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Anotace 

NIKEL, J. Analýza využívání městské policie v rámci IZS na území Moravskoslezského kraje. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2010. 

 

Diplomová práce se zabývá rozborem možností využívání městské policie v rámci 

Integrovaného záchranného systému (IZS) na území Moravskoslezského kraje. V úvodní části 

je popsán IZS a postavení obecní policie v tomto sytému s ohledem na provedené legislativní 

změny zákona o obecní policii. Vlastní část práce přináší výsledky dotazníkového šetření 

týkajícího se zmapování stavu sil a prostředků obecních policií na území Moravskoslezského 

kraje, které lze v případě nutnosti zajištění provádění záchranných a likvidačních prací využit. 

Součástí výstupů práce je mapa rozmístění obcí se zřízenou obecní policií. 

 

Klíčová slova: obecní policie, integrovaný záchranný systém, ostatní složky IZS, síly 

a prostředky, záchranné a likvidační práce. 

 

 

Annotation 

NIKEL, J. Analysis of the Possibility of Utilization of Municipal Police in the Framework of 

Integrated. VŠB – TU Ostrava, 2010. 

 

Diploma thesis is concentrated on the possibilities analysis of municipal police within 

the Integrated Emergency system (IES) in the Moravian-Silesian territory. In the first part, 

IES is described and the position of the municipal police in this system with respect to 

changes in the Municipal Police Act. Next part of the diploma thesis brings the results of the 

interview focused on the analysis of the strength and facilities of municipal police in the 

Moravian-Silesian territory, which are available in the case of the necessity of rescue and 

liquidation works. A part of the thesis outcomes is the map of the municipality allocations 

with established community police. 

 

Key words: municipal police, Integrated Emergency System, other parts of IES, strength and 

facilities, rescue and liquidation works. 
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Úvod 

V běžném životě člověka mohou nastat neočekávané situace, které zásadním 

způsobem naruší běžný chod života a při nichž dochází k bezprostřednímu ohrožení životů 

a zdraví občanů, škodám na majetku nebo ohrožení životního prostředí. Příčiny vzniku 

neočekávané situace mohou být zapříčiněny přírodními vlivy, nebo jsou způsobeny činností 

člověka. Takovou situaci nazýváme mimořádnou událostí, případně krizovou situací. 

Lidská společnost se v závislosti na stupni svého vývoje snažila a stále snaží 

předcházet mimořádným událostem nebo alespoň zmírňovat jejich následky. Buduje proto 

různé obranné a ochranné mechanismy. V České republice je jedním z těchto mechanismů 

integrovaný záchranný systém, což je označení pro vzájemně koordinovaný postup jeho 

složek při společném zásahu. Základními složkami je Hasičský záchranný sbor České 

republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, Zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky1. Mezi ostatní složky 

řadíme mimo jiných městskou policii. Jedná se ostatní ozbrojený bezpečnostní sbor, který je 

orgánem obce a zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. 

Působnost obecní policie je vázána k dané obci. Obec při plnění svých úkolů ochrany 

veřejného zájmu tvoří základní prvek veřejné správy při zabezpečování opatření ochrany 

obyvatelstva, při mimořádných událostech a krizových situacích. 

Cílem práce je zhodnocení možností využití městské policie v rámci IZS na území 

Moravskoslezského kraje. Městská policie je orgánem obce, který disponuje významným 

zdrojem sil a prostředků použitelných při provádění opatření IZS, ovšem z pohledu 

jednotlivých městských policii jsou možností nasazení sil a prostředků rozdílné. Jedním z cílů 

práce je také zpracovat mapové výstupy znázorňující obce se zřízenou obecní policií na území 

Moravskoslezského kraje a jejich územní působnost podle zákona o obecní policii. 

Diplomová práce bude řešena výzkumnou metodou dotazování – osobní, 

elektronickou i telefonickou formou. Další nashromážděné informace budou zpracovány 

metodou obsahové analýzy. 

Práce bude koncipována do dvou základních částí. V teoretické části bude popsán 

Integrovaný záchranný systém České republiky a jeho složky. Vymezí také působnost 

městské policie a její postavení v IZS. Praktická část přinese výsledky dotazníkového šetření 

týkajícího aktuálních možností využití městské policie v rámci IZS na území 

                                                 
1  § 4, zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších předpisů 
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Moravskoslezského kraje, zejména využití sil a prostředků, kterými městské policie disponují 

a mohou být použity pro potřebu IZS. 

 

Hlavní cíle práce: 

 identifikovat obce Moravskoslezského kraje se zřízenou městskou policií; vytvořit 

mapové výstupy znázorňující obce se zřízenou městskou policií a jejich územní 

působnost; 

 zmapovat způsoby začlenění městských policií do IZS; 

 zjistit aktuální možnosti nasazení sil a prostředků městských policií pro potřeby IZS, 

 navrhnout rozšíření využití sil a prostředků městských policií v rámci IZS. 
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1 Rešerše literatury 

Problematika zapojení městské policie do IZS byla v minulých letech popsána 

v bakalářské práci s názvem Městská policie jako součást složek IZS. [8] 

Práce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému je zakotvena v řadě 

zákonů, vyhlášek a nařízení vlád. Také městská policie má k dispozici množství odborných 

publikací, v nichž se její příslušníci mohou podrobně seznámit s jimi vybranou 

problematikou. Níže jsou vypsány základní odborné publikace a prvky legislativy, které se 

městské policie týkají. 

 

1.1 Právní rámec 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů [18] 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

 

Zákon č. 553/1991. Sb., o obecní policii a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č.274/2008 Sb. [14] 

Tento zákon je základním právním předpisem v této oblasti, který vymezuje postavení, 

působnost a činnost obecní policie. Dále stanoví základní povinnosti a oprávnění, které 

v rámci činnosti obecní policie využívá pro zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku. S účinnosti od 1. 1. 2009 byl zákon o obecní policii zásadním způsobem 

novelizován. 

1.2 Odborné publikace 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém. 

1. vydání. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2005, 157 s. ISBN 80-86634-55-8 [7] 

Kniha popisuje integrovaný záchranný systém jako systém spolupráce a koordinace 

složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném 

provádění záchranných a likvidačních prací. Publikace se dále zabývá činností operačních 
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a informačních středisek a jejich činností ve vztahu ke složkám integrovaného záchranného 

systému. 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Základy krizového managementu. 2. vydání. Ostrava: 

Edice SPBI Spektrum, 2004, 102 s. ISBN 80-86634-44-2 [5] 

Publikace se zabývá základy krizového řízení, plánování a organizace činnosti, 

komunikací a výběrem a přípravou pracovníků v oblasti záchranných služeb. Při řešení 

krizových situací je nutné počítat s určitou mírou rizika, toto riziko eliminovat na určitou 

přijatelnou míru (zbytkové riziko). Hlavním cílem krizového managementu je minimalizovat 

toto riziko na přijatelnou společensko-ekonomickou úroveň. 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., VANĚK, M. Bezpečnostní plánování. 1vydání. Ostrava: 

Edice SPBI Spektrum, 2006, 86s. ISBN 80-86634-52-4 [4] 

Publikace se zabývá problematikou managementu a plánování zejména v oblasti 

havarijního a krizového řízení. Je zde vymezen pojem bezpečnostní plánování a následně 

jednotlivé oblasti plánovacích aktivit dokumentovány na požadavcích platné legislativy. 

 

SKARKA, O. Zákon o obecní policii s podrobným komentářem. 2. vydání. Příbram: 

POLIS – soukromý vzdělávací institut, 2008, 223 s. [2] 

Publikace je určena k přípravě strážníků obecních policie ke zkoušce, za účelem 

získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Bez tohoto osvědčení nelze 

plnit povinnosti a oprávnění podle zákona o obecní policii. Obsahuje paragrafové znění 

zákona o obecní polici spolu s podrobným komentářem a další právní normy související se 

zákonem o obecní policii. 

 

VETEŠNÍK, P., JEMELKA, L. Zákon o obecní policii. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, 556 s. ISBN 978-80-7400-165-9 [3] 

Kniha poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona o obecní policii, 

který byl s účinností od 1. 1. 2009 zásadním způsobem novelizován a je základním předpisem 

v této oblasti. Součástí publikace je komentář prováděcích vyhlášek, zákona o Policii ČR 

a dalších souvisejících předpisů. V závěru publikace jsou zařazeny zkušební otázky k ústní 

a písemné zkoušce pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka. 
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2 Pohled do historie vzniku obecní policie a IZS 

Obecní policie není v podmínkách České republiky novým institutem. Tradice této 

činnosti na našem území sahá až do roku 1849, kdy v souvislosti se zánikem vrchnostenské 

správy byla vydána první právní úprava obecního zřízení, podle které měl starosta (purkmistr) 

v rámci své samostatné působnosti i řízení místní policie. V právním řádu první 

Československé republiky nebyla obecní policie na tak vysoké úrovni, jako v současnosti, což 

bylo dáno spíše neschopností obcí zajistit odpovídající přípravu této složky a nízkým počtem 

pracovníků. 

Hasičské služby na území naší republiky prošly již od 14. století mnoha etapami 

vývoje, např. v Praze se původní služby metařů změnily na hasiče a později v požárníky, ti 

zase v současné hasiče – záchranáře. Bezpečnostní služby se měnily také: ponocní a obecní 

policajti dali základ strážníkům a policii podobně, jako měla zdravotní služba základ 

v lazebnicích, kteří už nenajdou místo za řadou lékařů a profesionálních zdravotníků. Vždy, 

když bylo při nějakém neštěstí třeba pomoci dalších odborníků, byli povoláni představitelé 

různých řemeslných cechů, například kováři, zámečníci, rybníkáři a jiní. 

Začátkem 90. let minulého století se při návratu k původnímu označení hasičů 

připojilo do názvu jejich sboru slovo „záchranný“, symbolizující jejich poslání. Se 

vzrůstajícím počtem obyvatel, rozvojem výstavby, dopravy a technologií včetně používání 

nových materiálů, rostly i počty havarijních událostí. Jenže tato negativa měla ve svých 

účincích i nutné pozitivní důsledky. V první řadě vzrostla síla a účinnost prevence, ať již proti 

požárům, předcházení dopravním nehodám nebo zpřísnění technologické kázně. Vznikaly 

i nové postupy pro likvidaci havarijních stavů a jejich následků ve všech zúčastňujících se 

oblastech. Především bylo třeba získat kvalitní informační toky, které co nejrychleji vyrozumí 

potřebné složky k rychlému zásahu. Důležitý byl i rozvoj počítačové techniky, zejména jejího 

kvalitativního růstu formou mobilních spojovacích prostředků a internetu. To, že na 

operačních střediscích hasičů, policistů a zdravotní záchranné služby jsou vzájemně propojené 

telefonní linky, se stalo minulostí. V současnosti je tento systém nahrazen společnými 

terminály. 

Na přelomu 20. a 21. století byla v České republice realizována myšlenka soustředit 

zmíněné služby do jednotného celku, který by v duchu jednotného postupu působil při 

likvidacích neštěstí požárů, povodní, dopravních nehod, provozních havárií či přírodních 

katastrof. Myšlenka byla realizována vznikem integrovaného záchranného systému. 
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Vzhledem k tomu, že  instituce tohoto systému se dotýkala řady bezpečnostních 

a záchranných složek, bylo nezbytné vytvořit pro ni právní podklad. [45] 
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3 Právní rámec 

Poslání policie v obecném smyslu není třeba blíže osvětlovat, ačkoliv může působit 

v různých státech a v různých časových úsecích pod rozličnými názvy nebo je jen pověřována 

určitými specifickými úkoly. 

Již zákon o obcích [15], umožnil obcím a městům, v rámci jejich samostatné 

působnosti zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. V návaznosti na tuto 

zákonnou úpravu přijala dne 6. prosince 1991 Česká národní rada zákon č. 553/1991 Sb., 

o obecní policii, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1992 (dále jen „zákon o obecní 

policii“). [14]  

Do nabytí účinnosti zákona o obecní policii mohly sice obce požadovat plnění úkolů 

při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku od příslušných útvarů Policie ČR, 

nebo jimi pověřit pracovníky obecního úřadu, ale v mnoha případech se jevilo jako 

potřebnější a výhodnější dát pod kontrolu a možnost operativního řízení obcím a městům 

vlastní sbor, který by jim pomohl naplňovat obecně společenské aktivity v jejich regionu. 

Policii ČR se tak dostalo podpůrné organizace, která z ní částečně sňala dosud výsadní 

břemeno komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, a zároveň jí bylo 

umožněno věnovat se ve větší míře širším a vysoce specifickým úkolům tak, jak je vymezuje 

zákon o Policii ČR. [23] 

Přesto, že pravomoci obou policejních sborů jsou, co do rozsahu předmětu činnosti, 

rozdílné, v mnohém se překrývají, popřípadě doplňují a je zcela logické, že činnost těchto 

policií ze zákona nejen předpokládá, ale v praxi doslova vyžaduje úzkou součinnost 

a spolupráci. Přijetím zákona o obecní policii, byly vytvořeny právní podmínky pro existenci 

a činnost pořádkových útvarů měst a obcí. 

Požadavek právní regulace postavení a činnosti obecní policie a jejich pracovníků je 

opodstatněný, neboť při plnění úkolů stanovených zákonem o obecní policii [14], jsou 

strážníci v řadě případů oprávněni, ale i povinni zasahovat do práv a zájmů občanů a jiných 

osob. 

Tuto oblast nelze však zužovat pouze na problematiku zákona o obecní policii. Tento 

náhled by byl až příliš praktický, protože činnost strážníků zasahuje do více oblastí našeho 

právního řádu. Jednou z oblastí, kde obecní policie nalézá uplatnění je IZS ČR. 

Mluvíme-li o integraci záchranného systému, je pochopitelně nejvýznamnější zákon 

č. 239/2000 Sb., o IZS. [18] Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví 

složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní 
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právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a 

při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen "krizové 

stavy"). 

Jestliže zákon o IZS pojednává především o organizování činnosti záchranářských 

složek, je následující krizový zákon č.240/2000 Sb. [19] zaměřen na souhrn řídících činností 

věcně příslušných orgánů, zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, 

plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností v souvislosti s přímým řešením dané 

krizové situace. 

Podrobnosti o úkolech na jednotlivých úrovních řízení záchranných a likvidačních 

prací stanoví prováděcí právní předpis k zákonu o IZS. Jedná se vyhlášku Ministerstva vnitra 

č. 328/2001 Sb. [27], která například blíže specifikuje zásady koordinace složek IZS při 

společném zásahu, dokumentaci integrovaného záchranného systému, zejména obsah 

a způsob zpracování havarijních plánů, zásady způsobu krizové komunikace a spojení v rámci 

IZS a uvádí podrobnosti o úkolech operačních a informačních středisek. 

 

V souvislosti s přípravou a prováděním úkolů CO vymezil zákon o IZS povinnosti 

hasičským záchranným sborům, vybraným ministerstvům, obcím, právnickým, podnikajícím 

fyzickým a fyzickým osobám. Jednotlivé úkoly blíže vymezuje a specifikuje vyhláška 

Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. [28] 
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4 Vymezení základních pojmů 

V současné praxi se vyskytuje celá řada definic, které charakterizují stav, že v různých 

oblastech lidské činnosti se vyskytuje něco, co neodpovídá běžným podmínkám. 

 

4.1 Mimořádná událost 

Pro neobvyklé podmínky lze použít termín „mimořádná událost“, který je vymezen 

v tzv. „krizové legislativě“. 

Zákon o IZS mimořádnou událost definuje jako „škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie (většinou v důsledku činnosti 

člověka), které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prácí“. [18] 

Mimořádné události mohou být způsobeny přírodními nebo civilizačními vlivy 

(technogenní, sociální, ekonomické) – viz obrázek. č. 1. Společnost se snaží následky 

mimořádných událostí eliminovat. 

 

 
Obrázek 1: Vlivy působící při vzniku mimořádných událostí [6] 

 

4.2 Mimořádná situace 

Pod pojmem mimořádná situace rozumíme situaci, která vzniká v důsledku nastalé 

mimořádné události. Lze tedy rovněž říci, že nastalá mimořádná událost vyvolává 

mimořádnou situaci, kterou je potřeba řešit. Mimořádná situace může být z hlediska svého 

trvání: [5] 

- krátkodobá (dny až týdny), 

- střednědobá (měsíce až roky), 
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- dlouhodobá (roky až desítky let). 

 

Každý územní celek má k zajištění své vlastní existence určité zdroje. Část těchto 

zdrojů je předurčena pro řešení mimořádných situací. Velikost této části zdrojů se zpravidla 

odvíjí od druhu a rozsahu denně se vyskytujících mimořádných situací v rámci daného území. 

Nasazení těchto zdrojů neomezuje zdroje určené pro občany a organizace ani jejich zákonem 

zaručená práva. [5] 

 

4.3 Krizová situace 

V některých případech může nabýt mimořádná situace takových rozměrů, že k jejímu 

řešení nestačí zdroje předurčené v rámci postiženého územního celku. Získání dalších zdrojů 

je možné jen na úkor omezení běžných funkcí systému (práv a svobod občanů), případně 

vyžádáním z území, která mimořádnou situací postižená nejsou. Toho lze dosáhnout jen 

zákonem stanoveným způsobem, kterým je akt vyhlášení krizového stavu. Mimořádnou 

situaci po vyhlášení krizového stavu označujeme jako krizovou situaci. [5] 

 

V případě, že se jedná o krizové situace, které nesouvisí se zajišťováním obrany České 

republiky před vnějším napadením, lze vyhlásit: [5] 

- stav nebezpečí2, 

- nouzový stav3, 

- stav ohrožení státu4. 

 

V případě, že se jedná o krizové situace, které souvisí se zajišťováním obrany 

republiky před vnějším nepřítelem, lze vyhlásit válečný stav5. 

 

Krizová situace nastává tehdy, kdy standardní opatření, která jsou k dispozici, již 

nepostačují, a řešení vyžaduje využití dalších prostředků, jež lze získat právě při vyhlášení již 

zmíněných krizových stavů. Existuje tedy vzájemná podmíněnost mezi krizovou situací 

a krizovými stavy, spočívající v tom, že krizová situace nastává tehdy, kdy k řešení vzniklého 

teritoriálního problému je nezbytné vyhlásit některý z krizových stavů. 

                                                 
2 § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně pozdějších předpisů 
3 Čl. 5 a 6 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR a o změně pozdějších předpisů 
4 Čl. 7 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR a o změněně pozdějších předpisů, 
5 Čl. 43 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR  
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Který z krizových stavů bude vyhlášen, se rozhoduje na základě velikosti postiženého 

území a druhu mimořádné události, jejíž vznik vedl k vyhlášení krizového stavu. Přehled 

krizových stavů a informace o jejich vyhlašování jsou uvedeny v tabulce. č. 1. 

 

Tabulka 1: Základní informace o vyhlašování krizových stavů [7] 
Název Norma - zákon Vyhlašující 

orgán 
Důvod Území Doba 

trvání 
Válečný 
Stav 

ÚZ č.1/1993 Sb. 
(ústava), čl. 43 
ÚZ č. 110/1998 Sb. 
o bezpečnosti ČR, 
čl. 2 

Parlament 
ČR 

Je-li ČR napadena, 
nebo je-li třeba plnit 
mezinárodní smluvní 
závazky o společné 
ochraně proti 
napadení. 

Celý stát Není 
omezeno

Stav 
ohrožení 
státu 

ÚZ č. 110/1998 Sb. 
čl. 7 

Parlament 
ČR na návrh 
vlády 

Je-li bezprostředně 
ohrožena svrchovanost 
státu nebo územní 
celistvost státu a nebo 
jeho demokratické 
základy. 

Celý stát Není 
omezeno

Nouzový 
stav 

ÚZ č. 110/1998 Sb. 
čl. 5 a 6 

Vláda 
(předseda 
vlády) 

V případě živelných 
pohrom, ekologických 
nebo průmyslových 
havárií, nehod nebo 
jiného nebezpečí, které 
ve značném rozsahu 
ohrožují životy, zdraví, 
nebo majetkové 
hodnoty, anebo vnitřní 
pořádek a bezpečnost. 

Celý stát, 
omezené 
území 
státu 

Nejdéle 
30 dnů 

Stav 
nebezpečí 

Zákon č. 240/2000 
Sb. o krizovém 
řízení § 3 

Hejtman, 
primátor hl. 
m. Prahy 

Při vzniku krizové 
situace nastalé 
v důsledku živelné 
pohromy, ekologické 
nebo průmyslové 
havárie, nehody nebo 
jiného nebezpečí, které 
ve značném rozsahu 
ohrožuje zdraví, 
životy, majetek nebo 
vnitřní bezpečnost a 
veřejný pořádek. 

Celý kraj, 
část kraje 

Nejvýše 
30 dnů, 
1) 

1) prodloužení se souhlasem vlády v případě kraje a krajského úřadu v případě obce 
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5 Integrovaný záchranný systém ČR 

Pro bližší popis postavení obecní policie v IZS je potřeba strukturu sytému popsat 

obecně a zdůraznit jeho význam v bezpečnostním systému ČR. 

Integrovaný záchranný systém vznikl z každodenní potřeby a z reflexe činnosti 

záchranářů, zejména při složitých haváriích, nehodách, živelných pohromách, mimořádných 

situacích a krizových stavech, kdy je nezbytně nutné organizovat společnou činnost všech, 

kdo mohou svými silami a prostředky, kompetencemi nebo jinými možnostmi přispět 

k záchraně osob, zvířat, majetku nebo životního prostředí. Jde o rozsáhlý systém kolaborace 

a koordinace složek, orgánů státní správy a místní samosprávy, fyzických a právnických osob 

při společném provádění záchranných a likvidačních prací tak, aby nikdo nebyl opomenut, 

kdo pomoc poskytnout může a nikdo nepřekážel. To je v extrémně hektickém období 

mimořádných a krizových situací velice nesnadný úkol, který vyžaduje přesná pravidla 

a koncepční systémový přístup. 

 

V obecné rovině jde o to využít pro záchranné a likvidační práce v potřebný okamžik 

každého, kdo: [7] 

- je povinen provádět likvidační a záchranné práce; 

- může pomoci; 

- chce pomoci. 

 

IZS řešící mimořádné události a krizové situace, je součástí systému pro zajištění 

vnitřní bezpečnosti státu. IZS se v České republice buduje již od roku 1993, kdy bylo 

usnesením vlády č. 246/1993 [35] schváleno jeho 13 zásad. Jako základní právní dokument 

pro IZS lze považovat zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Oblast IZS upravuje celá řada dalších právních předpisů. 

IZS je určen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací v případě, že si 

mimořádná událost vyžádá nasazení sil a prostředků řady subjektů, zejména hasičů, policie, 

zdravotnické záchranné služby a dalších složek. IZS lze také charakterizovat jako prostředek 

součinnosti územních orgánů veřejné správy a složek při provádění záchranných a 

likvidačních prací, přičemž působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce 
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s rozšířenou působností podle zvláštního zákona [18] jsou výkonem státní správy v přenesené 

působnosti6. 

IZS není organizace, ale systém, systém s nástroji spolupráce a modelovými postupy 

součinnosti. Promyšlenou a plánovanou kooperací má být zabezpečeno, aby veškeré možné 

zdroje a kompetence, které jsou potřebné při záchranných a likvidačních pracích, byly 

použity. Má tedy univerzální poslání a vznikl z potřeby společného postupu při přípravě na 

mimořádné události různého druhu. Použije se při přípravě na vznik mimořádné události a při 

potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma nebo více složkami IZS. 

Základním aspektem IZS je skutečnost, že složka IZS neztrácí svojí účastí v něm svoji 

právní subjektivitu ani princip dosavadního samostatného financování. [7] 

 

Podrobnosti společného postupu při záchranných a likvidačních pracích jsou tedy 

definovány zákonem o IZS, který vymezuje: [7] 

- použití integrovaného záchranného systému; 

- stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost; 

- působnost a pravomoc orgánů veřejné správy; 

- práva a povinnosti právnických a fyzických osob, a to při: 

 přípravě na mimořádné události, 

 záchranných a likvidačních pracích, 

 ochraně obyvatelstva, 

 před vyhlášením, 

 po dobu vyhlášení krizových stavů. 

 

Provádění záchranných a likvidačních prací a plnění úkolů při ochraně obyvatel 

zajišťují jednotlivé výkonné prvky, kterými jsou složky IZS. V závislosti na prioritách 

působení při záchranných a likvidačních pracích rozlišujeme: [18] 

- základní složky IZS; 

- ostatní složky IZS. 

 

 
Takovéto rozdělení složek má podstatu ve fungování systému pomoci v nouzi. Priorita 

je položena na zabezpečení nepřetržité každodenní pomoci v nouzi zejména při ohrožení 

života a zdraví občanů nebo jejich majetku. 
                                                 
6 §61 zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a o změně některých zákonů 
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5.1 Základní složky IZS  

Mezi základní složky IZS řadíme: [18] 

- Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zahrnuté do 

plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany 

- Zdravotnickou záchrannou službu, 

- Policii České republiky. 

 

5.1.1 Hasičský záchranný sbor České republiky 
 

HZS ČR je zřízen ze zákona7 jako organizační složka státu. Jeho základním posláním je 

chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při 

mimořádných událostech. Rozsah úkolů, které HZS ČR plní, je vymezen zvláštními předpisy8. 

HZS ČR zajišťuje plnění úkolů v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním zákony na 

úseku: [7] 

- požární ochrany9; 

- integrovaného záchranného systému10; 

- ochrany obyvatelstva11; 

- krizového řízení12. 

 
Obrázek 2: Znak HZS ČR[48] 

 

HZS ČR je hlavním koordinátorem a páteří IZS. V praxi to znamená, že pokud zasahuje 

více složek IZS, na místě většinou velí příslušník HZS ČR, který řídí součinnost složek 

a koordinuje záchranné a likvidační práce. 

 

                                                 
7 § 1 odst. 1 zákona 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru a změně některých zákonů 
8 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů 
  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů 
  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a změně některých zákonů 
9 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a změně některých zákonů 
10 Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů 
11 Vyhláška MV č.380/2002 Sb., o přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
12 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů  
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5.1.2 Zdravotnická záchranná služba  
 

Základním právním předpisem zdravotnické záchranné služby je vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví. [26] Koncepce zdravotnické záchranné služby vychází z potřeby 

zajistit funkčně provázaný systém poskytující přednemocniční neodkladnou péči. 

 
Obrázek 3: Znak zdravotnické záchranné služby[49] 

 

Přednemocniční neodkladnou péči se rozumí zdravotní péče o osoby s náhle a 

neočekávaně vzniklým závažným postižením zdraví, popř. přímým ohrožením života, 

vykonávaná na základě tísňové výzvy za běžných i mimořádných podmínek. Dále se jedná o 

poskytování již zahájené neodkladné péče (těmito úkoly může být pověřen územně příslušný 

HZS kraje), a dopravu související s plněním úkolů transplantačního programu. [26] 

 

5.1.3 Policie České republiky  
 

Policie ČR je ozbrojeným bezpečnostním sborem, který plní úkoly ve věcech vnitřního 

pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními právními 

předpisy. Při plnění úkolů spolupracuje s mezinárodními organizacemi, policejními 

institucemi a bezpečnostními sbory jiných států. 

 
Obrázek 4: Znak Policie ČR[50] 

 

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 

mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tím 

účelem rozmisťují své síly a prostředky po celém území ČR. [18] 

 

Tam, kde základní složky při záchranných a likvidačních pracích nestačí, a to jak z 

důvodů nedostatku personálu, tak i z důvodů odborných nebo materiálových, případně v 
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oblasti nouze, která nepředstavuje bezprostřední ohrožení životů a zdraví, případně majetku, 

nastupují ostatní složky IZS. Ty tvoří jakousi nástavbu nad základní úrovní poskytování 

pomoci v nouzi. Jejich využití je vázáno na dohody o plánované pomoci na vyžádání, které 

začínají fungovat podle potřeb konkrétní situace. [7] 

 

5.2 Ostatní složky IZS 

Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory (obecní policie), ostatní záchranné sbory, ostatní záchranné 

sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít 

k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky IZS poskytují při záchranných 

a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době krizových stavů se stávají 

ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro 

poskytování specializované péče. [18] 

 

Poměrné zastoupení sil a prostředků jednotlivých složek IZS znázorňuje obrázek č. 5. 

Nejvýznamnější postavení představují základní složky IZS a zejména HZS ČR. 

 

 
Obrázek 5: Zastoupení sil a prostředků jednotlivých složek v IZS [36] 
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5.3 Koordinace IZS 

Problémy, které nastolil čas a především mimořádné události velkého rozsahu (jakými 

byly např. povodně), se odrazily v potřebě organizace a koordinace společného zásahu 

na úrovni dispečinků nebo operačních středisek. Při rozsáhlých mimořádných událostech je 

tedy nutné koordinovat zásahy i z úrovně územních správních úřadů. 

Koordinací složek IZS při společném zásahu se rozumí: [7] 

- koordinace záchranných a likvidačních prací a 

- řízení součinnosti složek IZS. 

 

Z uvedených důvodů organizace a koordinace složek IZS probíhá dle povahy události 

a kompetencí složek na třech úrovních řízení, které jsou znázorněny v obrázku č. 6: [7] 

- taktická (všeobecná), která probíhá přímo na místě zásahu složek IZS; 

- operační (společná), která probíhá mezi operačními a informačními středisky IZS 

a operačními středisky základních složek IZS; 

- strategická (krizová), která probíhá na úrovni obecních úřadů, krajských úřadů a na 

Ministerstvu vnitra. 

 
Obrázek 6: Úrovně řízení složek IZS[37] 
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Nutno zdůraznit, že tři úrovně řízení mají na různých územních stupních rozdílný 

rozsah. Zatímco na stupni kraj a obec s rozšířenou působností se vyskytují všechny tři úrovně 

řízení, jsou na stupni republikovém zpravidla jen úrovně dvě (operační a strategická). 

 

Organizačními a koordinačními orgány složek IZS na jednotlivých úrovních řízení 

jsou: [7] 

- velitel zásahu a štáb velitele zásahu v úrovni taktické, kde velitel zásahu koordinuje 

záchranného a likvidační práce v místě nasazení složek IZS, případně v prostoru 

předpokládaných účinků mimořádné události („místo zásahu“). Dále řídí součinnost 

složek IZS. Podle závažnosti mimořádné události vyhlásí velitel zásahu odpovídající 

stupeň poplachu dle příslušného poplachového plánu IZS. Při soustředění velkého 

počtu sil a prostředků nebo při složitých a rozsáhlých zásazích vyžadujících nasazení 

i jiných složek IZS a spolupráci orgánů a institucí nebo odborníků je velitel zásahu 

oprávněn zřídit štáb velitele zásahu. Tento nepřebírá povinnosti velitele zásahu, ale je 

výkonným orgánem v činnostech, kterými je velitelem zásahu pověřen; 

- operační a informační středisko IZS v úrovní operační, přičemž operační střediska 

HZS ČR jsou současně operačními a informačními středisky IZS. Operační 

a informační střediska jsou zřízena v krajích a na MV. Operační střediska zajišťují 

obsluhu linek tísňového volání (150,155,158) a jsou pro každého občana místem, kde 

může přivolat pomoc v nouzi. Operační a informační středisko IZS kraje (KOPIS) 

má mezi operačními středisky koordinační roli. Může požadovat uveřejnění 

informací ve sdělovacích prostředcích, ovládá systémy varování a vyrozumění pro 

obyvatelstvo a je spojovým uzlem mezi místem zásahu a třetí řídící úrovní IZS. Sem 

je také svedena tísňová linka 112, určená pro ohlášení jakékoliv tísně pro občany 

z cizích zemí. Operační a informační středisko IZS povolává na žádost velitelů 

zásahu k zásahu ostatní složky IZS podle poplachového plánu IZS (krajského, 

ústředního); tento plán také zařazuje mimořádné události do čtyř kategorií podle 

závažnosti. Prostřednictvím operačních a informačních středisek IZS také hejtman 

kraje a starosta obce s rozšířenou působností jsou při své koordinaci záchranných 

a likvidačních prací povinni předávat Ministerstvu vnitra zprávy o mimořádné 

události a jejím průběhu a vyžadují pomoc; 

- strategická úroveň představuje přímé zapojení starosty obecního úřadu s rozšířenou 

působností, hejtmana kraje nebo Ministerstva vnitra do koordinace záchranných 

a likvidačních prací. To nastává v situaci, kdy velitel zásahu o jejich koordinaci 
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požádá. V případě hejtmana kraje a Ministerstva vnitra stačí, když je mimořádná 

událost ohodnocena nejvyšším stupněm poplachu podle poplachového plánu IZS. 

Ke svému rozhodování jako pracovní orgán využívají předem zřízené krizové štáby 

zřízené podle zvláštního právního předpisu. [18] 

 

Specifické úkoly při zajišťování bezpečnosti na obecní úrovni plní obecní policie, která je 

orgánem obce zřízeným obecním zastupitelstvem. 
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6 Obecní policie 

Obecní policii lze charakterizovat jako výkonný nástroj obce, jehož prostřednictvím 

obec zajišťuje klid a pořádek na svém katastrálním území. Přitom nenahrazuje a ani nemůže 

nahrazovat činnost policejních bezpečnostních sborů, neboť nelze přenést některé garance 

a činnosti, které svým občanům může garantovat a poskytovat pouze stát. Činnost obecní 

policie se odvíjí pouze od řídicího fenoménu obce a postrádá jakýkoliv nadřízený, případně 

i sjednocovací prvek. Přestože uzavření pracovní smlouvy o činnosti strážníka obecní policie 

je ponecháno zcela na obci, rovněž další úprava pracovně právních vztahů, zachovává si stát 

významné regulativní oprávnění pro vznik tohoto pracovního poměru. V současnosti je 

obecní policie zřízena cca v 349 obcích a městech o celkovém počtu cca 8 800 strážníků. [3] 

 

 
Obrázek 7: Znak městské policie [zdroj vlastní] 

 

Dne 1. ledna 2009 nabyla účinnosti zatím nejrozsáhlejší novela zákona č. 553/1991 Sb., 

o obecní policii [14], a to zejména přijetím nového zákona o Policii České republiky. [23] 

Touto novelou doznala celá řada ustanovení zákona o obecní policii významných změn, 

respektive některá ustanovení byla zakotvena zcela nově. 

 

6.1 Pojem obecní a městská policie 

Jak již vyplývá z jazykového vyjádření, obecní policie zřízená obcí se označuje jako 

obecní policie.  

Obec, která má minimálně 3000 obyvatel, nese statut města, pokud tak na návrh obce 

stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády ČR. Obecní policie zřízena obcí, 

která je městem13, se označuje názvem městská policie.  

Statutárními městy14 jsou města výslovně uvedená v zákoně o obcích [15], a to: Kladno, 

České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, 

                                                 
13 § 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
14 § 4 zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
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Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, 

Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav. Území statutárních měst se může 

členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. Obecní policie 

zřízená obcí, která je statutární městem, se označuje názvem městská policie. Zřizovatelem 

městské policie ve statutárním městě je však vždy statutární město jako celek. Městská policie 

nemůže být zřízena městskou částí, respektive městským obvodem. V hlavním městě Praze se 

obecní policie označuje taktéž názvem městská policie. Z hlediska pravomocí však není mezi 

obecní a městskou policií žádný rozdíl. Rozdíl je pouze v názvu. Dále v textu, je-li psáno o 

obecní policii, rozumí se tím i městská policie a opačně. 

 

6.2 Postavení obecní policie 

Obecní policie je orgánem obce15 a jako taková nemá právní subjektivitu. Obec 

spravuje své záležitosti samostatně v rámci samostatné působnosti.16 Zahrnuty jsou zde 

záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům 

nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním 

zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy. Dále se jedná o záležitosti, které 

do samostatné působnosti obce svěří zákon. [15] 

Obec v samostatné působnosti pečuje i o ochranu veřejného pořádku v souladu 

s místními zvyklostmi a předpoklady, a proto může obecně závaznou vyhláškou stanovit 

povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Zejména může určit, které 

činnosti, jež by mohly veřejný pořádek v obci narušit nebo být v rozporu s dobrými mravy, 

lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených nebo stanovit 

zákaz takové činnosti na některých veřejných prostranstvích v obci. Aby obec měla možnost 

kontrolovat dodržování stanovených pravidel chování, náleží do samostatné působnosti obce 

zřizování, nebo rušení obecní policie jako orgánu obce. 

K oprávnění zřídit či zrušit obecní policii nepotřebuje obec souhlas orgánů státní 

správy ani orgánů kraje. Základní podmínkou je, aby byla obecní policie zřízena 

zastupitelstvem obce obecně závaznou vyhláškou. Tento právní základ je zcela nezbytný 

vzhledem k  tomu, že strážníci jsou vybaveni poměrně rozsáhlými oprávněními a prostředky, 

kterými mohou v  rámci zákonné úpravy zasahovat i do osobních práv a svobod osob. 

                                                 
15 § 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů 
16 § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
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Na druhou stranu jsou při výkonu svých oprávnění a plnění povinností podle zákona o obecní 

polici v postavení úřední osoby17 a to se všemi důsledky. 

 

6.3 Věcná působnost obecní policie 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších 

úkolů podle zákona obecní polici nebo zvláštního zákona zejména: [2] 

 

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku 

Rozumí se tím soubor opatření nebo úkonů, směřujících přímo k odvrácení hrozící 

škody, jiné újmy nebo k odvrácení nebezpečí při ochraně osob a majetku. Ochranu 

bezpečnosti osob a majetku lze rozdělit do dvou úrovní. 

První úroveň představují trestné činy. Obecní policie zde postupuje subsidiárně18 

a úkony, které provádí, jsou ve prospěch Policie ČR. Ze znění zákona (slovo „přispívá“) tedy 

vyplývá, že při plnění těchto úkolů je obecní policie subsidiární, omezená pouze požadavky 

bezprostředního zákroku nebo neodkladného úkonu, zpravidla ve prospěch Policie ČR. 

Ochrana bezpečnosti osob a majetku je prioritním úkolem státu, který k tomuto účelu 

zřizuje Policii ČR. Ta by měla vytvářet takové klima, ve kterém se občané budou cítit 

bezpečni, a to jak ve vztahu ke svému životu a zdraví, tak k majetku. Obecní policie 

k ochraně bezpečnosti osob a majetku přispívá tím, že zasahuje v rámci zákona tam, kde 

Policie ČR není momentálně k dispozici a věc nesnese odkladu. K tomu je obecní policie 

vybavena nezbytnými zákonnými oprávněními. Nejedná se o prioritní, ale sekundární úkol. 

Samozřejmě, že uvedená oprávnění se vztahují zejména k trestné činnosti. Na úrovni 

přestupků je ochrana bezpečnosti osob a majetku stejně tak záležitostí obecní policie jako 

Policie ČR. 

Druhou úroveň tvoří přestupky a jiné správní delikty. Zde je obecní policie oprávněna 

činit úkony od zjištění přestupku až po následné vyřízení v blokovém řízení nebo oznámením 

příslušnému správnímu orgánu podle zvláštního zákona. V rámci zajištění splnění těchto 

úkolů využívá obecní policie celou řadu oprávnění nutných pro: 

- odhalení a dokumentaci přestupků a jiných správních deliktů; 

- překonání odporu osob, které porušují zákon; 

                                                 
17 § 127, zákona č. 40/2009., trestní zákoník 
18 podpůrně 
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- oznámení přestupku a jiného správního deliktu správnímu orgánu, vyřízení 

přestupku v blokovém řízení. 

Pro zajištění plnění těchto úkolů vymezuje zákon o obecní policii dvě hladiny činnosti. 

Metodu represe, kdy je nutno pro dosažení stavu sledovaného zákrokem užít síly a metodu 

prevence. Samotné řízení obecní policie a výkon práce strážníků na území obce, či města má 

ve vztahu ke kriminalitě nesporně výrazný preventivní význam, který má odraz v ovlivňování 

uliční kriminality. Proto by měl být kladen důraz na pěší výkon služby, úzkou spolupráci 

s občany, dobrou osobní a místní znalost a velmi úzkou spolupráci s Policií ČR. 

 

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití 

Jedná se o pravidla stanovená zákony nebo vytyčená zvyklostmi a dobrými mravy. 

Ta jsou dobrovolně nebo i pod určitou hrozbou dodržována většinou obyvatel. Dále jsou to 

také pravidla slušného chování jako normy pro život společnosti vyžadované, ale zákonem 

speciálně neupravené. 

Ze zákona vyplývá, že se jedná o další prioritní úkol obecní policie (vedle místních 

záležitostí veřejného pořádku). Co se týče výkladu obsahu pojmu občanské soužití, platí zde 

široká oblast pravidel chování v právních předpisech nijak specificky neupravených, ale podle 

obecného názoru jsou nutnou podmínkou klidného a spořádaného soužití občanů v daném 

místě, čase a situaci. 

 

c) dohlíží na dodržování obecně závažných vyhlášek a nařízení obce 

Tvorbu právních norem územně samosprávnými celky, respektive orgány územní 

samosprávy, upravuje Ústava ČR. [9] Stanoví pravomoc zastupitelstvu (územních 

samosprávných celků) vydávat v mezích své působnosti obecně závazné vyhlášky19 a orgány 

samosprávy mohou také vydávat na základě a v mezích zákona právní předpisy, kterými jsou 

nařízení obce20. 

Vzhledem k tomu, že obce v současné době nedisponují dostatečnými a efektivními 

prostředky k dohledu nad vlastní normotvorbou (obecně závazné vyhlášky, nařízení), které 

převážně regulují oblasti života obce mající vazbu na veřejný pořádek, byl dohled nad jejich 

dodržováním svěřen jako jeden z úkolů obecní policii. 

 

                                                 
19 Čl. 104 odst. 3 Zákona 1/93 Sb., Ústava ČR 
20 Čl. 79 odst. 3 Zákona 1/93 Sb., Ústava ČR 
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d) podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích 

Jedná se o soubor práv a povinností účastníků provozu na pozemních komunikacích, 

dále soubor pravidel provozu na pozemních komunikacích a soubor pravidel tvořících zásady 

řízení provozu a jeho úpravy na pozemních komunikacích obsažených v právních předpisech. 

Dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a spolupůsobení při jeho 

řízení přísluší Polici ČR. Obecní policie však v přesně specifikovaném rozsahu jen 

k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích přispívá. V rámci 

prevence je samozřejmostí, že strážnici obecní policie, vykonávající svoji pracovní činnost, 

rovněž už jen svou přítomností přispívají k bezpečnosti a plynulosti provozu. 

 

e) podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku 

Obecní policie není jediným subjektem, který se podílí na dodržování veřejného 

pořádku v obci, ale protože se jedná o stěžejní úkol obecní policie, je nutno jej zde uvést. 

Primární odpovědnost za zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku má tedy 

obec, nikoliv Policie ČR. K zabezpečení tohoto úkolu je obec oprávněna ukládat v samostatné 

působnosti obecně závaznou vyhláškou povinnosti k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný 

pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 

lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, 

že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány. Podíl obecní 

policie na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku je významný. 

 

f) podílí se na prevenci kriminality v obci 

Jedná se o opatření, jejichž cílem je snižování rozsahu a závažnosti kriminality a jejich 

následků. A to prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením 

na potenciální pachatele a obětí trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační 

prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností 

a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně 

patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří různé formy závislostí. Z hlediska 

účinnosti jsou nejefektivnější programy prevence kriminality na místní úrovni, do níž jsou 

zapojeny orgány veřejné správy, policie, nevládní organizace a obecní policie. 
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g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci 

Jde o jednu z nejdůležitějších oblastí činností strážníků při zabezpečování místních 

záležitostí veřejného pořádku. Obec je oprávněna v samostatné působnosti ukládat obecně 

závaznou vyhláškou povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 

prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní zeleně a k užívání 

zařízení obce sloužícím potřebám veřejnosti. 

 

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednání je v působnosti obce 

S účinnosti od 1. ledna 2009 byla obecní policii zúžená oblast odhalování přestupků 

a jiných správních deliktů pouze na přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednání je 

v působnosti obce. 

Přestupek je definován zákonem21 jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje 

zájem společnosti a je za přestupek vysloveně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně 

za podmínky, že se nejedná o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních 

předpisů anebo o trestný čin. Druhá část pojmu přestupek vymezuje negativně, protože pokud 

půjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin, nemůže se o přestupek jednat. 

Zákon o obecní policii stanoví [14], že strážníci odhalují všechny přestupky z úřední 

povinnosti, většinu z nich oznamují příslušným správním orgánům a jen některé mohou sami 

projednat uložením a vybráním pokuty v blokovém řízení. 

Jiné správní delikty z úřední povinnosti odhalují a po příslušném zadokumentování je 

oznamují správním orgánům příslušným podle zvláštního zákona. [2] 

 

Těmito ustanoveními jsou vymezeny úkoly, které by obecní policie měla plnit. 

Vzhledem k tomu, že v zákoně je použita formulace „zejména“, není vyloučeno a naopak se 

předpokládá, že v praxi se vyskytují úkoly další. Při plnění těchto úkolů využívají strážníci 

obecní policie následujících oprávnění: [14] 

- požadovat prokázání totožnosti (§11); 

- předvést osobu (§13); 

- odebrat zbraň, (§14); 

- zakázat vstup na určená místa (§15); 

- otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (§16); 

- odejmout věc (§17); 

                                                 
21 § 2, odst. 1, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů 
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- použit technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (§17a); 

- vstupovat do živnostenských provozoven (§17c); 

- použit donucovacích prostředku, psa a služební zbraně (§18,19,20). 

 

6.4 Územní působnost obecní policie 

Územní působnost obecní police je vázána na katastrální území obce. Strážník obecní 

policie může vykonávat oprávnění a povinnosti vyplývající ze zákona o obecní polici pouze 

na katastrálním území obce, která obecní polici zřídila a ke které je strážník v pracovním 

poměru. Mimo katastrální území obce vystupuje strážník obecní policie jako občan a nemá 

možnost využít oprávnění uvedené v zákoně o obecní policii. 

Zákon o obecní policii uvádí, že obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území 

jiné obce, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Případy, kdy zákon 

o obecní polici s účinností 1. ledna 2009 umožňuje plnění úkolů obecní policie i na území jiné 

obce, lze rozdělit na dvě úrovně smluvních dohod mezi obcemi. První úroveň představuje 

obecná veřejnoprávní smlouva a druhou úroveň představuje, z pohledu IZS významnější, 

veřejnoprávní smlouva pro krizový stav. 

 

6.4.1 Obecná veřejnoprávní smlouva 

Obec nebo obce, které nezřídily obecní polici, mohou uzavřít s jinou obcí 

veřejnoprávní smlouvu22. Na jejím základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly 

stanovené zákonem o obecní polici na území obce nebo obcí, které obecní polici nezřídily 

a jsou smluvními stranami smlouvy. Tato možnost tak vytváří příznivější podmínky pro to, 

aby i menší obce, které nedisponují dostatkem prostředků pro financování vlastní obecní 

policie, mohly sdružit finanční prostředky a strážníci obecní policie obce, která obecní policii 

zřídila, pak za podmínek stanovených veřejnoprávní smlouvou mohli působit i na katastru jiné 

obce. 

Přitom však musí být splněny dvě podmínky. První podmínkou je, že všechny obce 

účastnící se veřejnoprávní smlouvy se musí nacházet v jednom vyšším územním 

samosprávném celku (kraji), a druhou podmínkou je, že využívat obecní polici zřízenou jinou 

obcí může na základě veřejnoprávní smlouvy pouze obec, která obecní policii nezřídila. [3] 

                                                 
22 § 159, zákona č.500/2004Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 
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Za v současnosti nadbytečné a nevhodné omezení pro uzavření veřejnoprávní smlouvy 

lze označit to, že veřejnoprávní smlouva může být uzavřená pouze s obcí, která sama obecní 

policii nezřídila. Je zřejmé, že v některých menších obcích tvoří obecní policii jen několik 

málo osob. Při akci mimořádného významu, kde je třeba zabezpečit veřejný pořádek 

a plynulost provozu na pozemních komunikacích, není rozhodující, zda obec několik 

vlastních strážníků má nebo nikoli, protože se bez pomoci většího počtu jiných strážníků 

neobejde. 

Totožný stav nastává v případě vzniku mimořádné události, kdy situace vyžaduje 

provedení záchranných a likvidačních prací složkami IZS a nemožností nasazení strážníků 

obecní policie jiné obce. 

 

6.4.2 Veřejnoprávní smlouva pro krizový stav 

K významné změně dospěl zákon o obecní polici s účinnosti od 1. 1. 2009 a teprve od 

tohoto data platí speciální úprava pro uzavírání veřejnoprávních smluv ve vztahu k vyhlášení 

krizového stavu. Před tímto datem bylo nezbytné vystačit s výše zmiňovanou veřejnoprávní 

smlouvou. Tato úprava byla pro řešení krizových stavů zcela nedostatečná, protože 

neumožňovala dostatečně rychle reagovat na vzniklé události. 

Obecná veřejnoprávní smlouva vyžaduje ke svému uzavření nebo změně obsahu 

souhlas krajského úřadu. Souhlas je udělován ve správním řízení (pro jeho udělení platí 

obecná třicetidenní lhůta) a je možné uplatnit vůči němu všechny opravné prostředky 

použitelné proti rozhodnutí správního orgánu. Do doby, než by byla smlouva uzavřena, mohl 

by krizový stav pominout, aniž by do něj obecní policie zasáhla. 

Současná právní úprava zákona o obecní policii umožňuje zjednodušené uzavírání 

veřejnoprávních smluv vázaných na krizové stavy bez nutnosti souhlasu jiného správního 

orgánu. Uzavření veřejnoprávní smlouvy je možné v průběhu několika dnů či dokonce hodin. 

Dalším přínosem je, že smlouvy nejsou omezeny na území jednoho vyššího územně 

samosprávného celku a obec, na jejímž území byl vyhlášen krizový stav, nemusí mít vůbec 

vlastní policii zřízenou. Naopak obec, která je žádána o poskytnutí strážníků, obecní policii 

zřízenou mít musí. 

Zákon o obecní policii upravuje informační povinnost starosty obce, na jejímž území 

je vyhlášen krizový stav. Před použitím poskytnutých strážníků informuje hejtmana kraje, 

na jehož území se obec nachází. Hejtman kraje by tak měl mít přehled o tom, jak jsou krizové 
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stavy na území jeho kraje zvládány, a to s ohledem na jeho úkoly týkající se IZS. 

Na nesplnění této povinnosti však není vázána žádná sankce. [3] 

 

6.5 Řízení obecní policie 

Obecní policie je tvořena zaměstnanci obce zařazených do obecní policie. Obec 

vystupuje v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel23. Pokud nepověří zastupitelstvo 

obce řízením obecní policie jiného člena zastupitelstva, řídí obecní policii starosta obce 

v případě statutárního města primátor. Řídící osobou tedy může být pouze člen zastupitelstva 

obce a pouze zastupitelstvo, jako orgán obce, který jediný je oprávněn zřizovat obecní policii 

obecně závaznou vyhláškou obce, je oprávněn rozhodnout, kdo bude obecní policii řídit. 

Ve skutečnosti je pravidlem, že obecní policii řídí starosta obce, nebo primátor 

statutárního města. Řízení obecní policie svěřené jinému členu obecního zastupitelstva je 

zajištěno jen u minimálního počtu obecních polici v ČR. 

Plněním některých úkolů při řízení obecní policie je zastupitelstvo obce zmocněno 

tímto pověřit určeného strážníka. Konkrétní označení pro toto postavení zákon o obecní 

policii neupravuje. V praxi je toto postavení určeného strážníka specifikováno u každé obecní 

policie odlišně. Větší obecní policie označují tento post určeného strážníka názvem ředitel. 

Jiné obecní policie post určeného strážníka nazývají velitel nebo také vrchní strážník. Dále 

v textu bude osoba pověřená plněním úkolů při řízení obecní policie označována velitelem. 

Další organizace řízení obecní policie zpravidla vychází z organizačního řádu obecní 

policie. 

 

6.6 Podmínky pro vznik pracovního poměru strážníka obecní policie 

Základní předpoklady, které jsou nezbytné k tomu, aby se určitá osoba mohla stát 

strážníkem obecní policie, upravuje zákon o obecní polici. Avšak ani při splnění těchto 

předpokladů nevzniká nárok na pracovní poměr strážníka. Je vnitřní záležitostí každé obce, 

která obecní polici zřídila, jaké další předpoklady pro vznik pracovního poměru strážníka 

bude vyžadovat a jak náročné bude výběrové řízení. Vyžadovány jsou zpravidla různé fyzické 

a psychologické testy, nebo předchozí získání zbrojního průkazu. Situace je tedy obdobná 

                                                 
23§7, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů  
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jako při vzniku pracovního poměru a nikdo nemá zákonem stanovený nárok na uzavření 

pracovněprávní smlouvy24. 

 

V rámci novelizace zákona o obecní policii byly nově stanoveny předpoklady pro 

pracovní poměr strážníka obecní policie a při výběru osoby nesmí být tyto předpoklady 

opomenuty. 

Strážníkem se může stát občan České republiky, který: [3]  

- je bezúhonný - bezúhonnost je prokazována výpisem z Rejstříku trestů a dopadá jak 

na případy pravomocného odsouzení pro trestný čin, tak na případy, kdy bylo trestní 

stíhání zastaveno, respektive podmínečně zastaveno, na základě pravomocného 

rozhodnutí o schválení vyrovnání; 

- je spolehlivý - spolehlivost se prokazuje čestným prohlášením a je vázána na 

opakované pravomocné uznání viny z některých přestupků. Důraz státu na 

bezúhonnost a spolehlivost strážníků obecní policie je poměrně velký a vyplývá ze 

skutečnosti, že při výkonu činnosti strážníka může docházet k výrazným zásahům do 

práv a svobod třetích osob. Na pováženou je, zda je nezbytné posuzovat strážníky 

přísněji než příslušníky Policie ČR, jejichž možnosti zásahu do lidských práv 

a svobod jsou větší; 

- je starší 21 let; 

- je zdravotně způsobilý - zdravotní způsobilost je posuzována v mezích samostatného 

právního předpisu (vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání 

strážníka, čekatele, strážníka obecní policie [28]), kterou je prováděn zákon o obecní 

policii, 

- dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou - jedná se o zcela novou podmínku 

platnou od 1. 1. 2009; 

- má platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů - odborná 

způsobilost se prokazuje odbornou zkouškou před komisí Ministerstva vnitra. 

Zkouška se koná na základě přihlášky obce. Zkouška je provedena písemnou formou 

(testových otázek) a ústní formou (modelové situace). Rozsah odborných 

předpokladů strážníka stanoví vyhláška Ministerstva vnitra [30], kterou se provádí 

zákon o obecní policii. Splnění stanovených odborných předpokladů strážníka se 

prokazuje osvědčením. V případě tohoto osvědčení (jakožto i v případě věku, 

                                                 
24 §33, zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  
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bezúhonnosti, spolehlivosti) vzniká určitá disproporce mezi strážníky obecních 

policii a příslušníky bezpečnostních sborů. V žádném jiném případě se nepřepokládá, 

že by bylo nezbytné provádět pravidelně ověřování odborné způsobilosti každé tři 

roky, bez ohledu na dosavadní vzdělání a zkušenosti posuzovaného strážníka. 

Zaměstnanec obce zařazený do obecní policie, který bude splňovat všechny výše 

uvedené zákonné podmínky, ale nebude mít platné osvědčení o splnění stanovených 

odborných předpokladů, nebude strážníkem, ale čekatelem. [3] 

 

Odbornými předpoklady čekatele nebo strážníka jsou znalost ústavního pořádku České 

republiky a právní úpravy: [30] 

- obecní policie; 

- obecního a krajského zřízení; 

- shromažďování; 

- Policie České republiky; 

- trestního práva; 

- živnostenského podnikání; 

- střelných zbraní a střeliva; 

- přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce; 

- správního řízení; 

- bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích; 

- ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami; 

- krizového řízení a integrovaného záchranného systému. 

 

K významnému rozšíření znalostí strážníka ve vztahu k právní úpravě krizového řízení 

a IZS došlo od 1. ledna 2009, kdy nabyla účinnosti prováděcí vyhláška k zákonu o obecní 

policii. Vznikla potřeba zajistit jistou minimální míru znalosti strážníka o IZS a krizové 

legislativě v souvislosti s plněním opatření v případě vzniku mimořádné události případně 

krizového stavu. Doplněny o tuto problematiku byly jak testové otázky (Příloha č. 3), tak 

i modelové situace. 
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7 Charakteristika Moravskoslezského kraje 

V úvodu praktické části je popsán Moravskoslezský kraj, konkrétně jeho poloha, 

obyvatelstvo a správní členění kraje. 

 

7.1 Poloha kraje 

Moravskoslezský kraj je geograficky velice rozmanitý region s rozlohou 5 427 km2. 

Ze západu je sevřen masívem Hrubého Jeseníku s nejvyšším vrcholem kraje a celé Moravy, 

horou Praděd (1 491 metrů n. m.). Hornatina postupně přechází do Nízkého Jeseníku, náhorní 

plošiny s pozvolnějším terénem, a Oderských vrchů. Střední část kraje je charakteristická 

hustě osídleným nížinatým terénem Opavské nížiny, Ostravské pánve a Moravské brány. 

Směrem na jihovýchod krajina opět získává horský charakter a kulminuje hřbety Beskyd 

u slovenské hranice Moravskoslezských s nejvyšším vrcholem Lysou horou (1 323 m n. m.) 

a Slezských na hranici s Polskou republikou. [51] 

 
Obrázek 8: Rozdělení ČR na kraje a poloha Moravskoslezského kraje [38] 

 

Moravskoslezský kraj leží na severovýchodě České republiky a tvoří jednu z nejvíce 

okrajových částí (viz obrázek č. 8). Na severu a východě hraničí s polskými vojvodstvími - 

Slezským a Opolským, na jihovýchodě s Žilinským krajem Slovenska. V rámci krajského 

uspořádání České republiky je lemován Olomouckým krajem a na jihu se letmo dotýká kraje 
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Zlínského. Příhraniční charakter kraje poskytuje možnosti efektivní spolupráce ve výrobní 

oblasti, rozvoji infrastruktury, ochrany životního prostředí, kulturně-vzdělávací činnosti 

a především turistického ruchu. Za tímto účelem působí na území kraje v současné době čtyři 

euroregiony - Beskydy, Praděd, Silesia a Těšínské Slezsko. [51] 

 

7.2 Obyvatelstvo kraje 

Moravskoslezský kraj je počtem necelých 1 250 tisíc obyvatel nejlidnatější v České 

republice, se svými 299 obcemi však patří k regionům s nejmenším počtem sídel. Tomu 

odpovídá i hustota osídlení 230 obyvatel na km2, přičemž týž údaj pro celou Českou republiku 

je 130 obyvatel na km2. Průměrná rozloha katastru obce 18,2 km2 je druhá největší 

v republice a je o necelých 50 % větší než katastr průměrné obce v České republice (12,6 

km2). V obcích do 499 obyvatel bydlí jen necelé 2 % obyvatel, v obcích od 500 do 4 999 

obyvatel okolo 23 % obyvatel, v obcích od 5 000 do 19 999 obyvatel žije přes 13 % občanů 

kraje. Většina obyvatel kraje (téměř 62 %), což je v rámci České republiky výjimečné, žije 

ve městech nad 20 tisíc obyvatel. V krajské metropoli Ostravě žije téměř 320 tisíc obyvatel, 

tj. zhruba čtvrtina obyvatel kraje. Dalšími velkými městy s počtem obyvatel nad 50 tisíc jsou 

Havířov, Karviná, Frýdek-Místek a Opava. [52] 

 

7.3 Správní členění kraje 

Kraj je veřejnoprávní samosprávná jednotka, která disponuje právní subjektivitou 

a majetkem. V současnosti existuje 13 krajů (14 s hlavním městem Prahou), jejich území 

a jména jsou stanoveny ÚZ č. 347/1997 Sb. [10] Organizační struktura a působnost krajů jsou 

stanoveny především v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. [16] Také činnost krajů se člení na 

výkon státní správy v přenesené působnosti25 (tato je u všech krajů shodná) a na zabezpečení 

úkolů veřejné správy ve vlastní působnosti. K tomu přibývají některé další kompetence, 

protože kraj je pověřen dohledem nad obcemi na jeho území a obecně je činný jako druhá 

instance pro správní akty (v přenesené působnosti) obcí (ve vlastní působnosti). 

 

                                                 
25 § 66 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů 
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Území Moravskoslezského kraje má rozlohu 5 427 km² a skládá se z celkem šesti 

dřívějších okresů: od západu Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-

Místek. Dále se člení na území 22 obcí s rozšířenou působností26.  

Obecní úřady (městské úřady) obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně) jsou 

mezičlánkem přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními úřady. 

Mají oproti ostatním obecním úřadům některé oblasti působnosti navíc, a to nejen pro svůj 

vlastní, základní správní obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí. Správní obvody 

rozšířené působnosti těchto obcí jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra27 výčtem obcí, 

které do nich spadají. Rozložení území ORP v Moravskoslezském kraji ukazuje obrázek č. 9. 

 

 
Obrázek 9: Plošné členění kraje na území ORP[39] 

 

V kraji se nachází celkem 5 statutárních měst, 35 měst, 3 městyse a 256 obcí. Obec 

je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Občané tvoří územní celek, 

který je vymezen hranicí území obce28. 

                                                 
26 § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
27 Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních 
obvodu obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů 
28 § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  
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8 Zapojení městské policie v rámci IZS Moravskoslezského kraje 

 
Možnost nasazení sil a prostředků obecní policie pro potřebu IZS upravuje 

dokumentace IZS. Jedním z dokumentů pro koordinaci záchranných a likvidačních prací na 

krajské úrovni, prováděnou HZS Moravskoslezského kraje nebo hejtmanem kraje, 

v případech stanovených v zákoně o IZS29 je poplachový plán IZS Moravskoslezského kraje 

Ten je součástí požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje. Zpracování 

zabezpečuje HZS Moravskoslezského kraje podle § 14 odst. 3 vyhlášky č. 328/2001 Sb., ve 

znění vyhlášky č.429/2003 Sb. Poplachový plán IZS Moravskoslezského kraje schvaluje 

hejtman Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením zákona o IZS30 a vydává Rada 

Moravskoslezského kraje svým nařízením. Náležitosti požárního poplachového plánu 

stanovuje § 19 odst. 1 vyhlášky č. 328/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., a výpis je 

uložen na příslušném operačním a informačním středisku IZS, které zajišťuje jeho 

pravidelnou aktualizaci. 

 

Využití poplachového plánu IZS: [7] 

- hodnocení mimořádné události z hlediska velikosti, potřeby sil prostředků 

k provádění záchranných a likvidačních prací a z hlediska potřeby koordinace 

uvedených prací do čtyř stupňů, stupeň poplachu je přidělen velitelem zásahu nebo 

operačním a informačním střediskem IZS; 

- registraci sil a prostředků složek IZS a možné osobní a věcné pomoci, které je 

možno využít k provádění záchranných a likvidačních prací v daném území kraje 

a stupni koordinace (krajská, ústřední); 

- povolávání složek IZS sil a prostředků k provádění záchranných a likvidačních 

prací dle vyhlášeného stupně poplachu; 

- k vyžadování pomoci sil a prostředků pro postižené území při koordinaci 

záchranných a likvidačních prací hejtmanem, starostou ORP nebo velitelem 

zásahu31. 

 

 

                                                 
29 § 10 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů 
30 § 11 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů 
31, ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém, 1. vydání, Ostrava: SPBI 
Spektrum, 2005. 79s 
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Obsah poplachového plánu IZS [7]: 

- spojení na základní a ostatní složky IZS; 

- přehled sil a prostředků ostatních složek IZS, včetně přehledu sil a prostředků pro 

potřeby záchranných a likvidačních prací na základě smluvních vztahů s fyzickými 

nebo právnickými osobami, jakož i způsobu a rozsahu jejich povolávání 

v závislosti na vyhlášeném stupni poplachu; 

- způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek IZS a členů krizových štábů, 

právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu 

kraje nebo vnějšího havarijního plánu. 

 
Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska IZS32, 

kterými jsou operační a informační středisko MV - generální ředitelství HZS ČR a operační 

a informační střediska HZS krajů. V podmínkách Moravskoslezského kraje je to KOPIS se 

sídlem v Ostravě. KOPIS je jediným partnerem pro příjem tísňového volání s oprávněním 

nasadit síly a prostředky na likvidaci mimořádných událostí. Organizační součástí KOPIS je 

CTV IZS Ostrava (obrázek č. 10) pracoviště telefonního centra tísňového volání 112 (TCTV 

112). 

 

 
Obrázek 10: Společné pracoviště CTV IZS Ostrava[40]  

 

                                                 
32 § 5 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů 
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Součástí poplachového plánu IZS Moravskoslezského kraje je přehled obecních policií 

zařazených mezi ostatní složky IZS na základě uzavřené dohody o pomoci na vyžádání. Tento 

přehled je uveden v tabulce č. 2 a dále jsou zde uvedeny některé jiné ostatní složky IZS. 

 

Tabulka 2: Ostatní složky IZS zahrnuté v Poplachovém plánu IZS MSK [32] 

 
Obecní policie 

 
Další 

 
Obecní policie Albrechtice 

Městská policie Bílovec 
Městská policie Bohumín 
Městská policie Bruntál 

Městská policie Český Těšín 
Městská policie Frýdek-Místek 

Městská policie Havířov 
Městská policie Jablunkov 
Městská policie Karviná 

Městská policie Kopřivnice 
Městská policie Kravaře 
Městská policie Krnov 

Městská policie Nový Jičín 
Městská policie Opava 
Městská policie Orlová 
Městská policie Ostrava 
Městská policie Příbor 

Obecní policie Starý Jičín 
Městská policie Studénka 

Městská policie Třinec 
Městská policie Štramberk 

Městská policie Vítkov 
 

 
Celní ředitelství v Ostravě 

Vodní záchranná služba ČČK MSK 
Oblastní spolek ČČK Ostrava 

Místní skupina OS ČČK Ostrava 
SPELEORESCUE 
Slezský aeroklub 

SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek 
Záchranná brigáda kynologů MSK 

OKD, HBZS a.s. 
Ústřední hasičská škola ČH ČMS Jánské 

Koupele 

 

Při řešení mimořádných událostí většího rozsahu, které vyžadují vyhlášení třetího 

nebo zvláštního stupně poplachu IZS (např. úniky nebezpečných látek, hromadné dopravní 

nehody, epidemie, přírodní kalamity, povodně atd.), slouží jako základní dokument havarijní 

plán Moravskoslezského kraje, který opět podléhá sválení hejtmanovi kraje. 

Zde nutno připomenout omezující faktor pro možnost využití obecní policie pro 

potřeby IZS, kterým je teritoriální vazba obecní policie na území obce, v níž byla obecní 

policie zřízena. 
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9 Posouzení možností využití městské policie v rámci IZS 

 
Postupným vývojem obecní policie se zvýšil i podíl její činnosti v době řešení 

mimořádné události, včetně nutnosti koordinace s dalšími složkami IZS. Jako výkonný orgán 

obce plní své specifické poslání při ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti občanů i ochraně 

majetku, jak osobního, tak veřejného. Vzhledem ke své struktuře a organizaci je předurčena 

v době mimořádných událostí plnit odpovědné úkoly bezpečnostní složky. Příprava a způsob 

zabezpečení plnění činností obecní policie při vzniku mimořádné události je proto jedním 

z důležitých úkolů. Toho lze dosáhnout především zodpovědným přístupem, znalostí regionu, 

informovaností o vzniku mimořádné události, jejím správným vyhodnocením, dokonalou 

součinností s dalšími složkami IZS, rychlým monitorováním situace, včasným a účelným 

nasazením sil a prostředků obecní policie. To znamená, že mezi zasahujícími strážníky obecní 

policie musí být vytvořeno odpovídající právní vědomí v oblasti IZS a krizového řízení. Dále 

musí být k dispozici moderní a účinná technika. 

 

Mezi důležité aspekty ovlivňující možnosti využití sil a prostředků jednotlivé obecní 

policie pro potřeby IZS je postavení obce se zřízenou obecní policií v soustavě správního 

členění Moravskoslezského kraje, počet obyvatel trvale hlášených v obci a finanční možnosti 

obce vynaložené na činnost obecní policie. 

 

9.1 Formulace cílů  

Cílem práce je zjistit a zmapovat, jaké jsou aktuální možnosti využití obecní policie 

pro potřeby IZS na území Moravskoslezského kraje na základě analýzy současného stavu sil 

a prostředků obecní policie a provedeného dotazníkového šetření. 

 

V rámci hlavního cíle byly stanoveny dílčí cíle: 

Cíl č. 1: Zmapovat začlení jednotlivých obecních policií v IZS na základě „dohody 

o plánované pomoci na vyžádání“. Zjištěné informace porovnat se skutečným stavem 

obecních policií uvedených v poplachovém plánu IZS Moravskoslezského kraje a toto 

srovnání vyhodnotit. 
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Cíl č. 2: Zjistit aktuální možnosti sil a prostředků obecních policí použitelných pro potřebu 

IZS: 

- zjistit aktuální počty sil obecních policí, kterými jsou strážníci s oprávněním podle 

zákona o obecní policii; 

- zjistit aktuální stav prostředků obecních policií, tj. technické vybavení městské 

policie. 

 

Cíl č. 3: Zjistit součinnost obecní policie a orgánů obce. Významným orgánem obce je 

starosta obce, který plní své povinnosti při provádění záchranných a likvidačních prací 

a zároveň řídí obecní policii. Starosta ORP zřizuje jako svůj pracovní orgán krizový štáb 

a cílem je zjistit začlenění velitelů obecních policií v tomto orgánu. 

 

Cíl č. 4: Zjistit akceschopnost obecní policie pro případ potřeby neodkladného zásahu v rámci 

IZS. Pro případný neodkladný zásah strážníků obecní policie v místě mimořádné události je 

pozitivním přínosem zajištění nepřetržitého výkonu služby obecní policie a zajištění 

neodkladného přijmu tísňové informace operačním střediskem obecní policie. 

 

9.2 Metody a organizace výzkumu 

Zvolenou metodou kvantitavního výzkumu je sběr dat formou dotazníku vlastní 

konstrukce (Příloha č. 1), který byl sestaven pro potřeby tohoto šetření, na základě předem 

stanovených cílů (kapitola 9.1). Obsahuje z velké části uzavřené otázky, které nabízejí 

uživateli na výběr z jednotlivých variant odpovědí. Dále obsahuje tabulku hodnot 

součinnostních událostí obecní policie s jednotlivými základními složkami IZS v letech 2005 

až 2008. V době provádění dotazníkového šetření nebyly známy hodnoty součinnostních 

událostí v roku 2009, proto tyto hodnoty nejsou součástí šetření. 

Dotazníkové šetření bylo provedeno technikou CASI (Computer Assisted Self 

Interviewing), kdy jde o techniku, při které respondent33 sám vyplňuje dotazník na počítači 

bez přímé asistence tazatele. Odeslání dotazníku respondentům bylo realizováno dne 

1. prosince 2009. Další sběr informací byl proveden technikou CAMI (Computer Assisted 

Mobile Interviewing) a CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) na základě 

zjištěných skutečností dotazníkovým šetřením. V prvním případě jde o techniku dotazování 

                                                 
33 Respondent je osoba dotazovaná tazatelem 
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respondentů pomocí mobilního telefonu a ve druhém případě jde o techniku dotazování 

respondentů za pomocí počítače. [53] 

Dotazníkové šetření bylo směřováno skupině respondentů, kterými jsou ředitelé, 

velitelé a osoby pověřené plněním úkolů při řízení obecních policií na území 

Moravskoslezského kraje, případně jejich zástupcům. Jde o osoby, které zodpovídají za chod 

organizace a účastní se schvalovacích a rozhodovacích procesů vztahujících se k obecní 

polici, potažmo k obci jako zřizovateli. 

Samotný dotazník obsahuje úvod, kde se oslovení respondenti dozvěděli, jak na 

jednotlivé otázky odpovídat. Samotný sběr dat a informací byl ukončen v únoru roku 2010. 

Data byla následně zpracována za použití tabulkového programu ze sady MS Office 2003 

a tabelována. 

 

9.3 Výsledky výzkumu 

Celkem bylo osloveno 30 velitelů obecních policií na území Moravskoslezského kraje 

a následně vyhodnoceno 30 dotazníků, což je 100% podíl dotazovaných osob. Mezi 

dotazovanými osobami jsou jen muži. 

 

V rámci dotazníkového šetření odpovědělo 22 velitelů obecních policií z možných 

třiceti, že mají uzavřenou dohodu o pomoci na vyžádání (Graf 1). 

 

 
Graf 1: Obecní policie s uzavřenou dohodou o pomoci na vyžádání [zdroj vlastní zpracování] 
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Řízení obecních policií je z velké části svěřeno starostům obcí a primátorům 

statutárních měst. Pouze u čtyř obcí bylo zjištěno řízení obecní policie jiným členem 

zastupitelstva obce (Graf 2). 

 

 
Graf 2: Řízení obecní policie [zdroj vlastní zpracování] 

 
Účast velitelů obecních policií v krizovém štábu obce bylo hodnoceno pouze u ORP, 

kterých je na území Moravskoslezského kraje dvacet dva, z toho jedna ORP obecní polici 

nezřizuje (Graf 3). 

 

 
Graf 3: Členství velitele obecní policie ORP v krizovém štábu obce [zdroj vlastní zpracování] 
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Dále byly zjišťovány obecní policie se zřízenou tísňovou linkou 156 (Graf 4) a obecní 

policie se zajištěným výkonem nepřetržité služby (Graf 5). 

 

 
Graf 4: Obecní policie se zřízenou tísňovou linkou [zdroj vlastní zpracování] 

 
 

 
Graf 5: Zajištění nepřetržité služby [zdroj vlastní zpracování] 

 
Negativním zjištěním při vyhodnocování dotazníků se jeví fakt, že obecní policie 

na území Moravskoslezského kraje ve svých databázových systémech neevidují události 

řešené v součinnosti s jednotlivými základními složkami IZS. Datové podklady pro toto 

vyhodnocení poskytlo pět obecních policií, což představuje 17% dotazovaných. Získaná data 

jsou dále zpracována pro jejich srovnávací charakter, jelikož se jedná o obecní policie obcí 

s rozdílným počtem obyvatel. 
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10 Interpretace výsledků  

 
Na území Moravskoslezského se nachází 299 obcí, mezi kterými je 30 obcí a měst 

se zřízenou obecní a městskou policií (Graf 6). 

 

 
Graf 6: Poměr obci bez zřízené obecní policie a se zřízenou obecní policií [zdroj vlastní zpracování] 

 
Následující tabulka č. 3 uvádí názvy obcí se zřízenou obecní policií na území 

Moravskoslezského kraje a ukazuje postavení obce, které je obci dáno dle platné právní 

úpravy34. 

                                                 
34 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
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Tabulka 3: Přehled obcí se zřízenou obecní policií na území MSK k 1. 1. 2010 [zdroj vlastní zpracování] 

OBEC 

Statut obce 

S
ta

tu
tá

rn
í 

m
ěs

to
 

m
ěs

to
 

O
R

P 

ob
ec

 

Albrechtice (u HA)    X 
Bílovec  X X  
Bohumín  X X  
Bruntál  X X  
Budišov nad Bud.  X   
Český Těšín  X X  
Frenštát pod Rad.  X X  
Frýdek-Místek X  X  
Havířov X  X  
Hlučín  X X  
Jablunkov  X X  
Karviná X  X  
Kopřivnice  X X  
Kravaře  X X  
Krnov  X X  
Nový Jičín  X X  
Odry  X X  
Opava X  X  
Orlová  X X  
Ostrava X  X  
Příbor  X   
Rýmařov  X X  
Starý Jičín    X 
Studénka  X   
Šenov (u OV)  X   
Štramberk  X   
Třinec  X X  
Vítkov  X X  
Šenov (u NJ)    X 
Vřesina    X 

X – označení statutu obce 
 

Jedním z cílů práce je vytvoření mapového podkladu, který znázorňuje rozmístění obcí 

se zřízenou obecní policií (tabulka č. 3) na území Moravskoslezského kraje. Tato mapa je 

součástí obrázku č. 11. Na mapě je území Moravskoslezského kraje dále rozděleno na územní 

celky (bývalé okresy). Z mapy je zřetelné, že mezi nejhustěji obydlené okresy se řadí Ostrava, 

Karviná a Nový Jičín, kde se nachází i nejvíce obcí se zřízenou obecní policií. 

Další mapové podklady jsou součástí přílohy č. 4. Mapy znázorňují lokality s územní 

působností jednotlivé obecní policie na území Moravskoslezského kraje. Pro zvýšení kvality 

rozlišení mapy je území Moravskoslezského kraje rozděleno opět na bývalé okresy kraje. 
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Mapové podklady byly vytvořeny softwarovým prostředkem ARC VIEW GIS 3.3, 

který představuje silný nástroj pro tvorbu map a získávání informací z map pomocí mapových 

analýz. 
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Obrázek 11: Mapa rozmístění obcí se zřízenou obecní policií na území MSK [zdroj vlastní zpracování] 
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10.1 Dohoda mezi obecní policií a IZS 

Prvním cílem praktické části je zmapovat začlení jednotlivých obecních policií v IZS 

na základě „dohody o plánované pomoci na vyžádání“ a zjištěné informace porovnat se 

skutečným stavem obecních policií uvedených v poplachovém plánu IZS Moravskoslezského 

kraje a toto srovnání vyhodnotit. 

 Pro případy, kdy základní složky IZS nebudou schopny zajistit dostatek sil 

a prostředků nebo budou záchranné a likvidační práce vyžadovat zvláštní síly a prostředky 

potřebné k řešení mimořádné události a krizových situací, se předpokládá využití ostatních 

složek, které poskytují pomoc na základě dohody o plánované pomoci na vyžádání. 

Dohody o plánované pomoci na vyžádání podle § 21 zákona o IZS [18] uzavírá 

Ministerstvo vnitra prostřednictvím generálního ředitelství HZS ČR nebo HZS krajů se 

subjekty dle zákona o IZS, které se tak stávají ostatními složkami IZS. Dohody o plánované 

pomoci na vyžádání jsou součástí dokumentace IZS a zahrnují se do územně příslušných 

poplachových plánů IZS, kterými jsou ústřední poplachový plán IZS a poplachový plán IZS 

kraje. 

Generální ředitelství HZS ČR vydalo pokyn35, kterým reguluje a stanovuje 

podrobnosti při sestavování dohod v rámci IZS. 

 

Dohody o plánované pomoci na vyžádání obsahují: 

- identifikační údaje smluvních stran; 

- předmět dohody; 

- závazky smluvních stran; 

- ustanovení o náhradách § 29 a § 30 zákona o IZS; 

- ostatní ujednání; 

- podpisovou doložku; 

- přehled osob pověřených zabezpečováním pomoci a způsob jejich vyrozumění; 

- přehled sil a prostředků určených k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání. 

 

Centrální evidence dohod o plánované pomoci na vyžádání se vede u Ministerstva 

vnitra – generálního ředitelství HZS ČR. Zpracovatel dohody zabezpečí uložení originálu 

dohody v centrální evidenci36. 

                                                 
35 Pokyn generálního ředitele HZS ČR a NMV č. 25, ze dne 6. 6. 2003 
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Uzavřením dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi HZS MSK a konkrétní obcí 

nebo městem, které zřídilo obecní policii, se stává tato obecní policie ostatní složkou IZS. 

Obecní policie mohou bezesporu poskytnout významnou pomoc poskytnutím sil a prostředků 

při provádění záchranných a likvidačních prací v rámci IZS. Vzhledem k územní vazbě 

obecní policie je nepochybným přínosem strážníků obecní policie jejich místní znalost území 

a obyvatel obce. Ovšem pro potřebu IZS je tato územní vazba obecní policie negativním 

stavem a neumožňuje nasazení sil a prostředků obecní policie mimo území domovské obce. 

 

Vyhodnocením dotazníku byly zjištěny obce, které uzavřely dohodu o plánované 

pomoci na vyžádání s HZS MSK a jejich obecní policie se tak staly ostatní složkou IZS 

(viz tabulka 4).  

 

Tabulka 4: Obce s uzavřenou dohodou o plánované pomoci na vyžádání s HZS MSK [zdroj vlastní 

zpracování] 

Albrechtice Bílovec Bohumín Bruntál 

Český Těšín Frýdek-Místek Havířov Jablunkov 

Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov 

Nový Jičín Opava Orlová Ostrava 

Příbor Starý Jičín Studénka Třinec 

Štramberk Vítkov 

 

Následně bylo provedeno metodou komparace (srovnání) zjištěných obcí 

dotazníkovým šetřením s údaji prezentovanými v tabulce č. 2, která uvádí obecní policie 

zahrnuté mezi ostatní složky v poplachovém plánu IZS MSK. Při tomto porovnání byla 

zjištěna vzájemná shoda údajů. 

 

Na základě této vzájemné shody údajů lze konstatovat, že velitelé obecních policií na 

území MSK mají základní přehled o postavení obecní policie v rámci IZS a začlenění 

jednotlivých obecních policií mezi ostatní složky IZS. 

 

 

                                                                                                                                                         
36 ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém, 1. vydání, Ostrava: SPBI 
Spektrum, 2005. 54-55s 
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10.2 Síly obecní policie 

 Druhým praktickým cílem bylo zjistit aktuální možnosti sil a prostředků obecních 

policí použitelných pro potřebu IZS, konkrétně zjistit aktuální počty sil obecních policí, 

kterými jsou strážníci s oprávněním podle zákona o obecní policii. 

 Mezi silami obecní policie nejsou zařazeni všichni zaměstnanci obecní policie. 

Zaměstnanci obecní policie jsou všichni zaměstnanci obce, kteří nejsou strážníky nebo 

čekateli, ale i přesto jsou zařazeni do obecní policie. Může se jednat o technické nebo 

obslužné profese, které nevyžadují realizaci povinností a oprávnění strážníka (např. technická 

obsluha kamerového systému, správce počítačové sítě, správce autoparku atd.). 

Strážník je úřední osoba, která vykonává své povolání jako zaměstnanec obce. 

Strážník nevykonává svoji činnost ve služebním poměru, jako např. příslušníci Policie ČR 

nebo příslušníci HZS ČR apod. Na druhé straně je ovšem třeba uvést, že strážník je oprávněn 

zasahovat do práv a svobod třetích osob. S ohledem na jeho postavení a náplň činnosti práce 

musí tato osoba, na rozdíl od ostatních zaměstnanců, splňovat určitá nadstandardní kritéria.  

Pro získání přehledu možnosti nasazení sil v rámci IZS MSK jsou prezentovány osoby 

na pozici strážníka, které splňují zákonné předpoklady uvedené v zákoně o obecní policii 

(viz kapitola 6.6). 

Předmětem dotazníkového šetření bylo zjistit aktuální počty strážníků jednotlivé 

obecní policie, počet obyvatel v obci a finanční náklady plynoucí z rozpočtu obce na provoz 

obecní policie. Zjištěné hodnoty jsou přehledně zpracovány v tabulce č. 5. 
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Tabulka 5: Počet obyvatel v obci v závislosti na počtu strážníků a finančním nákladu na obecní policii 

[zdroj vlastní zpracování] 

  
Obce se zřízenou 
obecní policií 

Počet 
obyvatel 
obce 

Počet 
strážníků s 
oprávněním

Výdaje na 
MP 
(tis.) 

Počet 
obyvatel 
na jednoho 
strážníka 

Výdaje na 
jednoho 
strážníka 
(tis.) 

O
bc

e 
s 

ro
zš

íř
en

ou
 p
ůs

ob
no

st
í 

Bílovec 7 558 9 4 123 840 458,1 
Bohumín 23 000 34 21 651 676 636,8 
Bruntál 17 600 19 7 900 926 415,8 
Český Těšín 25 580 26 16 200 984 623,1 
Frenštát pod R. 11 163 10 5 696 1 116 569,6 
Frýdek-Místek 60 000 51 26 514 1 176 519,9 
Havířov 85 000 104 65 523 817 630,0 
Hlučín 14 274 15 8 087 952 539,1 
Jablunkov 5 670 9 4 700 630 522,2 
Karviná 62 300 72 45 100 865 626,4 
Kopřivnice 22 980 19 9 291 1 209 489,0 
Kravaře 7 000 4 1 900 1 750 475,0 
Krnov 25 090 26 14 710 965 565,8 
Nový Jičín 25 940 31 15 234 837 491,4 
Odry 6 000 5 2 700 1 200 540,0 
Opava 58 810 65 30 000 905 461,5 
Orlová 35 000 59 30 000 593 508,5 
Ostrava 320 000 680 350 000 471 514,7 
Rýmařov 8 745 2 1 000 4 373 500,0 
Třinec 39 000 40 21 730 975 543,3 
Vítkov 6 254 7 3 005 893 429,3 

M
ěs

ta
 

Budišov nad 
Budišovkou 3 250 4 2 100 813 525,0 
Příbor 8 800 8 3 603 1 100 450,4 
Studénka 10 150 12 5 600 846 466,7 
Šenov (u OV) 5 750 6 2 900 958 483,3 
Štramberk 3 365 2 900 1 683 450,0 

O
bc

e 

Albrechtice (u 
Havířova) 3 956 4 2 000 989 500,0 
Starý Jičín 2 450 1 450 2 450 450,0 
Šenov (u NJ) 2 116 1 430 2 116 430,0 
Vřesina 2 500 2 870 1 250 435,0 

  Celkem 909 301 1 327 703 917 x x 
  Průměr x x x 1 179 508,3 

 

Celkový počet strážníků obecních policií na území Moravskoslezského kraje je 1 327. 

Dále tabulka č. 5 uvádí podíl počtu obyvatel obce na jednoho strážníka obecní policie v obci. 

Průměrná hodnota počtu obyvatel v obci vztažená na jednoho strážníka na základě zjištěných 

údajů je 1 179. Červeně jsou označeny hodnoty, které markantně převyšují průměr. 
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Graf 7: Počet obyvatel v obci na jednoho strážníka [zdroj vlastní zpracování] 

 

 

Srovnáním hodnot v grafu č. 7 zjistíme, že obec Rýmařov zaměstnává nejnižší počet 

strážníků obecní policie, protože zjištěná hodnota počtu obyvatel vztažena na jednoho 

strážníka dosáhla 3,7krát vyšší hodnoty (4 373), než představuje stanovený průměr. 

Pozitivním zjištěním je nejnižší stanovena hodnota 471 obyvatel na jednoho strážníka 

v Ostravě, která představuje 2,5krát nižší hodnotu než stanovený průměr. 

Tabulka č. 5 rozděluje obce se zřízenou obecní policii na ORP, města a obce. 

Porovnáním přehledu ORP v tabulce č. 5 s mapou rozdělení Moravskoslezského kraje 

na ORP (obrázek č. 9) zjistíme, že jedinou ORP, která obecní policii v současnosti nezřizuje 

je město Frýdlant nad Ostravicí. 

Město Frýdlant nad Ostravicí městskou policii zrušilo v roce 1996 obecně závaznou 

vyhláškou zastupitelstva města. Výsledky městské policie neodpovídaly požadavkům 

zastupitelstva města. O případném znovu zřízení městské policie zastupitelstvo města 

v současné době nepředpokládá, vzhledem k složité finanční situaci města, vyvolané 

ekonomickou krizí37. 

 

                                                 
37 Konzultace se současným starostou města Frýdlant nad Ostravicí Ing. Bohumilem Dolanským, dne 11.2.2010 
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10.3 Prostředky obecní policie 

Dalším cílem práce bylo zjistit aktuální stav prostředků obecních policií, tj. technické 

vybavení obecní policie. 

Obecní policie disponují nemalými výstrojními a výzbrojními prvky, které využívají 

v rámci plnění úkolů obecní policie. Výstrojní prvky strážníka musí splňovat jednotné 

náležitosti dle prováděcí vyhlášky [30]. Mezi běžné vybavení strážníka náleží: [3] 

- slzotvorné, elektrické nebo obdobně dočasně zneschopňující prostředky; 

- obušek nebo jiný úderný prostředek; 

- pouta; 

- služební zbraň (převážně pistole vzor CZ 75D); 

- technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. 

 

Tyto prostředky strážník obecní policie využívá v zájmu ochrany bezpečnosti jiné 

osoby nebo své vlastní, majetku, nebo zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž 

je vážně narušován veřejný pořádek. 

Dále provozují další technické prostředky, které používají pro výkon běžné činnosti 

obecní policie a zároveň jsou využitelné v rámci provádění záchranných a likvidační prací na 

místě zásahu IZS. 

Asi nejvýznamnějším prostředkem využitelným v rámci IZS je služební motorové 

vozidlo. Vozidlo obce určené trvale k plnění úkolů obecní policie podle zákona o obecní 

policii, nebo jiného právního předpisu, musí splňovat jednotné prvky38 označení. Příklad 

označení jednotnými prvky služebního vozidla obecní policie je patrný z obrázku č. 12. 

 

                                                 
38  § 15 vyhláška MV č.418/2008Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii 
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Obrázek 12: Jednotné prvky služebního vozidla obecní policie [zdroj vlastní] 
 
 

V převážné většině jsou služební motorová vozidla vybavena světelným a zvukovým 

zařízením (rampou), kterého strážníci taktéž využívají pro běžný výkon služby. Zejména 

za účelem označení překážky vzniklé v silničním provozu, nebo zastavování vozidel. Tohoto 

zařízení lze využít i pro potřebu IZS, kdy vznikne potřeba zajistit lokální varování obyvatel, 

před nepříznivým působením vlivů mimořádné události. 

Varování je směřováno k obyvatelstvu, které je nebo může být důsledky vzniklé 

situace dotčeno či ohroženo. Jedná se tedy o varování obyvatelstva v místě mimořádné 

události a v místě, kde se předpokládají účinky mimořádné události. 
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Varování musí naplňovat následující znaky [1]: 

- včasnost; 

- dostatečná plošnost; 

- naléhavost. 

 

Systém varování obyvatelstva v ČR je řešen infrastrukturou JSVV 39, kterou provozuje 

a udržuje HZS ČR. Z praktického hlediska je nemožné zajištění 100 % pokrytí území 

koncovými prvky JSVV. Pokrytí území ČR varovným signálem je zajištěno z  80 – 85 %. Pro 

území, jehož JSVV je zřejmě neúčinný, je nutno zajistit varování obyvatelstva jinými 

prostředky. Pro případ území obce, kde není zajištěno 100 % pokrytí varovným signálem 

nebo hrozí selhání kterékoliv části JSVV, obsahují havarijní a krizové plány náhradní cesty 

a prostředky varování obyvatelstva. Jednou z možností je varování obyvatel prostředky 

obecní policie, která má zvukové zařízení součástí služebního vozidla. Jedná se o zařízení 

napájené z akumulátorového zdroje vozidla (12V) a jeho fungování tedy není ovlivněno 

případným výpadkem v elektrické rozvodné síti. V zařízení je integrován reproduktor pro 

předání verbální varovné informace.  

Na obrázku č. 13 je vyobrazeno zařízení staršího provedení, které je v současné době 

nahrazováno zařízením zábleskového typu vyobrazeného na obrázku č. 14. U zábleskového 

typu došlo ke zvýšení světelného i zvukového výkonu a snížení provozní energetické 

náročnosti. 

 

 
Obrázek 13: Světelná a zvuková výstražná rampa VOAZ 12 [zdroj vlastní] 

 

 

                                                 
39 Jednotný systém varování a vyrozumění 
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Obrázek 14: Světelná a zvuková výstražná rampa VSL 012F [zdroj vlastní] 

 

 

Jiným prostředkem, kterým obecní policie disponují pro potřebu lokálního varování, je 

ruční megafon pro reprodukci zvukové sirény, případně verbální informace. Jedním z mnoha 

zařízení tohoto druhu je megafon na obrázku č. 15.  

Jedná se o výkonný ruční megafon s integrovanou sirénou, zvukem píšťaly 

a regulovatelnou hlasitostí, s odnímatelným mikrofonem a praktickým páskem přes rameno. 

Dosah ve vnitřním prostoru je cca 350 m, venku cca 1000 m. Zařízení je napájeno 8 x 1,5 V 

akumulátory, případně externím zdrojem 12 V DC/2 A. 

 

 
Obrázek 15: Megafon DBC AUDIO SD 10SH s mikrofonem[41] 

 
 

Významným prostředkem k zajištění ochrany osob a majetku jsou v současné době 

velmi rozšířené stabilní městské kamerové a dohlížecí systémy (dále jen MKDS), jak 

dokladuje tabulka č. 6. Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je jejich 
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preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách. Monitorovací 

pracoviště kamerových bodů jsou součástí operačních středisek jednotlivých obecních policií. 

V případě nutnosti zajištění ochrany majetku v evakuovaném území nacházejícím se 

v zorném poli kamerových bodů, lze MKDS účinně využít. Dále vzniká potřeba monitorovat 

pohyb nežádoucích osob v tomto území operátorem MKDS a následně okamžitému vyslání 

sil obecní policie na místo zjištěného pohybu. 

 

Další možností využití MKDS je jeho propojení s varovným a informačním systémem 

města. Systém umožňuje ovládání koncových prvků VIS - jednotlivých přijímačů akustických 

hlásičů v kombinaci s předřazenými kamerami MKDS. V základním rozčlenění se systém 

skládá z podružného vysílacího pracoviště, modulu pro výběr lokality, záznamové jednotky 

bezdrátového vstupu, mikrofonní a mixážní jednotky (obrázek č. 16). 

 

 
Obrázek 16:Pult k ovládání VIS[42] 

 

Základní charakteristikou využívání tohoto systému je skutečnost, že významně 

zvyšuje účinnost MKDS a umožňuje obsluze okamžitě reagovat na vzniklou situaci formou 

verbálního hlášení přímo ve vybrané lokalitě. Touto rychlou reakcí se zamezí pokračování 

negativního jednání už v samém počátku, popřípadě průběžně sdělované informace mohou 

organizačně napomáhat řešit vzniklou situaci namísto nebo do příchodu hlídky obecní policie, 

příslušníků HZS ČR nebo ZZS. To vše v zájmu ochrany obyvatelstva a vytvoření podmínek 

pro snížení lokální kriminality a závadných činností. 

Možnost využití mobilních MKDS je podmíněna nutností vzniku mimořádné události 

v zorném poli kamerových bodů. 
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Vhodnějším monitorovacím systémem pro sledování průběhu mimořádných událostí 

a krizových situaci jsou jistě mobilní kamerové a dohlížecí systémy. Výhodou těchto systémů 

jsou přenosné kamerové body, které lze během velmi krátké doby instalovat na zvolený 

výškový bod a monitorovat zájmové území (obrázek č. 17). 

 

 
Obrázek 17: Mobilní kamerový bod [zdroj vlastní] 

 

Možnosti využití MKDS pro potřebu IZS: 

- sledování vymezeného území; 

- informace zasahujícím složkám IZS; 

- možnost vyhodnocení zásahu složek IZS; 

- záznam průběhu mimořádné události. 

 

Maximální efektivitu MKDS nelze zajistit bez spolehlivých a dobře řízených lidí 

a součástí sytému, na jejíž úroveň by ukazovala kvalita techniky. Nejdůležitějším článkem 

MKDS je proškolený operátor, který provádí monitoring včetně aktivního ovládání 

jednotlivých kamerových bodů. Schopnosti operátora jsou ovlivněny jeho místní znalostí 

o monitorovaném území. 

Zásadním nedostatkem MKDS je, že jeho maximálního využití je podmíněno dobrou 

viditelností. Vlivem snížené viditelnosti (nepřízeň počasí, noční doba) se snižuje účelnost 
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využití MKDS. Přehled výše opsaných prostředků, kterými jednotlivé obecní policie na území 

Moravskoslezského kraje disponují a jejichž využití je možné pro potřeby IZS ukazuje 

tabulka č. 6. 

 

Tabulka 6. Přehled prostředků obecní policie [zdroj vlastní zpracování] 

Městská policie 
Služební 
motorové 
vozidlo* 

Jiná 
vozidla  

Mobilní 
zvukové 
zařízení 

Stabilní 
kamerový 
systém 

Mobilní 
kamerový 
systém 

Jiná 

Bílovec 1  ✔ ✔ ✔   

Bohumín 3 přívěs ✔ ✔ ✘   

Bruntál 2  ✔ ✔ ✔   

Český Těšín 3  ✔ ✔ ✘   

Frenštát pod R. 1  ✘ ✔ ✘   

Frýdek-Místek 5  ✘ ✔ ✔   

Havířov 4 přívěs ✔ ✔ ✔ Mob. služebna 

Hlučín 1  ✔ ✔ ✘   

Jablunkov 1  ✔ ✔ ✔   

Karviná 3  ✔ ✔ ✘ motorový člun 

Kopřivnice 2  ✔ ✔ ✔   

Kravaře 1  ✔ ✘ ✘   

Krnov 2  ✔ ✔ ✘   

Nový Jičín 2  ✔ ✔ ✔   

Odry 1  ✔ ✘ ✘   

Opava 4 skútr ✔ ✔ ✘   

Orlová 2  ✘ ✔ ✘   

Ostrava 30 skútr ✔ ✔ ✔ Kůň, pes 

Rýmařov 0  ✘ ✔ ✘   

Třinec 3  ✔ ✔ ✔   

Vítkov 1  ✔ ✔ ✘   

Albrechtice 1  ✘ ✘ ✘   

Příbor 1  ✔ ✘ ✘   

Studénka 2  ✘ ✔ ✘   
Šenov (u Ostravy) 1   ✘ ✔ ✘   

* s instalovaným světelným a zvukovým výstražným zařízením 
 

Mezi nadstandardní prostředky, kterými některé obecní policie disponují, jsou i jiná 

zařízení a zvířata. Jak je patrné z tabulky č. 6 jde o mobilní služebnu Městské policie Havířov 

(obrázek č. 18) a lehký motorový člun Městské policie Karviná (obrázek č 19). 
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Obrázek 18: Mobilní služebna [zdroj vlastní] 

 

 
Obrázek 19: Motorový člun[41] 

 
Mezi zvířaty využívanými pro plnění úkolů Městské policie Ostrava patří deset koní 

plemene starokladrubského koně, který se může stát významným pomocníkem při plošném 

vyhledávání osob, zejména v neprostupném a nepřehledném terénu. 

Dále se Městská policie Ostrava zabývá záchranářskou kynologii. Tato činnost je 

velice významnou součástí pátracích a záchranných akcí. Jedná se o specifický obor, a proto 

se v rámci IZS řeší využitím zdrojů z ostatních složek IZS, které se záchranářskou kynologií 

aktivně zabývají. 
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Kynologická skupina u městské policie v Ostravě vznikla v říjnu roku 2006. Důvodem 

byla potřeba kynologů k rodícímu se USAR40 odřadu Moravskoslezského kraje, který 

oficiálně vznikl v červenci roku 2007. Cílem této záchranářské skupiny je tedy doplnění 

odřadu USAR atestovanými kynology, dále pak zprofesionalizování kynologů-záchranářů 

a zvýšení bezpečnosti pro obyvatele města Ostravy. Počet strážníků-kynologů je šest, z čehož 

složené atestační zkoušky „S-sutinové vyhledávání“ mají prozatím dva. Služební psi jsou 

cvičeni na základě vlastní metodiky, která se opírá o základy kynologie. Důraz je kladen na 

potřeby praktického využití. Městská policie Ostrava při své činnosti úzce spolupracuje 

s HZS kraje, PČR a složkami IZS. 

Záchranářský psovod se psem je speciálně vycvičený tým určený k vyhledávání osob 

biologickou metodou. Tento tým je držitelem kynologického atestu se specializací „S“, který 

vydává MV-generální ředitelství HZS ČR. Atest umožňuje držiteli provádět záchranné práce 

v rámci IZS při nasazení k sutinovým vyhledáváním ve zřícených budovách. [34] 

 

10.4 Obecní policie a orgány obce 

Praktická část práce se dále zabývá součinností obecní policie a orgánů obce jako 

jedním ze stanovených úkolů.  

Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na 

provádění záchranných a likvidačních prací. Zákon o IZS ukládá povinnosti při provádění 

záchranných a likvidačních prací starostovi obce, který je orgánem základního územního 

celku. Tyto povinnosti dále zákon o IZS rozšiřuje starostovi obce, který je orgánem ORP. 

Povinnosti starostů obou územněsprávních celků jsou dále uvedeny. 

 

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací: [18] 

- zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím; 

- organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou 

působností evakuaci osob z ohroženého území obce; 

- organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce; 

- je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné 

pomoci41. 

                                                 
40 Vyhledávací a záchranný odřady (USAR odřad - urban search and rescue) patří mezi speciální vytvářené 
jednotky, díky kterým mohou hasiči poskytovat pomoc i v mezinárodním měřítku. 
41 § 16 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů 
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Starosta ORP má povinnosti při provádění záchranných a likvidačních prací rozšířeny 

o tyto: [18] 

- koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé ve 

správním obvodu obecního úřadu ORP, pokud velitel zásahu o koordinaci požádal. 

Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta ORP použít krizový 

štáb své obce; 

- schvaluje vnější havarijní plány42. 

 

Obecní policii řídí starosta obce, v případě statutárního města primátor, pokud řízením 

obecní policie nepověří obecní zastupitelstvo jiného člena zastupitelstva. 

 

V obcích, kde byla obecní policie zřízená, může starosta obce (primátor) k plnění výše 

opsaných úkolů využít sil a prostředků obecní policie. Tyto síly mohou být účinně využity při 

zajišťování varování, evakuace a zajišťování nouzového přežití obyvatel. Starosta obce tvoří 

významnou vazbu mezi velitelem zásahu a obecní policií v případě řešení mimořádné 

události. 

 

Starosta ORP oproti starostovi obce má zákonnou povinnost zřídit krizový štáb obce. 

Vzhledem k významnějšímu postavení starosty ORP při provádění záchranných 

a likvidačních prací bylo dotazníkové šetření zúženo na obecní policie zřízené ORP. 

Vyhodnocením získaných odpovědí dotazníkového šetření bylo zjištěno, že na úrovni ORP 

řídí obecní policii starosta (primátor). Pouze ve čtyřech případech obecní policii řídí jiný člen 

obecního zastupitelstva (tabulka č. 7). Řízením Městské policie Bílovec, Městské policie 

Odry a Městské policie Vítkov je pověřen zástupce starosty. Řízením Městské policie Frýdek-

Místek je pověřen náměstek primátora. 

                                                 
42 § 13 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů 



 

 - 63 - 

Tabulka 7: Řízení obecních policií a členství velitele obecní policie v KŠ ORP [zdroj vlastní zpracování] 

Obecní policie ORP 
Obecní policii 
řídí 

Ředitel (velitel) 
je členem KŠ 

Bílovec jiný člen OZ ✔ 

Bohumín starosta ✔ 

Bruntál starosta ✔ 

Český Těšín starosta ✔ 

Frenštát pod R. starosta ✔ 

Frýdek-Místek nám. primátora ✔ 

Havířov primátor ✔ 

Hlučín starosta ✔ 

Jablunkov starosta ✔ 

Karviná primátor ✔ 

Kopřivnice starosta ✔ 

Kravaře starosta ✔ 

Krnov starosta ✔ 

Nový Jičín starosta ✔ 

Opava primátor ✔ 

Orlová starosta ✔ 

Ostrava primátor ✔ 

Rýmařov starosta ✔ 

Třinec starosta ✔ 

Odry jiný člen OZ ✘ 

Vítkov jiný člen OZ ✘ 

 

Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta ORP použít krizový 

štáb své obce jako svůj pracovní orgán. 

 

Členové krizového štábu určené obce jsou: [6] 

- členové bezpečnostní rady obce (členem je i zástupce starosty); 

- členové stálé pracovní skupiny krizového štábu. 

 

Členem stálé pracovní skupiny krizového štábu je z pravidla osoba pověřená plněním 

úkolů při řízení obecní policie (ředitel, velitel). Z tabulky č. 7 je patrné, že v případě dvou 

ORP tomu tak není (Odry, Vítkov). 

 

10.5 Akceschopnost obecní policie 

Poslední cílem, který byl v praktické části vytyčen, bylo zjistit akceschopnost obecní 

policie pro případ potřeby neodkladného zásahu v rámci IZS.  
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Pro podporu akceschopnosti a pohotovosti obecní policie je nutnou podmínkou 

zajištění nepřetržité čtyřiadvacetihodinové služby občanům a nepřetržitý příjem ohlášení 

události prostřednictvím tísňového volání. 

Zajištění nepřetržitého výkonu služby není nutnou podmínkou fungování obecní 

policie. Zejména u obecních policií s menším počtem strážníků nelze realizovat nepřetržitý 

výkon služby a případné zajištění odbavení tísňového volání. 

Tísňovým voláním se podle zákona [21] rozumí bezplatná volba čísel, která jsou 

stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro 

záchranu životů, zdraví a majetku zpřístupnit. 

 

Zákon o elektronických komunikacích [21] mimo jiné stanoví: 

- způsob směrování tísňového volání mezi telefonními operátory bezplatný 

a nepřetržitý přístup uživatelů k číslům tísňového volání; 

- bezplatné přepojování hovorů tísňového volání v rámci IZS; 

- bezplatné připojení a provozování koncových bodů pro příjem tísňového volání 

na příslušných pracovištích základních složek IZS; 

- sankce při zlomyslném volání prostřednictvím tísňového volání. 

 

Pro tísňová volání k operačním pracovištím základních složek IZS stanoví číslovací 

plán vydaný Českým telekomunikačním úřadem čísla: 

- 112  Jednotné evropské číslo tísňového volání - Hasičský záchranný sbor ČR; 

- 150  Hasičský záchranný sbor ČR; 

- 155  Zdravotnická záchranná služba; 

- 158  Policie ČR. 

 

Další čísla pro účely IZS určí úřad na základě požadavku oprávněné složky IZS po 

projednání s Ministerstvem vnitra. 

Pro tísňová volání k operačním pracovištím obecní policie stanoví číslovací plán číslo 

 156. 

Důležitým technickým aspektem zajištění tísňového volání obecní policie je problém 

s teritoriálním odbavováním hovoru, protože obecní policie má působnost pouze na území 

obce. V praxi je častým jevem, že osoba volající na tísňovou linku 156 se dovolá na jiné 

operační středisko obecní policie než na to, které je územně příslušné. Tento problém zejména 
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nastává v případě volání z mobilní sítě. Předání informace mezi operačními středisky 

jednotlivých obecních policií je zajištěno na úrovni jejich vzájemné spolupráce. 

 

Zcela výjimečné je odbavování tísňové linky 156 na operačním středisku Městské 

policie Ostrava, které je součástí CTV Ostrava. CTV je zkratka pro společné dispečerské 

pracoviště hasičů, zdravotní záchranné služby, Policie ČR a Městské policie Ostrava, které 

nese název Centrum tísňového volání Integrovaného záchranného systému Ostrava. CTV 

přijímá tísňové zprávy, koordinuje záchranné a likvidační práce z jednoho místa pro město 

Ostravu. Základem je příjem zpráv z telefonních čísel tísňového volání 150, 155, 156, 158 

a 112. 

V současné době probíhá zkušební provoz nově vybudovaného Integrovaného 

bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje s krajskou působností (obdoba CTV 

Ostrava). Působnost Městské policie Ostrava zůstává pro katastrální území obce. 

 

Vyhodnocením údajů dotazníkového setření byly identifikovány obecní policie, které 

zajišťují nepřežitý výkon služby, nebo provozují tísňové volání na linku 156. Tyto obecní 

policie jsou uvedeny v tabulce č. 8. 
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Tabulka 8:Obecní policie se zřízenou tísňovou linkou a zajištěnou nepřetržitou službou [zdroj vlastní 

zpracování] 

Obce se zřízenou 
obecní policií 
(nad 5000obyv.) 

Tísňová 
linka 156 

Zajištění 
nepřetržité 
služby 

Bílovec ✘ ✔ 

Bohumín ✔ ✔ 

Bruntál ✔ ✔ 

Český Těšín ✔ ✔ 

Frenštát pod R. ✔ ✔ 

Frýdek-Místek ✔ ✔ 

Havířov ✔ ✔ 

Hlučín ✔ ✔ 

Jablunkov ✔ ✔ 

Karviná ✔ ✔ 

Kopřivnice ✔ ✔ 

Kravaře ✘ ✔ 

Krnov ✔ ✔ 

Nový Jičín ✔ ✔ 

Odry ✘ ✘ 

Opava ✔ ✔ 

Orlová ✔ ✔ 

Ostrava ✔ ✔ 

Rýmařov ✘ ✘ 

Třinec ✔ ✔ 

Vítkov ✘ ✘ 

Příbor ✘ ✘ 

Studénka ✔ ✔ 

Šenov ✘ ✘ 

 

Zřízení tísňové linky na operačním středisku jednotlivé obecní policie 156 bylo 

zaznamenáno u obcí nad 10 tisíc obyvatel. V případě zajištění nepřetržité služby je situace 

obdobná s výjimkou MP Bílovec a MP Kravaře. Příjem tísňového volání u těchto městských 

policií je zabezpečen přímým zpoplatněným voláním na mobilní zařízení, kterým disponuje 

hlídka při výkonu služby. V případě volání z pevné sítě je hovor přesměrován na toto mobilní 

zařízení. 

 

10.6 Součinnost obecní policie a základních složek IZS 

Předmětem dotazníkového šetření bylo také zjištění počtu událostí řešených konkrétní 

obecní policií v součinnosti s jednotlivými základními složkami IZS v průběhu jednoho roku. 

Sledovaným obdobím jsou léta 2005 – 2008. V době realizace dotazníkového šetření nebyly 

známy hodnoty počtu událostí řešených v roce 2009, proto tyto hodnoty nejsou zaneseny 
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ve výsledcích. Na základě odpovědí jednotlivých dotázaných osob bylo zjištěno, že evidenci 

události řešených v součinnosti s jednotlivými základními složkami IZS nevedou, proto není 

možné tyto data poskytnout a vyhodnotit. 

Dále uvádím tabulkové a grafické výstupy pěti městských policií, které v rámci svých 

databázi provedli požadovanou filtraci počtu událostí řešených v součinnosti se základními 

složkami IZS. Požadovaná data poskytla MP Ostrava, MP Kopřivnice, MP Krnov, MP Nový 

Jičín a MP Jablunkov. 

 

Tabulka 9: Součinnost MP Ostrava a základních složek IZS [zdroj vlastní zpracování] 

Složky IZS a MPO 2005 2006 2007 2008 

MPO + PČR 1 492 1 500 1 682 2 593 

MPO + ZZS 618 511 527 495 

MPO + HZS 2 349 2 382 2 553 2 488 

MPO + PČR + ZZS + HZS 30 28 5 16 

Celkem událostí 4 489 4 421 4 767 5 592 
 

Statutární město Ostrava z hlediska bezpečnosti patří mezi nejproblémovější města 

v České republice. Od 1. března 1992 v součinnosti s Policií ČR plní úkoly při zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku i Městská policie Ostrava, která při plnění těchto úkolů 

rovněž úzce spolupracuje se základními složkami IZS. Díky své propracované organizační 

struktuře, kvalitnímu technickému vybavení, špičkovou komplexní připraveností, 

profesionálním přístupem strážníků a v neposlední řadě efektivním rozmístěním služeben na 

území města Ostravy, je spolupráce nejen se základními, ale i s ostatními složkami IZS na 

vysoké úrovni. 
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Součinnost MP Ostrava a základních složek IZS
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Graf 8: Grafické zpracování hodnot uvedených v tabulce 9 [zdroj vlastní zpracování] 
 

Z grafu č. 8 je zřetelné, že četnost událostí, řešených v součinnosti s jednotlivými základními 

složkami má ve sledovaném období konstantní charakter. K nárůstu došlo v případě 

součinnosti MP Ostrava a Policie ČR v letech 2007 a 2008. 

 

Tabulka 10: Součinnost MP Kopřivnice a základních složek IZS [zdroj vlastní zpracování] 

Složky IZS a Kopřivnice 2005 2006 2007 2008 

MP + PČR 645 586 624 885 

MP + ZZS 50 58 73 69 

MP + HZS 67 79 81 108 

MP + PČR + ZZS + HZS 10 15 9 11 

Celkem událostí 772 738 787 1 073 
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Graf 9: Grafické zpracovaní hodnot uvedených v tabulce 10 [zdroj vlastní zpracování] 
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Tabulka 11: Součinnost MP Krnov a základních složek IZS [zdroj vlastní zpracování] 

Složky IZS a Krnov 2005 2006 2007 2008 

MP + PČR 316 330 332 373 

MP + ZZS 133 189 214 128 

MP + HZS 107 88 94 98 

MP + PČR + ZZS + HZS 15 6 16 11 

Celkem událostí 571 613 656 610 
 

Součinnost MP Krnov a základních složek IZS
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Graf 10. Grafické zpracování hodnot uvedených v tabulce 11 [zdroj vlastní zpracování] 
 

 

Tabulka 12: Součinnost MP Nový Jičín a základních složek IZS [zdroj vlastní zpracování] 

Složky IZS a MP Nový Jičín 2005 2006 2007 2008 

MP + PČR 145 106 122 84 

MP + ZZS 72 70 66 54 

MP + HZS 26 26 23 24 

MP + PČR + ZZS + HZS 5 4 5 6 

Celkem událostí 248 206 216 168 
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Součinnost MP Nový Jičín a základních složek IZS
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Graf 11: Grafické zpracování hodnot uvedených v tabulce 12 [zdroj vlastní zpracování] 
 

Městské policie Kopřivnice, Krnov a Nový Jičín se řadí počtem trvale hlášených 

obyvatel v obci (kolem 25 000) mezi menší města a rovněž nejvýznamnější součinnost 

vykazují s Policií ČR. 

Tabulka 13: Součinnost MP Jablunkov a základních složek IZS zdroj vlastní zpracování] 

Složky IZS a MP Jablunkov 2005 2006 2007 2008 

MP + PČR 107 149 115 118 

MP + ZZS 12 18 22 11 

MP + HZS 25 57 42 23 

MP + PČR + ZZS + HZS 10 8 5 6 

Celkem událostí 154 232 184 158 
 

Součinnost MP Jablunkov a základních složek IZS

0
20
40
60
80

100
120
140
160

2005 2006 2007 2008

Rok

P
oč

et
 u

dá
lo

st
í

MP + PČR MP + ZZS MP + HZS MP + PČR + ZZS + HZS
 

Graf 12: Grafické zpracování hodnot uvedených v tabulce 13 [zdroj vlastní zpracování] 
 

Město Jablunkov se řadí počtem trvale hlášených obyvatel (6 000) mezi menší obce, 

které zřizují městskou polici. Proto i počty události řešených v součinnosti se základními 
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složkami IZS evidované Městskou policií Jablunkov jsou ve srovnání s výše uvedenými 

městskými policiemi řádově nižší. Z grafického vyjádření (Graf č. 12) získaných hodnot je 

nejvýznamnější součinnost s Policií ČR. 

 

Na základě výše uvedených údajů je zřetelné, že hodnoty událostí řešených městskými 

policiemi v součinnosti se základními složkami IZS se liší ve vztahu k počtu obyvatel trvale 

hlášených v dané obci. Mezi nejvýznamnější základní složku IZS se kterou městská policie 

provádí součinnostní opatření je Policie ČR. To je dáno i podobným pracovním zaměřením 

obou složek a z toho plynoucí užší spolupráci. Spolupráci obecní policie a Policie ČR 

upravuje jak zákon o obecní policii [14], který přímo v § 1 stanoví, že obecní policie při 

plnění svých úkolů spolupracuje s Policií ČR, tak i zákonem o Policii ČR [23] který obdobně 

tuto spolupráci upravuje. 

Porovnaní počtu událostí řešených městskou policii spolu s HZS ČR a ZZS se 

v jednotlivých obcích liší. Významnou spolupráci vykazuje Městská policie Ostrava 

a Městská policie Jablunkov s HZS ČR. Jinak je tomu u Městské policie Krnov a Městské 

policie Nový Jičín, které na základě zjištěných hodnot více spolupracují s ZZS. 

 

Významným zdrojem dat pro následné srovnání a hodnocení činnosti obecní policie na 

území Moravskoslezského kraje se jeví data získána formou statistického sledování počtů 

součinnostních zásahů HZS Moravskoslezského kraje a jednotek požární ochrany s ostatními 

složkami IZS v letech 2006 až 2009. Dále jsou tyto hodnoty tabulkově zpracovány 

(viz tabulky 14, 15, 16 a 17). 
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Tabulka 14: Spolupráce s HZS MSK u zásahů – součty za rok 2006 [47] 

  P DN ŽP UNL TH OMU SUMA

Policie ČR 1315 1619 48 223 1594 177 4976

ZZS 75 743 0 9 565 15 1407

Armáda ČR-voj.záchran. útvary 0 0 1 0 3 0 4

Armáda ČR-jiné 0 1 0 0 6 0 7

Obecní policie  214 123 45 98 1941 40 2461

Hygienická služba 0 1 0 1 0 3 5

Báňská záchranná služba 0 0 0 0 0 0 0

Občanské sdružení v IZS 0 0 0 0 2 0 2

Pohotovostní služba el. rozvod. z. 35 12 5 3 71 3 129

Plynárenská pohotovostní služba 10 12 0 34 15 7 78

Vodárenská pohotovostní služba 2 2 3 5 31 1 44

Teplárenská pohotovostní služba 0 1 0 0 6 0 7

Státní úřad pro jader. Bezpečnost 0 0 0 0 0 1 1

Ostatní ústřední org. státní spr. 0 1 0 3 0 1 5

Firmy sdružené pod TRINS 0 0 0 0 0 0 0

Obecní zastupitelstvo 8 5 7 8 21 0 49

Ostatní územní org. státní správy  2 5 0 8 6 0 21

Podniky, firmy 10 76 3 19 41 5 154

Místní služby 12 41 2 9 67 3 134

Česká inspekce živ. prostředí 0 8 0 11 0 0 19

Ostatní subjekty 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 1683 2 650 114 431 4369 256 9503
 
Legenda ke sloupcům  
P - požár UNL - unik nebezpečné látky 
DN - dopravní nehoda TH - technická havárie 
ŽP - živelní pohroma OMU - ostatní mimořádné události 
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Tabulka 15: Spolupráce s HZS MSK u zásahů – součty za rok 2007 [47] 

  P DN ŽP UNL TH OMU SUMA

Policie ČR 1541 1841 122 193 1627 175 5499

ZZS 87 883 3 5 710 16 1704

Armáda ČR-voj.záchran. útvary 1 0 6 0 0 0 7

Armáda ČR-jiné 0 0 0 0 2 0 2

Obecní policie  255 174 87 88 2746 17 3367

Hygienická služba 0 0 0 1 1 0 2

Báňská záchranná služba 0 0 0 0 0 0 0

Občanské sdružení v IZS 0 0 0 0 1 0 1

Pohotovostní služba el. rozvod. z. 35 21 53 3 75 1 188

Plynárenská pohotovostní služba 6 8 0 25 10 9 58

Vodárenská pohotovostní služba 4 2 4 2 18 0 30

Teplárenská pohotovostní služba 1 0 0 0 2 0 3

Státní úřad pro jader. Bezpečnost 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní ústřední org. státní spr. 0 3 0 7 2 0 12

Firmy sdružené pod TRINS 0 0 0 0 0 0 0

Obecní zastupitelstvo 9 2 10 7 14 0 42

Ostatní územní org. státní správy  0 6 1 4 10 0 21

Podniky, firmy 13 79 10 11 31 0 144

Místní služby 18 35 12 16 50 4 135

Česká inspekce živ. prostředí 0 7 0 8 5 0 20

Ostatní subjekty 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 1970 3 061 308 370 5304 222 11235
 

Legenda ke sloupcům  
P - požár UNL - unik nebezpečné látky 
DN - dopravní nehoda TH - technická havárie 
ŽP - živelní pohroma OMU - ostatní mimořádné události 
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Tabulka 16:Spolupráce s HZS MSK u zásahu – součty za rok 2008[47] 

  P DN ŽP UNL TH OMU SUMA

Policie ČR 1440 1826 142 193 1697 156 5454

ZZS 97 897 3 7 739 12 1755

Armáda ČR-voj.záchran. útvary 0 1 0 0 2 0 3

Armáda ČR-jiné 1 0 0 0 3 0 4

Obecní policie  272 159 118 100 2929 25 3603

Hygienická služba 0 0 0 2 0 0 2

Báňská záchranná služba 1 0 0 0 1 0 2

Občanské sdružení v IZS 0 1 0 0 1 0 2

Pohotovostní služba el. rozvod. z. 28 16 42 3 47 0 136

Plynárenská pohotovostní služba 7 5 3 53 16 4 88

Vodárenská pohotovostní služba 4 0 1 2 20 0 27

Teplárenská pohotovostní služba 0 0 0 0 1 0 1

Státní úřad pro jader. Bezpečnost 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní ústřední org. státní spr. 0 2 0 0 1 0 3

Firmy sdružené pod TRINS 0 0 0 0 0 0 0

Obecní zastupitelstvo 15 8 9 12 14 0 58

Ostatní územní org. státní správy  1 4 1 5 7 0 18

Podniky, firmy 20 71 8 14 27 4 144

Místní služby 14 28 13 10 44 7 116

Česká inspekce živ. prostředí 1 4 0 9 2 1 17

Ostatní subjekty 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 1901 3 022 340 410 5551 209 11433
 

Legenda ke sloupcům  
P - požár UNL - unik nebezpečné látky 
DN - dopravní nehoda TH - technická havárie 
ŽP - živelní pohroma OMU - ostatní mimořádné události 
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Tabulka 17: Spolupráce s HZS MSK u zásahu – součty za rok 2009 [47] 

  P DN ŽP UNL TH OMU SUMA

Policie ČR 1694 1747 105 238 2071 226 6081

ZZS 87 880 12 10 917 14 1920

Armáda ČR-voj.záchran. útvary 0 0 3 0 0 0 3

Armáda ČR-jiné 0 0 1 0 2 0 3

Obecní policie  280 151 52 90 3072 36 3681

Hygienická služba 0 0 0 1 1 0 2

Báňská záchranná služba 0 0 0 0 0 0 0

Občanské sdružení v IZS 0 0 0 1 0 0 1

Pohotovostní služba el. rozvod. z. 48 31 41 1 85 0 206

Plynárenská pohotovostní služba 10 13 1 54 33 8 119

Vodárenská pohotovostní služba 6 0 0 3 25 0 34

Teplárenská pohotovostní služba 1 0 0 1 1 0 3

Státní úřad pro jader. Bezpečnost 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní ústřední org. státní spr. 1 0 0 2 0 0 3

Firmy sdružené pod TRINS 0 0 0 0 0 0 0

Obecní zastupitelstvo 6 7 13 7 8 0 41

Ostatní územní org. státní správy  0 0 1 6 7 0 14

Podniky, firmy 7 72 7 16 40 4 146

Místní služby 10 46 10 11 67 11 155

Česká inspekce živ. prostředí 0 11 1 16 3 1 32

Ostatní subjekty 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 2150 2 958 247 457 6332 300 12444
 
Legenda ke sloupcům  
P - požár UNL - unik nebezpečné látky 
DN - dopravní nehoda TH - technická havárie 
ŽP - živelní pohroma OMU - ostatní mimořádné události 
 

 
Statistické hodnoty uvedené v tabulkách dokladují, že k nejvýznamnější spolupráci při 

zásahu dochází mezi základními složkami IZS. 

Mezi ostatními složkami IZS využívá HZS Moravskoslezského kraje spolupráci 

s obecní policií. Tyto hodnoty jsou v tabulkách zvýrazněny modrým podbarvením. Nutno 

upozornit uvedené hodnoty představují i zásahy, které nejsou prováděny na úrovni IZS, ale 

pouze spolupráce obecní policie a HZS (otevírání bytu, vyproštění zvířete, shoz rampouchů 

atd.) 
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11 Zhodnocení výsledků analýzy 

Obecní policie v České republice vznikla dnem 1. ledna 1992, kdy nabyl účinnosti 

zákon o obecní policii. [14] Jedná se o orgán obce, který zřizuje a zrušuje obecní 

zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou a zabezpečuje místní záležitosti veřejného 

pořádku. K plnění úkolů obecní policie využívá tento orgán síly a prostředky obecní policie. 

V případě vzniku mimořádné události může obecní policie významnou část těchto sil 

a prostředků poskytnout pro potřebu IZS a přispět tak k provedení záchrany osob, zvířat, 

majetku nebo životního prostředí. 

V práci jsem shromáždil informace vedoucí ke zjištění aktuálních možností využití 

obecní policie v rámci IZS na území Moravskoslezského kraje k datu 1. ledna 2010. Velká 

část objemu informací byla získána na základě provedeného sběru dat formou dotazníku. 

Dotazník byl směřován ředitelům, velitelům, případně osobám pověřeným plněním úkolů při 

řízení jednotlivé obecní policie. 

Výsledkem analýzy je fakt, že na území Moravskoslezského kraje zřizuje 30 obcí 

obecní policii. Jediná obec (Frýdlant nad Ostravicí) na úrovni ORP v současnosti obecní 

policii nezřizuje. 

 

Celkem 22 z možných třiceti obcí, jež zřídily obecní policii, uzavřelo s HZS ČR 

Moravskoslezského kraje dohodu o plánované pomoci na vyžádání. Na základě uzavření 

dohody o plánované pomoci na vyžádání se stává obecní policie ostatní složkou IZS.  

 

Podstatnou silou, kterou obecní policie poskytuje pro potřeby IZS, je strážník obecní 

policie, který splňuje stanovené předpoklady pro výkon této funkce uvedené v zákoně 

o obecní policii. Celkový počet strážníků obecní policie v obcích na území 

Moravskoslezského kraje je 1 327. Konkrétní hodnoty počtu strážníků obecní policie 

v jednotlivých obcích se zřízenou obecní policii se liší. Vztáhneme-li počet strážníků dané 

obecní policie k počtu obyvatel trvale hlášených v obci, zjistíme, že jednoznačně nejnižší 

počet strážníků zaměstnává obec Rýmařov, kde stanovená hodnota 4 373 je značně 

nadprůměrná (průměr je 1 179 obyvatel na jednoho strážníka). 

V době ekonomické krize nelze přepokládat narůst počtu strážníků obecní policie. 

Každá obec musí hledat úsporná opatření ve svých rozpočtech a v případě hledání úspor 

v hospodaření obecní policie je jedním z nejčastějších řešení snížení počtu strážníků. 
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Dále práce mapuje prostředky, kterými obecní policie disponují a v případě potřeby je 

lze využít v rámci IZS. Následující tabulka uvádí alokaci síl a prostředků obecních policií 

seřazených v závislosti na počtu obyvatel trvale hlášených v obci. 

Tabulka 18: Síly a prostředky obecních policií v Moravskoslezském kraji [vlastní zpracování]  

Počet 
obyvatel 

obce 

Obce se 
zřízenou 
obecní 
policií 

Počet 
strážníků s 
oprávněním 

Počet 
vozidel s 
majákem

Mobilní 
zvukové 
zařízení 

Stabilní 
kamerový 

systém 

Mobilní 
kamerový 

systém 

Tísňová 
linka     
156 

Nepřetrži-
tá služba 

320 000 Ostrava 680 30 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

85 000 Havířov 104 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

62 300 Karviná 72 3 ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ 

60 000 Frýdek-M. 51 5 ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ 

58 810 Opava 65 4 ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ 

39 000 Třinec 40 3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

35 000 Orlová 59 2 ✘ ✔ ✘ ✔ ✔ 

25 940 Nový Jičín 31 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

25 580 Český T. 26 3 ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ 

25 090 Krnov 26 2 ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ 

23 000 Bohumín 34 3 ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ 

22 980 Kopřivnice 19 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

17 600 Bruntál 19 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

14 274 Hlučín 15 1 ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ 

11 163 Fren. p. R. 10 1 ✘ ✔ ✘ ✔ ✔ 

10 150 Studénka 12 2 ✘ ✔ ✘ ✔ ✔ 

8 800 Příbor 8 1 ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ 

8 745 Rýmařov 2 0 ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ 

7 558 Bílovec 9 1 ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ 

7 000 Kravaře 4 1 ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ 

6 254 Vítkov 7 1 ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ 

6 000 Odry 5 1 ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ 

5 750 Šenov 6 1 ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ 

5 670 Jablůňkov 9 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

3 956 Albrechtice  4 0 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

3 365 Štramberk 2 0 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

3 250 Bud. n. B. 4 0 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

2 500 Vřesina 2 0 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

2 450 Starý Jičín 1 0 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

2 116 Šenov ( NJ) 1 0 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

 

Hlavním prostředkem obecní policie, který lze bezesporu využít je služební vozidlo 

s instalovaným světelným a zvukovým zařízením. Na území MSK je 23 obecních policií, 

které za účelem plnění svých úkolů využívají alespoň jedno takto vybavené služební vozidlo. 
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Mobilním zvukovým zařízením (megafonem) disponuje 17 obecních policií. Mezi další 

prostředky lze řadit stabilní kamerové a dohlížecí systémy instalované ve dvaceti obcích 

kraje, které jsou omezeny možností přenosu, oproti mobilním kamerovým systémům 

využívaných v devíti obcích.  

Některé obecní policie využívají pro své potřeby zvláštní prostředky. Městská policie 

Karviná je vybavena menším motorovým člunem, Městská policie Ostrava se zabývá 

záchranářskou kynologií, kde disponuje čtyřmi psy s atestem pro sutinové vyhledávání osob. 

 

Co se týká postavení orgánů obce v IZS, zejména pak starosty obce a starosty ORP, 

tak starosta obce zajišťuje připravenost obce na mimořádné události a podílí se na provádění 

záchranných a likvidačních prací. Starosta ORP může pro koordinaci záchranných 

a likvidačních prací využít krizový štáb své obce, který má za povinnost zřizovat. Starosta 

obce tuto povinnost nemá. Na úrovní ORP se zřízenou obecní policii je obecní policie řízena 

v  80% starostou ORP (primátorem), který tvoří významný propojovací prvek mezi obecní 

policií a IZS. Podstatným zjištěním je skutečnost, že v 90% ORP je členem krizového štábu 

obce velitel (ředitel) obecní policie, který je tak účastníkem rozhodovacího procesu krizového 

štábu. 

 

V oblasti zajištění příjmu tísňové informace jednotlivé obecní policie prostřednictvím 

tísňové linky 156 a následné okamžité reakce na příjem tísňové informace jednotlivé obecní 

policie je pro příjem tísňové informace prostřednictvím tísňové linky 156 vybaveno 17 

obecních policií v Moravskoslezském kraji. 

Na tomto místě je nutno připomenout, že jedinou obecní policii, která má zajištěnou 

maximální součinnost se základními složkami IZS, je Městská policie Ostrava. Její dispečeři 

tísňové linky 156 jsou součástí společného dispečerského pracoviště CTV IZS Ostrava a nově 

pak Bezpečnostního informačního centra Moravskoslezského kraje. 

Pro podporu akceschopnosti je nutné zajištění výkonu nepřetržité služby obecní 

policie. Tato podmínka je splněna u devatenácti obecních policií v Moravskoslezském kraji. 

 

Získané výsledky prokázaly, že možností využití obecní policie v rámci IZS jsou širší 

u obecních policií větších obcí, které disponují vyššími finančními prostředky. Na druhé 

straně i obecní policie menších obcí mohou být platnou složkou IZS. Začlenění obecní policie 

do IZS je jednoznačným přínosem pro činnosti při přípravě na mimořádnou událost a při 

provádění záchranných a likvidačních pracího po vzniku mimořádné události. 
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Nezanedbatelným faktorem ovlivňujícím možnosti využití obecní policie v rámci IZS 

je výše výdajů z rozpočtu obce, která obecní policii zřídila, určená na provoz obecní policie.  

Na základě získaných informací byla provedena ekonomické rozvaha, která zjišťuje 

objemy finančních prostředků vydaných na provoz obecní policie v rámci výdajové kapitoly 

rozpočtu na rok 2009 jednotlivé obce. Získané hodnoty jsou vzájemně srovnány 

a vyhodnoceny v následující tabulce 19 a grafu č. 14. 

 

Tabulka 19: Podíl výdajů obecní policie na celkových výdajích obcí [zdroj vlastní zpracování] 

Obce se zřízenou obecní 
policií 

Výdaje obce v 
roce 2009 
(tis.)Kč 

Výdaje na MP 
v roce 2009 

(tis.)Kč 

Podíl výdajů 
OP na 

celkových 
výdajích obce 

Bílovec 214 336 4123 1,92% 
Bohumín 556 906 21651 3,89% 
Bruntál 483 479 7900 1,63% 
Český Těšín 310 321 16200 5,22% 
Frenštát pod R. 175 121 5696 3,25% 
Frýdek-Místek 1 113 687 26514 2,38% 
Havířov 1 538 630 65523 4,26% 
Hlučín 211 234 8087 3,83% 
Jablunkov 166 930 4700 2,82% 
Karviná 1 994 929 45100 2,26% 
Kopřivnice 411 963 9291 2,26% 
Kravaře 490 590 1900 0,39% 
Krnov 304 116 14710 4,84% 
Nový Jičín 550 348 15234 2,77% 
Odry 168 873 2700 1,60% 
Opava 968 010 30000 3,10% 
Orlová 662 051 30000 4,53% 
Ostrava 8 252 892 350000 4,24% 
Rýmařov 260 844 1000 0,38% 
Třinec 772 186 21730 2,81% 
Vítkov 154 440 3005 1,95% 
Budišov nad Bud. 37 730 2100 5,57% 
Příbor 122 721 3603 2,94% 
Studénka 157 471 5600 3,56% 
Šenov 52 837 2900 5,49% 
Štramberk 48 465 900 1,86% 
Albrechtice 42 920 2000 4,66% 
Starý Jičín 19 000 450 2,37% 
Šenov (u NJ) 16 760 430 2,57% 
Vřesina 21 720 870 4,01% 
Průměr x x 3,11% 

 

 



 

 - 80 - 

 
Graf 13: Podíl výdajů obecní policie na celkových výdajích obcí [zdroj vlastní zpracování] 

 
Na základě získaných hodnot, prezentovaných tabulce č. 19, byla stanovena průměrná 

hodnota podílu výdajů obecní policie na výdajích rozpočtů obcí na hodnotě 3,1%. Tato 

hodnota podílu výdajů se jeví pro rozpočty obcí únosná. 

Hodnoty z tabulky č. 19 jsou zaneseny do grafu č. 14 (vyznačeny modrou barvou) 

a sestupně seřazeny od obce Budišov nad Budišovkou s nejvyšší hodnotou podílu výdajů 

obecní policie na výdajích rozpočtu obce (5,57%), až po obec Rýmařov s nejnižší hodnotou 

podílů výdajů obecní policie na výdajích rozpočtu obce (0,38%). 

Z výsledků vyplývá, že 15 obcí se zřízenou obecní policií, což představuje 50% všech 

obcí se zřízenou obecní policií v Moravskoslezském kraji, vynakládá na činnost obecní 

policie více finančních prostředků, než kolik činí průměrná hodnota ( 3,1%) za všechny obce 

v Moravskoslezském kraji se zřízenou obecní policií. 

Pro 15 obcí, kde jsou výdaje na obecní policii pod průměrnou hodnotou 3,1% je 

žádoucí, aby se výdaje na činnost obecní policie zvýšily minimálně na tuto průměrnou 

hodnotu. Navýšení výdajů na činnost obecních policií pozitivně přispěje k rozšíření možností 

využití obecní policie v rámci IZS na území Moravskoslezského kraje. 
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12 Návrh na rozšíření využití městské policie v rámci IZS 
 

Na základě provedeného dotazníkového šetření byly zjištěny aktuální sily 

a prostředky, kterých lze účinně využit při provádění záchranných a likvidačních prací 

v případě vzniku mimořádné události. 

Omezujícím faktorem při využití sil a prostředků obecní policie pro potřeby IZS je 

územní vazba obecní policie na katastrální území obce, která obecní policii zřídila. 

Na území jiné obce může obecní policie jí svěřené úkoly plnit pouze, pokud tak 

stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Zde je zapotřebí zdůraznit stanovisko 

Ministerstva vnitra, že toto stanovení musí být uvedeno výslovně. [3] Zákon o obecní policii 

stanovuje možnost, aby obecní policie svěřené úkoly plnila i na území jiné obce v případech: 

o uzavření obecné veřejnoprávní smlouvy (viz 6.4.1), 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro krizový stav (viz 6.4.2), 

o doprava osoby do záchytné stanice43. 

 

Využití sil a prostředků obecní policie v rámci IZS je podmíněno uzavřením dohody 

o pomoci na vyžádání, kdy se obecní policie stává ostatní složkou IZS. Předmětem plnění je 

úprava spolupráce v rámci IZS, která vychází z poslání obou smluvních stran a upravuje 

zásady jejich součinnosti při provádění záchranných a likvidačních prací při požárech, 

živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, zejména při zajišťování veřejného 

pořádku. Ovšem i v tomto případě je možné využít sil a prostředků obecní policie v rámci její 

územní působnosti (viz 6.4) dané jí zákonem o obecní policii. [14] 

Současný stav zákona o obecní policii řeší nasazení sil a prostředků obecní policie 

mimo území své působnosti v případě vyhlášení krizového stavu44, ale neřeší možnost využití 

sil a prostředků obecní policie mimo území své působnosti v případě, kdy vznikne mimořádná 

událost širšího rozsahu (např. úniky nebezpečných látek, hromadné dopravní nehody, 

epidemie, přírodní kalamity, povodně atd.) bez vyhlášení krizového stavu. 

V případě vzniku takovéto mimořádné události v těsné blízkosti územní působnosti 

dané obecní policie, nebo i více obecních policií není možné tyto síly a prostředky 

vykonávající aktuálně svou činnost použit k nezbytnému zajištění provádění záchranných 

a likvidačních prací na místě mimořádné události. 

                                                 
43  §17b, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
44 §3b, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů  
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Na základě statistického sledování počtu součinnostních zásahů mezi HZS 

Moravskoslezského kraje a městskou policií zpracovaného v tabulkách č. 14,15,16 a 17, 

uvádím názorné srovnání součtů součinnostních zásahů HZS Moravskoslezského kraje 

a městské policie v jednotlivých letech znázorňuje graf č. 15. 

 

 
Graf 14: Vývoj součinnostních zásahů HZS a MP v Moravskoslezském kraji [zdroj vlastní zpracování] 

 
Z grafického vyjádření získaných hodnot je patrný nárůst zásahu obecní policie 

v součinnosti s HZS Moravskoslezského kraje ve sledovaném období. 

Opět je nutno upozornit, že se jedná o součinnost, prováděnou ze strany městské 

policie na teritoriu její územní působnosti. Vzhledem k tomu, že součinnost HZS 

Moravskoslezského kraje a městské policie je mezi ostatními složkami IZS nejvýznamnější, 

je územní vazba městské policie pro potřebu IZS významným omezením. 

 

Proto mnou navrhovaným opatřením pro rozšíření uplatnění městské policie v rámci 

IZS, je změna právní úpravy zákona o obecní policii a to tak, aby novela zákona o obecní 

policii stanovila možnost městské policii plnit jí svěřené úkoly na území jiné obce v případě 

uzavření dohody o plánované pomoci na vyžádání45. 

 

Prostředky a síly dostupných městských policií v blízkosti mimořádné události, lze 

účinně využít pro potřebu IZS zejména, kdy je potřeba zamezit vstupu nepovolaných osob na 

místo mimořádné události, případně zjišťování totožnosti takových osob, řízení 

a usměrňování dopravy, zajištění příjezdových a odjezdových tras pro zasahující složky na 

                                                 
45 § 21, zákona č. 239/2000Sb., o IZS, ve znění pozdějších předpisů 
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místě mimořádné události, ostraha majetku zasahujících složek, ostraha evakuovaných 

objektů a plnění dalších úkolů. 

Takto poskytnutou součinnost v rámci IZS ze strany městské policie nebude 

prováděna dlouhodobě. Síly a prostředky městské policie, které zasahující mimo území své 

působnosti, budou využity jen po dobu provádění nezbytných záchranných a likvidačních 

prací, nebo do doby kdy bude zajištěn dostatek sil a prostředků z jiných zdrojů. Poskytnutá 

součinnost se bude řídit ustanoveními dohody o plánované pomoci na vyžádání. Vzor dohody 

o plánované pomoci na vyžádání je součástí přílohy č. 2. 

O možném nasazení sil a prostředků městských policií mimo svou územní působnost 

pro potřebu IZS rozhodne KOPIS. 
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13 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo popsat IZS ČR, postavení a začlenění obecní policie 

v tomto systému, následný rozbor zákona o obecní policii ve vztahu k IZS v souvislosti 

s platnou právní úpravou zákona o obecní policii a možnosti využití obecní policie v rámci 

IZS. Poslední významnou novelizací prošel zákon o obecní policii k 1. 1. 2009, kdy doznal 

pozitivní změny, v rozšíření územní působnosti obecní policie, pro případ vyhlášení 

krizového stavu. 

 

Formou provedeného reprezentativního dotazníkového šetření byla získána významná 

část informací a dat nezbytných pro zpracování analýzy možností využití obecni policie 

v rámci IZS na území Moravskoslezského kraje. Další sběr informací byl proveden formou 

osobního a telefonického dotazování na základě zjištěných skutečností dotazníkovým 

šetřením. Dotazníkové šetření je směřovaného konkrétním respondentům, kterými jsou 

ředitelé, velitelé a osoby pověřené plněním úkolů při řízení obecní policie, případně jejich 

zástupcům. Získané informace byly následně zpracovány a vyhodnoceny. 

 

Hlavní přínos vidím ve zmapování všech obcí na území Moravskoslezského kraje, 

které obecní policii v současné době zřizují, a následně obecních policií zařazených mezi 

ostatní složky IZS na základě uzavřené dohody o plánované pomoci na vyžádání, což je nutná 

podmínka pro toto zařazení. Součástí diplomové práce jsou mapové výstupy znázorňující 

obce se zřízenou obecní policií a jejich územní působnost. 

 

Pro zajištění plnění svěřených úkolů využívá obecní policie zejména strážníků, kteří 

splňují předpoklady pro výkon této pozice, a dále standardních i nestandardních technických 

prostředků. Tyto síly a prostředky lze v případě potřeby efektivně využít v rámci IZS při 

provádění záchranných a likvidačních prací. Možnosti využití sil a prostředků obecní policie 

se liší, zejména v závislosti na velikosti dané obce, která obecní policii zřídila. Významnější 

možnosti v poskytnutí sil a prostředků pro potřebu IZS jsou na úrovni ORP s výjimkou města 

Frýdlantu nad Ostravicí, které obecní policii v současnosti nezřizuje. Jednoznačně nejširší 

využití sil a prostředků poskytuje na území Moravskoslezského kraje Městská policie 

Ostrava. 
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Pro rozšíření možností využití obecní policie v rámci IZS na území 

Moravskoslezského kraje je nezbytné navýšení výdajů na provoz obecních policií z rozpočtů 

obcí u těch obcí, u kterých tyto objemy výdajů nedosahují zjištěné průměrné hodnoty. 

 

Dále navrhuji do zákona o obecní policii zapracovat postavení strážníků zasahujících 

v rámci IZS. V rámci Moravskoslezského kraje je do tohoto systému zapojeno na základě 

dohody 22 z možných třiceti obecních a městských policií. Jejich nasazení při provádění 

záchranných a likvidačních prací v místě mimořádné události je omezeno územní působností 

obecní policie. Proto je žádoucí, aby síly a prostředky obecní policie nasazené v rámci IZS, 

mohly být účinně využity v neomezeném rozsahu i mimo svou domovskou obec na území 

kraje. Dovoluji si tvrdit, že tato potřeba vzniká i v ostatních krajích České republiky. 

 

Dosažené výsledky práce lze využít jako studijní materiál pro ujasnění si základních 

informací o možnostech využití obecní policie a jejich sil a prostředků při provádění 

záchranných a likvidačních prací v rámci IZS. Určen může být jak pro vzdělávací zařízení 

HZS ČR, tak pro potřebu KOPIS HZS Moravskoslezského kraje. Dále pak mohou tuto práci 

využít starostové obcí, případně pak osoby pověřené pněním úkolů při řízení obecní policie 

a starostové obcí, jejichž obecní zastupitelstva zvažují zřízení obecní policie ve své obci, jako 

podpůrný prostředek. 

 

Závěrem lze konstatovat, že obecní policie po dobu více než osmnáctileté činnosti 

dokázala, že zvládá plnění náročných úkolů v mnoha obcích a městech České republiky 

a potvrdila tak své nezastupitelné místo mezi složkami IZS. 
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Seznam použitých zkratek 

 

 

CO Civilní obrana 
CTV Centrum tísňového volání 
ČR Česká republika 
HBZS Hlavní bánská záchranná stanice 
HZS Hasičský záchranný sbor 
IZS Integrovaný záchranný systém 
JSVV Jednotný systém varování a vyrozumění 
KOPIS Krajské operační a informační středisko 
MP Městská policie 
MKDS Městský kamerový a dohlížecí systém 
MSK Moravskoslezský kraj 
MV Ministerstvo vnitra 
NMV Náměstek ministra vnitra 
NJ Nový Jičín 
OKŘ Orgány krizového řízení 
ORP Obec s rozšířenou působností 
PČR Policie České republiky 
SH ČMS Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska 
USAR Urban Search end Rescue (vyhledávácí a záchranný tým) 
ÚZ Ústavní zákon 
VIS Varovný a informační systém 
ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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DOTAZNÍK VLASTNÍ KONSTRUKCE 

 
 

Vážení kolegové, 
 
dotazník, který Vám předkládám je součástí mé diplomové práce na téma: Analýza možností 

využití obecní policie v rámci IZS na území Moravskoslezského kraje. Účelem jeho obsahu je 

zjistit skutečný stav sil a prostředků městské policie. Dále pak možnosti využití sil 

a prostředků městské policie pro potřeby IZS na území Moravskoslezského kraje. Pro sběr dat 

potřebných k analýze Vás snažně prosím o vyplnění následujícího dotazníku. 

Doba potřebná pro vyplnění dotazníku by neměla přesáhnout 20minut. Za ochotu 

spolupracovat a čas věnovaný vyplnění dotazníku mnohokrát děkuji. 

 

Jan Nikel 
strážník Městské policie 

 

 

Instrukce k vyplnění  

Odpovědi možno vepsat do tabulky, nebo označit nabízenou odpověď (zbarvením, případně 

podtržením) 
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Městská policie obec (město) 

 

 
Počet obyvatel obce (města) 

 

Celkové výdaje rozpočtu obce 
(města)v roce 2009 

 

Roční rozpočet pro MP na rok 
2009 

 

Počty sil 

 
Počet strážníků s oprávněním 

 

Počty prostředků 

Služební vozidlo + světelné a 
zvukové zařízení (rampa) 

 
ANO 

 
NE 

V případě, že ANO. 
Počet vozidel 

  

Jiná speciální vozidla 
(motocykl, skútr, jiná) 

 
ANO 

 
NE 

V případě, že ANO 
Jaká vozidla 

  

Mobilní zvukové zařízení 
(megafon) 

 
ANO 

 
NE 

 
Stabilní kamerový systém 

 
ANO 

 
NE 

 
Mobilní kamerový systém 

 
ANO 

 
NE 

Vazba s územním orgánem veřejné správy 

 
MP řídí 

 
Starosta 

 
Jiný člen OZ 

Ředitel (velitel) je členem 
krizového štábu obce 
(města)? 

 
ANO 

 
NE 
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Dále prosím, je-li možné, z Vaší počítačové databáze získat data, týkající se přehledu počtů 

událostí v rámci součinnosti obecní policie se základními složkami IZS, následné zapsání do 

následující tabulky. 

 

    Rok 
Počet událostí 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
MP  +  PČR 

    

 
MP  +  HZS 

    

 
MP  +  ZZS 

    

 
MP  +  PČR  + HZS  +  ZZS 

    

     

 

 

Akceschopnost Městské policie  

 
Tísňová linka   156 ANO NE 

Spojení na službu 
prostřednictvím mobilního 
telefonu 

ANO NE 

 
Zajištění nepřetržité služby 

 
ANO 

 
NE 

Dokumentace mezi Městskou policií a IZS 

 
Dohoda o plánované pomoci 
na vyžádání 

 
ANO 

 
NE 
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Formulář pro uzavření dohody o plánované pomoci na vyžádání [54] 

 

 
 
Česká republika –  
Hasičský záchranný sbor  
Moravskoslezského kraje 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOHODA 
 

o plánované pomoci na vyžádání 
 

 
 

 
mezi 

 
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 

 
a 
 

Městem (obcí) název.................. 
 
 
 
 

 Výtisk číslo:  
               Počet listů:       

                                    Počet příloh:    
 



Příloha č. 2. Nikel Jan, Analýza možností využívaní městské policie v rámci IZS na území 
Moravskoslezského kraje 

 - 2 - 

Dohoda o plánované pomoci na vyžádání 
(dále jen „dohoda“) 

 
I.  

Strany dohody 
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
se sídlem: Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh 
zastoupená: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem 
IČ: 70884561 
(dále jen „HZS MSK“) na straně jedné 

a 
 
...............................název............................... 
se sídlem: ...........ulice, č. orientační popř. popisné, PSČ, obec................ 
zastoupený: .....................jméno, příjmení, funkce (nevyplývá-li oprávnění k podpisu 
z obchodního rejstříku popř. jiného veřejně přístupného zdroje, nutno doložit kopii plné moci 
popř. jiného dokumentu, z něhož vyplývá oprávnění jednat za subjekt).............. 
IČ: ............ 
zápis v obchodním rejstříku vedeném ............soudem v ..........., oddíl........, vložka ....... 
(uvádět pouze, je-li zapsán!) 
(dále jen „........“) na straně druhé 
 

II. 
Předmět dohody 

1. Strany této dohody se v souladu s § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“) dohodly na vzájemné spolupráci a součinnosti v rámci integrovaného 
záchranného systému (dále jen „IZS“), která vychází z působnosti a předmětu činnosti 
obou stran a upravuje zásady jejich součinnosti při provádění záchranných a 
likvidačních prací při požárech, živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech, zejména při zajištění veřejného pořádku na základě zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy 
upravujících činnost obecní policie.    

2. ........................ se na základě této dohody stává ostatní složkou IZS podle § 4 odst. 2 
zákona a síly a prostředky uvedené v příloze č. 3 této dohody budou zahrnuty do 
poplachového plánu IZS Moravskoslezského kraje. 

 
III. 

Podmínky dohody 
1.  HZS MSK zajistí: 

a) informovanost v rámci HZS MSK o možnostech použití a využití .............., o jejím 
povolávání a kontaktních místech pro vyžadování pomoci; 

b) povolávání sil a prostředků .................. prostřednictvím krajského operačního  
a informačního střediska HZS MSK (dále jen „KOPIS“) v případě potřeby jako pomoc při 
provádění záchranných prací zejména při vyhledávání pohřešovaných osob v sutinách, 
lavinách a důlních závalech, při vyhledávání utonulých, při povodních, při vyhledávání 
pohřešovaných v lesních porostech atd.; 

c) předání aktualizovaných kontaktů; 
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d) poskytnutí pomoci na výzvu kontaktního místa ............... prostřednictvím KOPIS. Pomoc 
zahrnuje pomoc odbornou (dle možností) nebo sil a prostředků jednotek požární ochrany 
při záchranných a likvidačních pracích; 

e) začlenění povolaných sil a prostředků ................... do zasahujícího nebo záložního  
záchranného odřadu a jejich nasazování k záchranným a likvidačním pracím v rámci 
tohoto odřadu pod velením velitele odřadu; 

f) dopravu sil a prostředků ................ na místo mimořádné události v neodkladných 
případech , případně po dohodě na úrovní KOPIS, resp. velitele zásahu; 

g) odbornou přípravu členů ................... v prostorách HZS MSK dle možností HZS MSK a 
v rozsahu potřebném pro efektivní spolupráci při provádění záchranných a likvidačních 
prací; 

h) předávání aktuálních informací a odborných materiálů se zaměřením na problematiku IZS 
v České republice.  

 
 
2.  ....................... zajistí: 

a) informovanost HZS MSK o možnostech použití a využití .................., o jejím 
povolávání a kontaktních místech pro vyžadování pomoci; 

b) předávání aktualizovaných kontaktů na KOPIS; 

c) vyrozumění KOPIS o mimořádné události, při které zasahují síly a prostředky .......... 
nebo která jí byla oznámena a vyžaduje provedení záchranných a likvidačních prací 
dvou a více složek IZS. Vyrozumění o vzniku takové mimořádné události se zpravidla 
realizuje s využitím linek tísňového volání 150, popřípadě 112; 

d) poskytnutí plánované pomoci na vyžádání HZS MSK při vzniku mimořádné události 
formou bezodkladného vyslání sil a prostředků .................. uvedených v příloze č. 3 
na místo mimořádné události, kde se ohlásí veliteli zásahu; 

e) poskytnutí plánované pomoci na vyžádání HZS MSK při vzniku mimořádné události 
je realizováno formou vyslání sil a prostředků ..............., uvedených v příloze č. 3 po 
vlastní ose na místo mimořádné události nebo na stanovené místo shromaždiště 
záchranného odřadu, kde se ohlásí veliteli zásahu (veliteli odřadu) do 90 minut od 
vyžádání pomoci;  

f) účast odborného zástupce ....................... při zpracování předpisů, odborných norem 
a typových činností složek IZS při společném zásahu, vztahujících se k zásahové 
činnosti složek IZS při pátrání po zasypaných nebo pohřešovaných osobách;  

g) minimálně jednou ročně, jinak dle potřeby na vyžádání předávání aktualizovaného 
přehledu sil prostředků .................... pro potřeby HZS MSK (příloha č. 3). V případě 
úspěšného absolvování atestačních zkoušek dle pokynu generálního ředitele 
Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 48/2003, 
kterým se stanoví kvalifikační požadavky na psovoda se psem předurčeného 
k nasazení v rámci záchranných prací, bezodkladné nahlášení této skutečnosti na 
KOPIS s uvedením nezbytných údajů; 

h) průběžnou přípravu vlastních sil a prostředků pro provádění záchranných prací při 
mimořádných událostech spojených s vyhledáváním pohřešovaných osob v sutinách, 
lavinách a důlních závalech, při vyhledávání utonulých, při povodních, při 
vyhledávání pohřešovaných v lesních porostech atd.; 
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i) informovanost HZS MSK o získaných zkušenostech z mezinárodních seminářů a 
porad, týkajících se integrovaného záchranného systému, popřípadě přizvání zástupců 
HZS MSK na akce pořádané ....................... 

 
3.  Obě strany se dále dohodly na: 
 

a) vzájemné informovanosti a konzultacích v oblasti uzavřených vzájemných závazků; 

b) vzájemné výměně dokumentů v oblasti záchrany osob ze sutin, případně při pátrání po 
pohřešovaných osobách k využití pro provádění odborné přípravy; 

c) neprodlené informovanosti o zásadních změnách v systému povolávání; 

d) organizaci společného výcviku a odborné přípravě příslušníků HZS MSK a ................. 
pro záchranu osob ze staticky narušených objektů. 

 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Náhrady za poskytnutí pomoci a dále náhrady škody vzniklé v příčinné souvislosti 
s poskytnutím pomoci ze strany ............ na vyžádání prostřednictvím KOPIS budou 
řešeny v souladu s § 29 a § 30 zákona.  

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. 

3. Tuto dohodu lze měnit nebo doplnit pouze na základě dohody obou stran, a to formou 
písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této 
dohody a podepsány oprávněnými zástupci obou stran. 

4. Každá ze stran je oprávněna tuto dohodu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodů. 
Výpovědní lhůta je tři měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po dni doručení výpovědi druhé straně. 

5. Tuto dohodu lze ukončit také písemnou dohodu podepsanou oprávněnými zástupci obou 
stran. 

6. Přílohy jsou neoddělitelnou součástí této dohody.  

      Souhrnný přehled příloh: 
Příloha č. 1  – Přehled spojení na KOPIS,   
Příloha č. 2  – Přehled spojení na ..................,   
Příloha č. 3          – Přehled sil a prostředků ..................... 

7. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá ze stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

 
V Ostravě dne  ......................                                                      V ................. dne ..................... 
 
 
 
      plk. Ing. Zdeněk Nytra                                          ...............jméno, příjmení .............. 
          krajský ředitel                                                          ..................... funkce ..................... 
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Výběr zkušebních otázek k písemné části zkoušky pro ověřování odborných 

předpokladů čekatele strážníka obecní policie [46] 

 

Právní úprava krizového řízení a integrovaného záchranného systému 
 
539. Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, základními 
složkami integrovaného záchranného systému jsou: 
A) Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 
kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR 
B) Armáda ČR, obecní policie, zpravodajské služby a jednotky dobrovolných hasičů 
C) ústřední orgány státní správy a soukromé bezpečnostní agentury 
 
540. Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ostatními 
složkami integrovaného záchranného systému jsou: 
A) Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 
kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR 
B) vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 
ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, 
odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanu, 
která lze využít k záchranným a likvidačním pracím 
C) Policie ČR a Hasičský záchranný sbor 
 
541. Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, záchranné 
a likvidační práce v místě nasazení složek integrovaného záchranného systému 
a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události koordinuje 
a součinnost těchto složek řídí: 
A) velitel zásahu 
B) kdokoliv 
C) osoba jmenovaná ministrem obrany 
 
542. Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, obecní policie 
z hlediska náplně své činnosti: 
A) je základní složkou integrovaného záchranného systému 
B) je ostatní složkou integrovaného záchranného systému 
C) není složkou integrovaného záchranného systému 
 
543. Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, mezi úkoly 
hejtmana nepatří: 
A) organizace integrovaného záchranného systému na úrovni kraje 
B) koordinace a kontrola přípravy na mimořádné události prováděné orgány kraje, 
územními správními úřady s krajskou působností, právnickými a fyzickými osobami 
C) jmenování a odvolávání určeného strážníka 
 
544. Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, za omezení 
vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné nebo osobní pomoci náleží 
právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada. Náhradu poskytuje: 
A) krajský úřad, v jehož územním obvodu byla pomoc poskytována 
B) obecní úřad obce s rozšířenou působností 
C) Ministerstvo pro místní rozvoj 
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545. Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), rozlišujeme tyto krizové stavy: 
A) výjimečný stav, vojenský stav, havarijní stav 
B) stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu 
C) policejní stav, havarijní stav, mimořádný stav 
 
546. Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonu 
(krizový zákon), jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové 
havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní 
prostředí, pokud intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu, a není možné 
odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadu a složek integrovaného 
záchranného systému, se jako bezodkladné opatření muže vyhlásit: 
A) stav nebezpečí 
B) výjimečný stav 
C) válečný stav 
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Mapa územní působnosti městských policií v okrese Bruntál [zdroj vlastní zpracování] 
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Mapa územní působnosti městských policií v okrese Frýdek-Místek [zdroj vlastní zpracování] 
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Mapa územní působnosti městských policií v okrese Karviná [zdroj vlastní zpracování] 
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Mapa uzemní působnosti městských policií v okrese Nový Jičín [zdroj vlastní zpracování] 
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Mapa územní působnosti městských policií v okrese Opava [zdroj vlastní zpracování] 
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Mapa územní působnosti městských policií v okrese Ostrava [zdroj vlastní zpracování] 

 


