potřeby. Konkrétním zásahem pak byla evakuace 

osob zatopených oblastí a vyklizení a následný převoz zvířat z postižených oblastí. Některé 

zásahy byly jen v režii městských policií, neboť všechny síly základních složek Integrovaného 

záchranného  systému  byly  užity  v lokalitách  s daleko  větším  ohrožením osob  a  majetku. 

Městská policie disponovala již v té době strážníky speciálně vycvičenými na odchyt zvířat 

a tak se podařilo zachránit mnohé bez újmy na životě, či zdraví. Při těchto zásazích se ukázaly 

obrovské  nedostatky  při  koordinaci  městských  policií  s jednotkami  IZS  a následně 

po vyhodnocení  záplav  roku  1997  došlo  při  rozborech  ke  vzniku  plánů,  do kterých  byla 

začleněna i činnost městské policie.

3.3 POLICIE ČR A MĚSTSKÉ POLICIE
Policie České republiky je další ze základních složek Integrovaného záchranného systému, 

kdy  ovšem činnost  v souvislosti  s potřebami  Integrovaného  záchranného  systému  v rámci 

základních složek ve spolupráci s městskými policiemi je na nejméně frekventované úrovni. 

Je  to  dáno  částečně  duplicitou  činností,  částečně  neustálou  změnou  koncepcí  vývoje, 

a to především  v  resortu  ministerstva  vnitra  a  v  neposlední  řadě  protikladem  vedení 

jednotlivých  složek,  kdy  Policie  České  republiky  je  řízena  centrálně  na  státní  úrovni 

a městské  policie  na obecní  úrovni,  kdy  tyto  spolu  často  nekorespondují.  Policie  České 

republiky  jako  jedena  ze  základních  složek  Integrovaného  záchranného  systému  zajišťuje 

především  oblast  mimořádné  události  před  vstupem  nepovolaných  osob,  vykrádáním, 

drancováním,  v  případě  potřeby  zabezpečuje  postižené,  zajišťuje  hladkou  průjezdnost 

záchranných  vozidel  na  příjezdových  a odsunových  trasách  a  poskytuje  rovněž  spojovací 

prostředky.  Již  od prvopočátku  spolupracovala  Městská Policie  a Policie  České republiky. 

Činnosti spolupráce byly především v prvopočátcích existence městské policie nevyjasněné 

vinou legislativních nejasností i neochotou některých policistů akceptovat existenci i činnost 

strážníků. Naopak při mnoha činnostech docházelo k duplicitě činností, kdy Zákon o Policii 

České republiky a rovněž i Zákon o městské policii pověřoval obě organizace shodným typem 

činností.  Na  poli  spolupráce  při  záchranných  pracích  šlo  od prvopočátku  především 

o dopravní nehody, pátrání po pohřešovaných osobách, záchrana osob ohrožených na životě 

a zdraví různými zvířaty. Prvopočátky spolupráce při záchranných pracích nebyly koncepčně 

vůbec zpracovány a rovněž četnost akcí nebyla velká.
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3.4 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA A MĚSTSKÉ POLICIE
Tato základní složka IZS má a měla nejčetnější kontakty s městskými policiemi, což vyplývá 

z často obdobných úkolů jednotlivých složek. Principy ochrany života a zdraví jsou uloženy 

v povinnostech obou složek a tak tyto spolupracují často a na velmi širokém poli působnosti. 

Od  pomoci  při  vyhledávání  občanů  potřebujících  zdravotnickou  pomoc,  přes  zásahy 

u dopravních  nehod  se  zraněním  až  po  ochranu  pracovníků  lékařské  služby  při  jejich 

zákrocích.  Rovněž  i  s  touto  složkou  spolupracují  městské  policie  na  úrovni  praktických 

zákroků  i  teoretických  školení,  jež  lékaři  a  vyškolený  zdravotnický  personál  poskytuje 

strážníkům.  Od prvopočátku  existence  všech  obecních  policií  vznikaly  situace  spolupráce 

s touto  základní  složkou  Integrovaného  záchranného  systému.  Spolupráce  byly  především 

na bázi pomoci při poskytování  první pomoci,  a to především opět díky tomu,  že strážníci 

městských policií byli na místě zásahu, protože událost sami zjistili, nebo díky okamžitému 

nasazení sil,  jako první složka. Velká část spolupráce byla u dopravních nehod při zranění 

osob a s tím souvisely znalosti a schopnosti strážníků v oblasti poskytování první pomoci. 

Vznikla potřeba nejen umět poskytnou základní první pomoc do příjezdu lékaře, ale i potřeba 

podat  lékaři,  po  příjezdu  na  místo  nehody,  rychle  a stručně  základní  informace  o  stavu 

pacienta  o  zdravotních  úkonech  jež  byly  pacientu  poskytnuty  strážníky,  nebo  lidmi  před 

příjezdem strážníků. Bylo tedy ve většině městských policií realizováno opakované školení, 

jež  prováděli  odborně školení  záchranáři  a lékaři,  kde strážníci  si  nejen doplnili  potřebné 

vědomosti, ale i mohli vše konzultovat s lidmi, s nimiž se pak často potkávali na místě zásahu 

při  poskytování  pomoci  zraněným,  nebo  ohroženým  lidem.  Výsledkem  bylo  zkvalitnění 

koordinace  zásahu,  ale  i  ukázka  možností  strážníků  pro  spolupráci  se  zdravotníky,  které 

se do budoucna začalo využívat hojnou měrou. 

3.5 SUMÁŘ VAZEB MEZI ZÁKLADNÍMI SLOŽKAMI IZS A 
MĚSTSKÝMI POLICIEMI

Vazby  mezi  jednotlivými  základními  složkami  Integrovaného  záchranného  systému 

a městskými  policiemi  existují  již  od prvopočátku,  a  to  vznikem  potřeby  spolupracovat. 

Postupujícím  vývojem  a  praxí  se  tyto  vazby  neustále  profesionalizují  a  prohlubují.  Pro 

efektivní činnost Integrovaného záchranného systému je zapotřebí znalost zdrojů potenciálu. 

V rámci  vývoje  městských  policií,  nově  vzniklé  organizace  v roce  1992  dle Zákona 

č. 553/1991  Sb.[8],  se  jedná  se  o  vývoj  v neustálé  změně  zjištěných  potřeb  zdrojů, 

jak lidského,  tak  i  materiálního  potenciálu.  Vývoj  potřeb  i  možností  byl  dán  reálnými 

potřebami  při  součinnosti  s jednotlivými  složkami  Integrovaného  záchranného  systému 
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a ten byl  stanoven  postupně  poznáním  při  vývoji  vztahů  mezi  městskými  policiemi 

a jednotlivými  složkami  Integrovaného  záchranného  systému.  Městské  policie  mají  již 

od počátku své existence úzké vztahy se složkami Integrovaného záchranného systému. Tyto 

vazby se časem staly profesionální a vzájemná integrace složek se dostávala a dále i dostává 

na  často  i  hodnotnou  úroveň.  V následující  tabulce  máme  znázorněny  společné  zásahy 

jednotlivých  složek  Integrovaného  záchranného  systému  se  složkami  městských  policií. 

Vzhledem k prudkému technickému vývoji  vzrostl  také úměrně počet  zasahujících složek. 

Z níže  uvedené  tabulky  je zřejmé,  že  přítomnost  strážníků  městských  policií  při  zásazích 

všech složek integrovaného záchranného systému je zcela běžná. V dnešní době zřejmě již 

jevem zcela obvyklým. 

Tabulka 1: V tabulce jsou znázorněny společné zásahy složek IZS a MP.[14]
Součinnost mezi složkami 
IZS r. 2000

 r.
2001 r.2002 r.2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006

PČR + MPO 1218 859 1393 1386 1970 1492 1500
PČR + ZZS 630 707 802 770 1211 1084 1260
PČR + Hasiči 614 681 739 677 817 965 931
MPO + ZZS 465 456 452 558 837 618 511
ZZS + Hasiči 63 63 82 70 125 82 57
PČR + MPO + ZZS 77 67 77 63 154 143 96
PČR + MPO + Hasiči 60 75 60 75 89 98 84
PČR + ZZS + Hasiči 116 135 159 140 202 254 199
MPO + ZZS + Hasiči 23 13 13 6 16 12 6
PČR + MPO + ZZS +Hasiči 22 13 22 15 24 30 28
MPO + Hasiči 1874 1961 2125 1868 2655 2349 2382
Celkem společných akcí 5162 5030 5924 5628 8100 7127 7054
Všech akcí 60902 52974 68331 66613 84535 98359 120751

% společné/všechny akce 8,47 9,49 8,67 8,44 9,58 7,24 5,84

Vzhledem  k tomu,  že  městské  policie  byly  zřizovány  především  pro  využití  v obecních 

záležitostech  místního  pořádku,  od  samého  počátku  všechny  vznikající  městské  policie 

spolupracovaly nejen se všemi orgány obce, ale i s organizacemi zajišťujícími pro obec (ať už 

ze  smluvního  hlediska,  nebo  ze  zákonné  povinnosti)  systém  služeb.  Tímto  způsobem 

si městské policie  brzy osvojili  místní  znalost  fungování těchto služeb a tyto  služby svou 

kontrolou,  připomínkami  a  iniciací  zkvalitňovaly.  Pro systém spolupráce,  městské policie, 

velmi dobře znají místní možnosti jednotlivých ostatních složek Integrovaného záchranného 

systému, jež by bylo možno použít a tyto jsou schopny velmi cíleně inicializovat a využít. 

Tedy nebude problémem zajistit v minimálních časech dostupnost techniky,  pracovních sil, 

nutného materiálu. Např. při zásahu obce Havířov ničivým krupobitím 6.8.2000, byli strážníci 
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MP schopni ještě během noci zajistit techniku a pracovníky na úklid škod, firmy na zasklívání 

oken a výloh, vozidla na svoz tabulí  skla, materiál  na zabezpečení odkrytých oken, dveří, 

střech a  v neposlední  řadě svozy všech odpovědných pracovníků obce,  kteří  byli  schopni 

na místě vydávat rozhodnutí. Jde vidět, že místní znalost obce působnosti strážníků je velkým 

kladem v případě nutnosti zasáhnout a pomoci občanům. Především při záchraně životů, při 

ochraně majetků a v neposlední řadě  pomocí samotným občanům. Postupem času od vzniku 

městských  policií  po  současnost,  vznikly  velmi  úzké  a  intenzivní  vazby  v místních 

záležitostech a tyto jsou dnes využívány ve velké škále vznikajících potřeb při nutnosti zásahu 

nastalých mimořádných událostí.

Společné zásahy složek IZS a MP
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Graf č. 3: Společné zásahy složek IZS a MP [12].

Intenzita  společných  zásahů  jednotlivých  složek  Integrovaného  záchranného  systému 

se strážníky městských policií každým rokem stoupá, a to především z důvodu narůstajících 

potřeb součinnosti s těmito složkami a zároveň s e dá tato spolupráce přisoudit k narůstající 

kvalitě zásahu strážníků a tím i k jejich profesionalitě.
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4 SOUČASNÉ ÚKOLY A MOŽNOSTI MĚSTSKÝCH POLICIÍ 

V INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU

4.1 ZÁCHRANA OSOB A MAJETKU
Městské policie přispívají dle zákona 553/1991Sb.[8], k ochraně bezpečnosti osob a majetku 

na celém území města. Narušení bezpečnosti osob je možno chápat v celé škále možností, 

ale v rámci vzniku mimořádných situací se bude jednat především o situace, kdy dominantní 

úlohu hrají  strážníci  se zvláštním určením vyškolení.  Bezpečnost osob může být narušena 

mnoha  způsoby,  jednou  z  variant  je  ohrožení  ze  strany  zvířete.  Pro  tyto  případy  zřizují 

městské  policie  sekce  strážníků  určených a  školených k odchytu  zvířat.  Všechny městské 

policie  mají  vyčleněné  strážníky  k  odchytávání  opuštěných,  toulavých  a  nebezpečných 

zvířat. Strážníci, kteří jsou zařazeni na toto pracoviště, mají narozdíl od svých kolegů trochu 

odlišnou pracovní náplň. A tak procházejí speciálním kurzem pro odchyt  zvířat.  Absolvují 

týdenní školení na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Zde jsou strážníci školeni 

z některých odvětví práva, která se bezprostředně vztahují k jejich činnosti. Jsou seznamováni 

s problematikou  odchytu  zvířat.  Strážníci  se  učí  používat  ochranné  pomůcky,  které jsou 

nezbytné pro bezpečnou manipulaci se zvířetem. K těmto pomůckám patří např. narkotizační 

puška,  odchytová síť, stahovací smyčka,  narkotizační  jehly a v neposlední řadě odchytová 

klec.  Výuka probíhá  v  rámci  teoretické  i  praktické  přípravy.  Strážníkům je  po  úspěšném 

složení  zkoušky  vystaveno  Osvědčení  o odborné  způsobilosti  pro  odchyt  toulavých, 

zdivočelých, nemocných či nakažených zvířat a provozování útulků pro zvířata v nouzi. Kurz 

strážníky  naučí  mnohé,  ovšem nemůže  je  připravit  na  vše,  co  je  čeká  v reálném výkonu 

služby. Je až neuvěřitelné, jak širokou škálou ohrožení zvířaty se v následných letech strážníci 

potýkali.  Za  dobu  činnosti  úseku  byla  odchycena  řada  zvířat,  se  kterými  se  v  našich 

zeměpisných šířkách běžně nesetkáváme. Na programu každého dne jsou však psi a kočky. 

Lidé si je nezodpovědně pořizují, a pokud se stanou přítěží, jednoduše se jich zbaví. Opuštěná 

zvířata pak ohrožují dopravní situaci ve městě a mohou být nositeli některých infekcí, protože 

se setkávají s volně žijícími zvířaty (potkany, liškami, kunami apod.). Proto je důležité zajistit 

okamžitý  odchyt  zvířete  z  určité  lokality.  V tomto  případě  jde  taktéž  o  nevyužití  sil 

i prostředků, které by bylo možno využít např. při výskytu kulhavky či ptačí chřipky. Městské 

policie pokrývají nemalou část naší země a proto jejich nasazení i v těchto případech by bylo 

prospěšné.  Činnost  strážníků  je  zajištěna  nepřetržitým  provozem  a  proto  jejich  případné 
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nasazení by bylo bez velkých časových prodlev. Nejen odchyty se zabývá Městská policie. 

Denně jsou hlídky vysílány na místa, kdy musí zajistit a rozhodnout dle potřeby, které další 

záchranné složky budou vyslány. Vyslání strážníků většinou probíhá na základě telefonického 

oznámení občana. Ten zavolá na tísňovou linku, kdy na dispečerských pracovištích městských 

policií  je od občana  tato  zpráva  převzata.  Dispečerka  tuto  zprávu zpracuje  a  poté pomocí 

radiostanic  povolá  strážníky,  a  sdělí  jim  potřebné  informace.  V  zájmu  městské  policie 

je odstranění problému v co nejkratším možném termínu. Prostě strážníci zasahují všude tam, 

kde  je to potřeba  a  tím často  zachraňují  životy,  zdraví  nejen  lidí,  ale  i  zvířat  samotných. 

V některých  vypjatých  případech strážníci  rovněž  spolupracují  se  složkami  Integrovaného 

záchranného  systému,  a to především  s Hasiči  a  zdravotníky.  Následně  pak  s veterinární 

ošetřovnou  a  s útulky  odchycených  zvířat.  Záchrana  majetku  strážníky  může  probíhat 

v několika  úrovních.  Kdy  oblast  preventivní  činnosti  je  především  hlídání  zanechaného 

majetku zraněných, či evakuovaných osob z místa nehody, požáru či povodně. Často strážníci 

hlídají  místa  po  trestné  činnosti,  kdy  napomáhají  hlídkám Policie  České  republiky.  Dále 

strážníci pomáhají při záchraně majetku, a to při zásahu před příjezdem specializovaných sil. 

Je to v případech kdy zákrok nesnese odkladu a strážníci  v rámci přiměřeného rizika jsou 

schopni zasáhnout.

4.2 PŘIBLÍŽENÍ ČINNOSTI IZS A MP OBČANŮM
Pro rozšíření spolupráce s širokou veřejností strážníci i ostatní členové záchranných složek 

provádí osvětu občanům, ke kterému přistupují tyto složky formou prezentací své činnosti, 

praktickými ukázkami a to nejčastěji na společných akcí pořádané složkami Integrovaného 

záchranného systému a také pořádané obcí malých i velkých měst.  Tato forma prezentace 

slouží  také  jako  prevenci,  kdy  především  dětem je  předávána  formou  soutěže  nebo  her. 

Ostatním např. formou letáků. Jednou s možností jak seznámit širokou veřejnost s technikou 

a možnostmi některých složek Integrovaného záchranného systému je např. den otevřených 

dveří, který je rovněž koncipován jako prezentace složek Integrovaného záchranného systému 

a také prezentace činnosti MP. Těchto prezenčních akcí se účastní také Hasičský záchranný 

sbor,  Policie  České  republiky,  rychlá  záchranná  služba.  Dny,  které  pro  základní  školy 

i individuální návštěvníky připravuje Městská policie jsou koncipovány tak, aby každý den 

mohly děti slyšet,  na vlastní oči vidět a sami si vyzkoušet,  jak vypadá práce jednotlivých 

složek Integrovaného záchranného sytému. Vzhledem k tomu, že prohlídka je koncipována 

především  pro  děti  od předškolního  věku  po  deváté  třídy  základních  škol,  včetně  tříd 

se zvláštním zaměřením,  má tato prezentace vynikající  dopad v rámci vstřebání základních 
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postupů dětí  při  vzniklé  potřebě  pomoci.  A to jak o možnostech  pomoci,  tak i  o způsobu 

komunikace  s jednotlivými  složkami  Integrovaného záchranného systému.  Tato dlouholetá 

činnost  složek  Integrovaného  záchranného  systému  nejen  děti  zábavným  způsobem 

informuje, ale rovněž vytváří prostředí, kdy tato prevence může jednou zachránit životy, nebo 

hodnoty naučeným rychlým postupem dětí, kteří se dostanou do kritických životních situací. 

Účinnou prevencí je školení dětí a mládeže, a proto se i tato problematika začlenila do práce 

strážníků městských policií. Pro děti a mládež pořádá Městská policie pravidelné semináře, 

a to  jak  součást  běžné  školní  výuky,  tak  i  formou  mimořádných  akcí.  Tyto  setkání  mají 

především  za cíl  předložit  dětem  model,  kdy  jsou  samy  součástí  dění  a ve skutečných 

příkladech jim ukázat, že právě oni mohou být těmi, jenž budou pomoc potřebovat, nebo ji 

sami aktivovat pro druhé. Městská policie má s výukou dětí nemalé zkušenosti. Pravidelně 

strážníci  hlídkují  u  přechodů  pro  chodce  v  blízkosti  škol,  strážnice  docházejí  do  škol 

na besedy, organizují se zábavné akce na dopravních hřištích. Strážníci se tedy snaží v otázce 

prevence maximálně.
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5 NÁVRH ZMĚN A NOVELIZACÍ ZÁKONŮ, MOŽNÉ 

ZAČLENĚNÍ MP DO ZÁKLADNÍCH SLOŽEK IZS 

Z hlediska  zjištěných  skutečností  o  potenciálu  městských  policií,  a  to  jak  již  lidském, 

tak i hmotném,  je  zřejmé,  že  obce  disponují  prostřednictvím  obecní  a  potažmo  městské 

policie velkým potenciálem sil, který je využíván dle zákonných norem v plné míře, ale pak 

vyvstává otázka, zda zákonné normy nejsou pozadu za reálným vývojem. Vždyť duplicita 

činností složek městských policií a složek policie ČR je naprosto zřejmá a přitom finanční 

prostředky PČR pro užití v obcích jsou snižovány s úměrem toho, zda v těchto obcích působí 

Městská  policie.  Již  však není  využito  zákonných možností  v začlenění  městských  policií 

do Integrovaného  systému  žádnou  normou  s výjimkou  možného  řazení  složek  městských 

policií  do  ostatních  složek  Integrovaného  záchranného  systému.  I když  jsou možnosti 

městských policií obrovské v oblasti kvalitně vyškoleného a vycvičeného lidského potenciálu, 

finančních  možností  obcí,  intenzivní  znalosti  místních  poměrů,  tak  přesto  jsou  postaveny 

zákonně  na úroveň  firem  jenž  jsou  jednotlivě  využívány  při zásazích  tím  např. sklenáři, 

technické služby, stavební firmy apod. Jenže žádná z těchto firem není vybavena takovými 

zásadními zákonnými možnostmi dle Zákona č. 553/1991 Sb.[8], jako je možnost zjišťovat 

totožnost osob, zakazovat vstup do určených míst, oprávnění otevřít byt, nebo jiný nebytový 

prostor, upozorňovat fyzické i právnické osoby na zjištěné nedostatky, oprávnění požadovat 

vysvětlení.  Dále  pak  využívat  nejrůznější  ustanovení  Zákona  o  provozu  na  pozemních 

komunikacích č. 361/2000 Sb.[6], a to především oprávnění usměrňovat provoz. Zkrátka již 

ze základního výčtu těchto zákonných možností (a výčet je jen velmi základní a v činnosti 

záchrany  by  se  našlo  využití  i spousty  dalších  zákonných  ustanovení)  je zřejmé,  že  tyto 

zákonné  ustanovení  jsou  velmi  dobře  využitelné  při  zásazích  záchrany.  Navíc  některé 

(především  ve  velkých  statutárních  městech  i městě  Praha)  městské  policie  disponují 

vycvičenými  a  vyškolenými  specialisty,  jako  jsou potápěči,  psovodi  s špičkově  cvičenými 

psy, horolezci apod.. Z přiložených tabulek je patrné, že dopad činnosti městských policií na 

území České republiky je většinový, a je jen otázkou času kdy legislativní i výkonná moc 

státu  bude  tento  potenciál  vnímat  v soudobých  dimenzích,  a že dnes  již  zřejmá  prognóza 

vývoje  je  postupné  předání  kompetencí  činnosti  hlídkové  služby  Policie  ČR  městským 

policiím v místě, kde je opodstatněna jejich existence daná počtem obyvatel a silou obecního 

rozpočtu.  Z níže  uvedeného  grafu  č.  3  je  patrno,  že  v posledních  třech  letech  se  počet 

městských policií v ČR a potažmo strážníků zvyšuje a nejedná se tedy o neustálý přeliv sil 
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v rámci ČR, jak tomu bylo v prvopočátcích existence městských policií po roce 1991. Dnes 

se již ve městech, kde obecní policie působí neobjevují trendy a politické tlaky na rušení nebo 

výrazné  omezování  činnosti  městských  policií.  Rovněž  počet  zásahů  strážníky  roste,  kdy 

se jedná buď o řešení situací ohrožujících život osob nebo zvířat.

Počty strážníků ze všech OP
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Graf č. 4. Počty strážníků Obecních policií [12].

Následný možný vývoj začlenění městských policií do Integrovaného záchranného systému 

a legislativní  možnosti  i  příprava nových norem,  posun společenského vnímání  potenciálů 

městských  policií  v České  republice  a  postupné  chápání  nutnosti  začlenění  ohromných 

možností  a  prostředků  městské  policie České  republiky  v rukou  obcí,  je  proces,  jenž 

je pozitivně nastartován a směrován. Často bržděn různými politickými změnami preferencí 

jednotlivých  směrů  zákonného  vývoje  mezi  politickými  stranami.  Nicméně  nutnost 

legislativních  změn  v různém  měřítku  pojetí  již  chápou  všechny  politické  strany  a  jistý 

politický  konsenzus  již  zde  existuje.  Současná  legislativa  vymezuje  činnost  městských 

působení  teritoriálně  dle  existujících  hranic  obcí  dle  Zákona  č.  553/1991  Sb.[8].  Je zde 

možnost  působení  městské  policie  v rámci  kraje  i  v jiné  obci  na  podkladě  veřejnoprávní 

smlouvy. A zde je právě legislativní kámen úrazu. Je sice možno užití sil městských policií 

(a tyto síly jsou značné), ale pouze se souhlasem vedení obcí, jenž městské policie zřídila. 

Není tedy možné bleskové nasazení  a  přesun sil  do lokality  s potřebou pomoci.  Naprosto 

zůstává oprávněna připomínka zástupců obcí, že chod městských policií financují a tedy chtějí 

mít pod plnou kontrolou jejich činnost. Pro efektivní využití by tedy bylo nutno dobudovat 

legislativní  podklad  pro  jejich  plné  využití.  Návrhem  nových  norem  a  nebo  jen  jejich 

částečnou úpravou se docílí kvalitnějšího a z profesního hlediska strážníků městských policií 

určitě  i  efektivnějšího zásahu. A to při  záchraně  životů občanů v případě potřeby pomoci 
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v nouzi. Při vyhlášení krizových situací se nejvyšším článkem vedení všech městských policií 

v kraji stává hejtman příslušného kraje, avšak v současnosti není legislativně možné okamžitě 

a jednotně nasadit síly městských či obecních policií pod koordinovaným vedením. V rámci 

vyhlášení  krizových stavů dle  Zákona  č.240/2000 Sb.[5]  je  hejtman  oprávněn disponovat 

všemi  silami  obecních  policií  nesoucích  profesní  označení  strážník.  V současnosti  mohou 

obce  prostřednictvím  svého  vedení   tj.  primátorů  (starostů),  rady,  zastupitelstva,  vedení 

městské policie odmítnout nasazení sil a neakceptovat užití sil z jakýchkoliv důvodů např. 

finančních, politických apod. Úhradu činnosti těchto strážníků užitých při činnostech mimo 

obec původní působnosti při vyhlášených krizových stavů, uhradí stát dle vytvořených norem 

ministerstva financí.  Momentálně by obce byly zřejmě ochotny akceptovat finanční  dopad 

pomoci, ale jen na území obce, neboť jiné užití by nebylo z čeho hradit, zřejmě by nebyla 

následná  ochota  tyto  náklady  uhradit.  V současnosti  je  platnost  oprávnění  strážníků 

městských policií omezena jen na území domovské obce, nebo obce se smlouvou o užitím 

strážníků  za  finanční  obnos  s obcí  domovskou  tzv.  Veřejnoprávní  smlouva.  Tedy  pokud 

by strážníci  zasahovali  v jiné obci,  než domovské,  nemohli  by používat žádné z oprávnění 

strážníka, tím jsou např. chránit majetek, zakazovat vstup na místa havárie, zjišťovat osoby, 

jež mohou přispět k objasnění vzniku mimořádné události,  nebo osoby,  jež pomohou řešit 

mimořádnou  událost  apod.  V nutnosti  jednotného  velení  musí  být  stanoveny  kompetence 

jednotlivých  současných  velitelů  městských  policií  v plánu  pro  užití  sil  nasazení, 

což v současnosti  není  pro  legislativní  nemožnost  společného  zásahu.  Pokud  by  byla 

legislativně odsouhlasená změna zákonné normy, pak nasazení sil by bylo rychlé, efektivní, 

neduplicitní. Vzhledem k tomu, že Armáda ČR je dnes již plně profesionálním sborem, došlo 

rovněž k prudkému poklesu počtu armádních sil, záchranných praporů, které byly částečně 

převedeny pod HZS. Došlo také k rušení  velkého počtu osádek,  které se mohou nahradit 

činností  strážníků  obecních  policií  v teritoriu  kraje.  Navrhovaná  novelizace  Zákona 

č. 553/1991 Sb.[8] by měla být rovněž legislativně začleněna do novely Zákona č. 240/2000 

Sb.  o  krizovém  řízení.[5].  Návrh  vzdělávacích  a  výcvikových  programů  -  Na  podkladě 

zkušeností  jednotlivých  městských  policií  vzniká  informační  vazba  mezi  jednotlivými 

městskými  policiemi,  a  to  formou  předávání  výročních  zpráv  v kolegiu  ředitelů  všech 

městských  policií.  Je  tedy  zajištěna  aktuální  informovanost  o  činnosti  městských  policií. 

Jedná  se o rozbor  akcí  se  zákroky  složek  Integrovaného  záchranného  systému.  Tyto 

zkušenosti a poznatky je možno využít nejen pro kvalifikovanější přístup strážníků, ale i pro 

meziresortní  prohlubování  znalostí.  Zřízením  koordinačního  centra  se  zastoupením  všech 

členů základních složek Integrovaný záchranný systém a tedy i městské policie (zástupce by 
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navrhlo  kolegium ředitelů  městských  policií)  a  následných  společných  cvičení  a  simulací 

havárií,  kde by získaly znalosti  a dovednosti  by přispělo k lepším a kvalitnějším zásahům. 

Získávání  odborných  znalostí  o  krizovém  řízení  je  klíčovým  faktorem  pro  vybudování 

akceschopné  struktury  krizového  řízení  na  všech  úrovních  veřejné  správy.  Nezbytnou 

podmínkou  je  vybudování  vzdělávacího  systému,  který  zajistí  vzájemnou  propojenost 

a prostupnost  jednotlivých  vzdělávacích  prvků.  V  současné  době  vzdělávání  v oblasti 

krizového  řízení  a  ochrany  obyvatelstva  v  nevojenských  složkách  společnosti  probíhá 

nezávisle na sobě v několika úrovních. Formou kurzů, školení a seminářů. Všechny probíhají 

ve školících zařízeních Ministerstva vnitra. Tyto druhy školení by však bylo za potřebí dostat 

mezi všechny strážníky, to především pro efektivnější výsledek jejich každodenní práce.

Tyto návrhy na změny a vylepšení by šly shrnout do několika málo bodů:

• Zajištění  školení  a  kurzů  pro  všechny  strážníky  se  snahou  zvýšit  kvalitu  zásahu, 

a to především nácvikem poskytnutí první pomoci, kterou strážníci nemají zvládnutou 

v takovém rozsahu, aby byli  schopni zasáhnout  a bez větších chyb poskytnout  tuto 

potřebnou pomoc

• Zařazení  Městské  policie  do  společných  cvičení  se  složkami  Integrovaného 

záchranného systému a nácviku simulací  činností  strážníků při  případném nasazení 

v krizových situacích a součinnosti při řešení havárií 

• Nasazení  strážníků  Městské  policie  v součinnosti  se  složkami  Integrovaného 

záchranného systému mimo místo své působnosti,  působnosti  své obce a míst,  kde 

působí pomocí uzavřené Veřejnoprávní smlouvy, tedy působení strážníků mimo svou 

obec se všemi zákonnými pravomocemi
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6 ZÁVĚR

Cílem této práce bylo dokázat potřebnost strážníků městských policií  jak v řešení běžných 

přestupků  a  každodenní  činnosti,  jejich  postupný  vývoj  jak  v schopnostech  zasahovat  při 

haváriích, ale i schopnost se nadále rozvíjet a učit a tím být právoplatným a rovnocenným 

prvkem v základních složkách Integrovaného záchranného systému. 

Popsala jsem vznik a následný vývoj městských policií v České republice. Postupný nárůst 

všech pravomocí s kterými v dnešní době disponují po patnáctiletém vývoji. Toto, především 

porovnáním všech  zákonných  norem a  novelizací,  které  byly  v platnosti  od  doby vzniku 

Městské  policie.  Prošli  jsme  vývojem  prvotních  činností  městských  policií  přes  jejich 

primární  vazby  na  části  integrovaných  systémů  až  po  současné  možnosti.  Nastínila  jsem 

možnosti městských strážníků jak efektivně využít již existujících sil, které se nejen osvědčily 

již  v mnoha  zákrocích  ve spolupráci  s jednotkami  Integrovaného  záchranného  systému, 

ale také  svou  profesionalizací  se postavili  na  úroveň  jednotlivých  složek  Integrovaného 

záchranného systému.

Zabývala  jsem  se  specifikací  různých  možností  využití  strážníků  městských  policií  jak 

v krizových situacích tak při haváriích, záchraně životů osob, zvířat a majetků. Porovnáním 

činností,  a následnou  spoluprací  se  všemi  složkami  Integrovaného  záchranného  systému, 

konkrétními  společnými  zásahy  a  možnostmi  spolupráce  s jednotlivými  složkami 

Integrovaného záchranného systému. Tímto jsem dokázala  potřebnost začlenění městských 

policií do základních složek Integrovaného záchranného systému. A to především vzhledem 

k tomu, že původní možnosti Armády České republiky jsou v současnosti naprosto jiné, než 

byly  v době,  kdy  vznikaly  prvotní  plány  Integrovaného  záchranného  systému.  Rovněž 

kapacita policistů České republiky je v mnoha směrech oslabena víc, než potenciál a možnosti 

strážníků městských policií. Toto je způsobeno především přílivem nových policistů do sboru 

bez zkušeností a velký odliv zkušených lidí. V největších městech jako je Praha IV, Ostrava, 

Brno,  Havířov  apod.  dochází  rovněž  k výcviku  specializovaných  týmů,  ty  jsou  schopny 

zakročit v mimořádných podmínkách. 

Je  tedy  potřeba  nechápat  městské  policie,  jako  nějakou regionálně  oddělenou  složku,  jež 

je schopna  pouze  místních,  dílčích  nasazení  sil,  ale  naopak  jako  velký  celorepublikový 

potenciál,  jež je potřeba zákonně sladit  a umožnit  ještě efektivnější  nasazení  jejich sil  při 

opatřeních  s Integrovaným  záchranným  systémem.  V dnešní  době  je  především  prioritou 
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zajistit odbornou výuku, školení a praktické cvičení, které by zajistily efektivní profesní růst 

všech strážníků. Tímto profesním růstem dojde i k lepšímu výkonu při řešení složitých situací 

se kterými se strážníci denně potkávají a řeší. Kladné vnímání strážníků přispěje k vzájemné 

důvěře a tím i víry v bezpečí. Měli by být schopni užít sil nejen v těsné blízkosti hranic obcí 

ve kterých působí, ale kdekoli bude pomoci městských policistů zapotřebí. V počátcích však 

strážnici  městských  policií  nebyli  na  takové  úrovni  jako  je  to  v dnešní  době,  ale  jejich 

potenciál není ještě zdaleka tak využit jak by tomu mohlo být do budoucna. Závěrem však 

mohu  říci,  že  se  podařilo  touto  prací  nastínit  jak  práci  strážníků,  tak  i  jejich  nevyužitý 

potenciál  a  možnosti  se  kterými  se  dá  počítat  při  řešení  krizových  situací.  Jde  zejména 

o bezpečí a spokojenost našich občanů.
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7 POUŽITÉ ZKRATKY

IZS – Integrovaný záchranný systém

PČR – Policie České republiky

HZS – Hasičský záchranný sbor

ZZS – Zdravotní záchranná služba

MP – Městská policie

MPH – Městská policie Havířov

MO – Ministerstvo obrany

MV – Ministerstvo vnitra

MZ – Ministerstvo zdravotnictví

HBZS – Hlavní báňská záchranná služba
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