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Anotace 

KOCICH, J. Ochrana obyvatelstva a majetku Policií České republiky ve vybrané 

lokalitě. [Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – technická univerzita 

Ostrava, 2011. 44 s. Vedoucí práce Ing. David Řehák, Ph.D. 

Diplomová práce se zabývá využitím Policie České republiky při ochraně obyvatelstva 

a majetku ve vybrané lokalitě. Práce je rozdělena do tří navazujících částí. První část je 

teoretického charakteru a přibližuje terminologický rámec, právní úpravu řešené 

problematiky a strukturu Policie České republiky. Druhá část je analytická a zabývá se 

analýzou bezpečnostních rizik a SWOT analýzou obvodního oddělení PČR ve vybrané 

lokalitě. Závěrečná část zahrnuje návrh na vytvoření obvodního oddělení Policie České 

republiky, návrh počtů policistů, sil a prostředků tohoto obvodního oddělení a návrh 

optimalizace dojezdových časů na místo činu. 

Klíčová slova: Policie České republiky, obvodní oddělení, ochrana obyvatelstva, 

ochrana majetku, mimořádná událost. 

Annotation 

KOCICH, J. Protection of Population and Property by the Police of the Czech Republic 

in a Selected Locality. [Diplomová práce]. Ostrava: VSB – Technical university of 

Ostrava, 2011. 44 p. Supervisor Ing. David Řehák, Ph.D. 

Thesis is focused on usage of police from Czech Republic to protect people and 

property in the selected location. Thesis is divided into three following parts. First part 

is about theoretical character deal with terminological framework, legislation of 

problem-solve and structure of police from Czech Republic. Second part is analytical 

focused on analyse of safety risks and SWOT analyse of district police department in 

the selected location. The final section includes a proposal for the creation of the district 

police department from Czech Republic, there is suggestion for quantity of police their 

forces and resources and suggestion for optimalization of arrival time to the crime 

scene. 

Key word: Police from Czech Republic, District department, protect people, protect 

property, emergency event. 
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Úvod 

Každé společenské uskupení se po celou svou existenci střetává s mimořádnými 

událostmi a krizovými situacemi, které ovlivňují jeho vývoj. Současnost je doprovázena 

rychlým společenským rozvojem. Všude kolem sebe vidíme, jak se styl života zrychluje 

a věda téměř každým dnem přináší nové poznatky a nová ohromující zjištění. Člověk je 

zahrnován stále větším a větším množstvím informací a používá čím dál více 

technologií, na kterých se stává doslova závislý. S rychlým společensko-vědním 

rozvojem však vznikají rizika, která mohou fungující společnost vážně ohrozit. Úkolem 

odpovědných orgánů a institucí je mít odpovídající úroveň připravenosti na stávající 

i nová rizika a mít schopnosti a prostředky těmto rizikům čelit. 

V současné době je zaznamenán vyšší výskyt mimořádných událostí. Jedná se zejména 

o události přírodního charakteru. Vlivem globálního oteplování planety dochází ke 

značným klimatickým změnám. Mnohem častěji, než kdy dřív, dochází k tvorbě 

hurikánů, nadměrným srážkám, zvyšující hladinu vodních toků a tím zapříčiňující 

povodně či naopak značnému suchu, v jehož důsledku dochází ke zvýšenému nebezpečí 

vzniku rozsáhlých požárů. 

Dalším neklesajícím problémem dnešní společnosti je kriminalita, která spočívá 

v páchání trestné činnosti. Důvodem jsou klesající sociální jistoty a zvyšující se 

nezaměstnanost. Tento problém je dlouhodobý a dnešní společnost (vláda České 

republiky) by měla danou situaci řešit. Pokud se bude tato situace vyvíjet nadále tímto 

směrem, dojde k tomu, že složka Policie České republiky (PČR) nebude dělat nic 

jiného, než konat povinnosti dle zákonů a případné pachatele posílat před soud 

k soudnímu řízení. Věznice budou přeplněné, bude v ohrožení majetek lidí a už nebude 

možné bezpečně chodit po ulicích. 

Cílem této práce je blíže se seznámit s termínem PČR a nastínit její úkoly, které ji 

vyplývají ze zákona, jak při plnění svých povinností, tak i úkoly při vzniklých 

mimořádných událostech. Výsledkem práce bude provedení návrhu ochrany 

obyvatelstva a majetku ve vybrané lokalitě spočívající v návrhu počtů policistů, sil 

a prostředků konkrétního obvodního oddělení PČR, jakož i návrh dojezdových časů 

hlídek na místo činu. 
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1 Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je zpracování návrhu systému zajišťování ochrany obyvatel 

a majetku Policií České republiky ve vybrané lokalitě. 

V rámci práce bude provedena analýza stávajících bezpečnostních rizik a bude 

zhodnocen současný stav bezpečnosti ve vybrané lokalitě. V návaznosti na analytickou 

část bude zpracován návrh systému zajišťování ochrany obyvatel a majetku zahrnující 

návrh počtů policistů, sil a prostředků obvodních oddělení Policie České republiky, 

jakož i návrh optimalizace dojezdových časů hlídek na místo činu. 

V rámci zpracovávání primárního cíle budou řešeny následující sekundární cíle: 

 volba konkrétní lokality; 

 analýza stávajících bezpečnostních rizik ve vybrané lokalitě; 

 vyhodnocení současného stavu bezpečnosti ve vybrané lokalitě; 

 navržení počtu policistů, sil a prostředků obvodního oddělení Policie České 

republiky; 

 navržení dojezdových časů hlídek na místo činu. 
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2 Rešerše literatury 

KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1. 

Kniha se zabývá ochranou obyvatelstva, přehledně informuje o varování a vyrozumění 

obyvatelstva, evakuaci, nouzovém přežití, organizování humanitární pomoci, 

poskytování úkrytů, individuální ochraně, zjišťování a označování nebezpečných 

oblastí, dekontaminaci, realizaci opatření ochrany obyvatelstva a požadavcích ochrany 

obyvatelstva. [10] 

ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ, M. Právní rámec krizového managementu. 1. vyd. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 97 s. ISBN 80-

86634-55-8. 

V publikaci jsou podrobně rozpracována právní východiska krizového řízení, kdy a za 

jakých podmínek jsou vyhlašovány krizové stavy. Je zde popsán systém krizového 

řízení v České republice. Postavení a úkoly bezpečnostních rad, krizových štábů 

a postavení právnických a fyzických osob v systému krizového řízení. [1] 

ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ, M. Základy krizového managementu. 2. doplněné vyd. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004. 102 s. ISBN 80-

86634-44-2. 

Publikace se zabývá základy krizového řízení, plánování a organizací činností, 

komunikací, výběrem a přípravou pracovníků zejména v oblasti záchranných služeb. 

V kapitolách se pojednává o řešení krizových stavů, mimořádných událostí 

a mimořádných situací, které jsou problémem ekonomické rovnováhy lidstva. [2] 

GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza podniku v rukou manažera: 

33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 1. vyd. Brno: Computer Press, 

2010. 325 s. ISBN 978-80-251-2621-9. 

Kniha pojednává o teoretických východiscích strategického řízení, přičemž strategická 

analýza a plánování jsou charakterizovány v kontextu strategického řízení. V kapitolách 

se pojednává o základních pojmech, historii, vývoji strategického řízení, modelu 

strategického řízení, řízení rizik, metody pro analýzu vnitřního prostředí organizace 

a v neposlední řádě je poté popsána SWOT analýza. [7] 
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Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

a novel. 

Tímto zákonem je Policie České republiky zřízena jako jednotný ozbrojený 

bezpečnostní sbor sloužící veřejnosti, ve kterém jsou vymezeny úkoly a působnost 

policie včetně určení práv a povinností příslušníků policie. Tento zákon je rozdělen na 

čtyři části. V první části jsou vymezeny jednotlivé pojmy, jako je postavení a činnost 

Policie České republiky. Ve druhé části je zahrnuto postavení, úkoly, oprávnění 

a povinnosti Inspekce policie. V třetí části jsou uvedena společná a přechodná 

ustanovení a ve čtvrté části závěrečná ustanovení. [23] 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon patří mezi tzv. krizovou legislativu. Vymezuje základní pojmy jako je 

integrovaný záchranný systém, mimořádná událost nebo záchranné a likvidační práce. 

Skládá se ze dvou částí. V první upravuje působnost integrovaného záchranného 

systému, postavení státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při 

přípravě na mimořádné události a způsob organizace záchranných a likvidačních prací 

v místě zásahu. Druhá část pak zahrnuje práva a povinnosti právnických a fyzických 

osob při přípravě na tyto situace. [20] 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tento zákon vymezuje pojem krizového řízení a upravuje činnost příslušných orgánů 

krizového řízení při analýze a vyhodnocovaní bezpečnostních rizik a při plánovaní, 

organizaci, vykonávání a kontrole činnosti prováděných v souvislosti s řešením 

krizových situací. [21] 
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3 Teoretické vymezení řešené problematiky 

Z důvodu seznámení se s problematikou týkající se ochrany obyvatelstva a majetku Policií 

České republiky ve vybrané lokalitě je vymezen následující terminologický rámec a shrnuta 

základní právní úprava týkající se Policie České republiky a ochrany obyvatelstva v České 

republice. V závěru této kapitoly je provedena deskripce vybrané lokality. 

3.1 Terminologický rámec 

Ochrana obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva je podle zákona o integrovaném záchranném systému [20] 

definována jako plnění úkolů civilní ochrany, tj. plnění článku 61 Dodatkového 

Protokolu I k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů. Jde zejména o varování, evakuaci, ukrytí, nouzové přežití a další 

opatření k zabezpečení života, zdraví a majetku obyvatelstva. [10]  

Mimořádná událost  

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

oblastech lidské činnosti se vyskytuje něco, co neodpovídá běžným podmínkám [2].  

Pro tyto neobvyklé podmínky lze použít termín „mimořádná událost“. Tento termín je 

zakotven v tzv. „krizové legislativě“. [20,21,19]  

Mimořádná událost (MU) je definována: 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 prací. [20] 

Mimořádné události mohou být způsobeny přírodními nebo civilizačními vlivy 

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

mimořádných událostí eliminovat. [1] 
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Obrázek 1 – Vlivy působící při vzniku mimořádných událostí [1] 

Mimořádná situace 

Pod pojmem mimořádná situace (MS) 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: krátkodobá (dny až týdny), střednědobá (měsíce až roky), 

dlouhodobá (roky až desítky let). [10] 

Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém (IZS) je dle zákona o integrovaném záchranném systému 

[20] definován jako „koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné 

události a při provádění záchranných a likvidačních prací.“ 

Majetek 

Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými daný majitel (fyzická nebo právnická 

osoba) může volně nakládat a kterými také ručí za své případné závazky. Majetek tvoří 

fyzické (hmotné) nebo duševní (nehmotné) statky vlastněné určitou konkrétní osobou, 

firmou nebo institucí, s nimiž může skutečný majitel volně nakládat. [18] 

1. Hmotný majetek se podle povahy dělí na [18]: 

 nemovitý - svázaný s půdou, jako pozemky, budovy a vlastněné prostory; 

 movitý - kam patří fyzické předměty, jako jsou výrobní stroje, automobily, 

zařízení nebo materiál. 
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2. Nehmotný majetek tvoří patentované technologické postupy nebo duševní 

vlastnictví chráněné autorským zákonem. [18] 

3. Finanční majetek tvoří peníze, cenné papíry a podobná aktiva. [18] 

Bezpečnost 

Stav, kdy jsou na efektivní míru omezeny hrozby pro objekt a jeho zájmy a tento objekt 

je k omezení stávajících i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při něm 

spolupracovat. [15] 

Riziko 

Je definováno jako kombinace pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho 

následku. V komplexním pojetí je riziko chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou 

(poškozeni zdraví, ztrátou života, ztrátou majetku atd.) a neurčitostí uvažované ztráty 

(zpravidla vyjádřenou pravděpodobností nebo frekvencí výskytu). [3] 

Lokalita (úsek) 

Lokalitou (úsekem) se rozumí přesně stanovená územní část územního obvodu (ulice, 

městská čtvrť, apod.), ve které policisté vykonávají hlídkovou službu. [22] 

Síly a prostředky 

Síly představují veškeré lidské zdroje (příslušníci PČR a občanští zaměstnanci PČR). 

Prostředky jsou věci a nástroje související s výkonem činnosti PČR (vozidla, psi, 

zbraně, hmotné prostředky apod.). 

Dojezdový čas na místo činu 

Pojem dojezdový čas můžeme chápat jako čas, který uplyne od prvotního oznámení 

události až do příjezdu hlídky PČR na určené místo. 

Analýza rizik 

Analýza rizik je procesní a systematická činnost, jejíž podstatou je identifikace hrozeb, 

odhad pravděpodobného projevení se hrozby a ocenění míry rizika. Na základě míry 

rizika je jednotlivým rizikům přiřazena hladina přijatelnosti, na jejímž základě jsou 

stanovena vhodná opatření (bezpečnostní, organizační, technická, materiální apod.) 

k řízení rizika. [11] 
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Trestný čin 

Trestný čin je dle trestního zákoníku [24] definován jako „protiprávní čin, který trestní 

zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ K trestní 

odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon 

výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti [24].  

Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.  

Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. [24] 

Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť 

závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. [24] 

Místo činu 

Místo činu chápeme místo, kde byl čin spáchán (místo činu v užším slova smyslu), ale 

i okolí, kde se nachází stopy pachatele nebo osob na činu zúčastněných (místo činu 

v širším slova smyslu) [8]. 

Bezpečnostní situace 

Aktuální stav veřejného pořádku a bezpečnosti v daném území [25]. 

Akceschopnost 

Akceschopností se pro účely závazného pokynu policejního prezidenta č. 227/2008 

rozumí připravenost vedoucích příslušníků policie a vedoucích zaměstnanců policie 

reagovat v důležitém zájmu služby na mimořádné situace bezprostředním nástupem 

k plnění úkolů policie, zejména k zajištění [26]: 

 opatření vyplývajících ze změny bezpečnostní situace; 

 kontroly výkonu a metodického usměrňování služby; 

 účasti na místě trestného činu, mimořádné události nebo bezpečnostní akce. 

Policejní orgán 

Útvar Policie České republiky nebo jeho nižší organizační článek, který plní úkoly 

v trestním řízení [27]. 
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3.2 Právní úprava v oblasti Policie České republiky a ochrany 

obyvatelstva v České republice 

Ochrana obyvatelstva a Policie České republiky čerpá své zásady a řídí se, podle obecně 

platných a závazných zákonných předpisů, nařízení, vyhlášek a podle vnitroresortních 

předpisů a meziresortních dohod.  

V dalších odstavcích je uvedena základní právní úprava, kterou se Policie České 

republiky a ochrana obyvatelstva řídí. 

3.2.1 Zákony 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Na jehož základě je stát garantem zajištění ochrany životů a zdraví občanů České 

republiky a garantem zajištění ochrany majetku. 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Tento zákon určuje základní povinnost státu zajistit svrchovanost a uzemní celistvosti 

České republiky, ochranu jejich demokratických základů a ochranu životů, zdraví 

a majetkových hodnot. 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

a novel. 

Tímto zákonem je Policie České republiky zřízena jako jednotný ozbrojený 

bezpečnostní sbor sloužící veřejnosti, ve kterém jsou vymezeny úkoly a působnost 

policie včetně určení práva a povinnosti příslušníků policie.  

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon vymezuje IZS, určuje jeho účel, vymezuje jeho základní a ostatní složky 

a stanoví jejich působnost. Policie České republiky je tímto zákonem určena jako 

základní složka IZS. Zákon dále stanoví působnost a pravomoc státních orgánů 

a 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. 
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Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tento zákon vymezuje pojem krizového řízení a upravuje činnost příslušných orgánů 

krizového řízení při analýze a vyhodnocovaní bezpečnostních rizik a při plánovaní, 

organizaci, vykonávání a kontrole činnosti prováděných v souvislosti s řešením 

krizových situaci. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon stanovuje základní povinnosti státních orgánů, právnických i fyzických 

osob vztahující se k prevenci, ohlašování i likvidaci požáru či jiného požárního 

nebezpečí. Dále vymezuje status, povinnosti a postupy všech jednotek požární ochrany 

na území ČR. Zákon o požární ochraně také udává podmínky a výše sankcí při jeho 

porušení.  

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Charakterizuje Hasičský záchranný sbor (HZS) České republiky z hlediska jeho 

organizace, úkolů a postupů řízení. Jsou zde také uvedena práva a povinnosti všech 

příslušníků HZS České republiky.  

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav 

ohrožení státu a válečný stav a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. Dále 

stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření 

pro krizové stavy a též práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě 

a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy.  

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). 



 17 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém 

prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná 

nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, s cílem snížit pravděpodobnost 

vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životech lidí, hospodářských 

zvířatech, životního prostředí a majetku v objektech a zařízeních a v jejich okolí. 

Rozděluje provozovatele průmyslových podniků do skupiny A nebo B. Podle tohoto 

rozdělení vyplývají následné povinnosti, jako například zpracování bezpečnostního 

programu a bezpečnostní zprávy.  

3.2.2 Nařízení vlády 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 

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

znění pozdějšího předpisu.  

Stanovuje pravidla pro zacházení s materiály obsahující zvláštní skutečnosti. Udává, 

jakým způsobem má být u takových písemností prováděno označování, evidence, 

manipulace i archivace. Dále se nařízení zabývá činností a složením bezpečnostní rady 

a krizového štábu kraje i obce včetně náležitostí a způsobu zpracování krizového plánu.  

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 

záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad 

výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami 

na ochranu obyvatelstva, ve znění pozdějšího předpisu.  

Obsahem tohoto nařízení jsou podmínky a pravidla pro zapojování České republiky do 

záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí. Dále jsou pak stanovena 

pravidla pro poskytování i přijímání humanitární pomoci a pro úhradu nákladů na 

ochranu obyvatelstva, která byla poskytnuta právnickými či podnikajícími fyzickými 

osobami.  

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 

pozdějšího předpisu. 

Tímto nařízením jsou stanoveny předpisy pro obsah a vedení dokumentace vztahující se 

k požární ochraně. Další části nařízení udávají podmínky a rozsah poskytování péče 

zasahujícím osobám, systém pracovní pohotovosti mimo pracoviště dobrovolných 
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hasičů včetně odměn a způsobu poskytování náhrad jejich ušlého zisku. Pátá část je 

věnována podmínkám akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů.  

3.2.3 Vyhlášky 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

Vyhláška stanovuje podmínky požární bezpečnosti u právnických a podnikajících 

fyzických osob, požadavky na věcné prostředky požární ochrany a požárně 

bezpečnostní zařízení. V dalších částech vyhláška upravuje oblast dokumentace požární 

ochrany, lhůty a způsob provádění kontrol v oblasti požární ochrany, ověřování odborné 

způsobilosti, stanovuje obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení. Ve třetí části 

vyhláška upravuje způsob výkonu státního požárního dozoru.  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany.  

Text vyhlášky je členěn na části a hlavy, ve kterých jsou vysvětleny jednotlivé pojmy, 

jako je plošné pokrytí, barevné označení vozidel, vnitřní organizace apod. Součástí 

vyhlášky je 14 příloh.  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějšího předpisu. 

Text vyhlášky je členěn do 7 částí, 32 paragrafů a její součástí jsou 2 přílohy. 

V jednotlivých částech vyhláška stanoví: zásady koordinace složek integrovaného 

záchranného systému při společném zásahu; zásady spolupráce operačních středisek 

základních složek; podrobnosti o úkolech operačních a informačních středisek; obsah 

dokumentace integrovaného záchranného systému, způsob zpracování dokumentace 

a podrobnosti o stupních poplachu poplachového plánu; zásady a způsob zpracování, 

schvalování a používání havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu; zásady 

způsobu krizové komunikace a spojení v integrovaném záchranném systému, závěrečná 

ustanovení. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva.  

První část vyhlášky udává podmínky vzniku zařízení civilní ochrany a odborné přípravy 

jeho personálu. Vyhláška také stanovuje postupy pro informování obyvatelstva 
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o možném ohrožení, zabezpečení systému varování a poskytování tísňových informací. 

Čtvrtá část je věnována způsobu provádění evakuace a jejího zabezpečení. Dále 

vyhláška stanovuje způsob a rozsah ochrany obyvatelstva včetně požadavků na stavby, 

k nimž se civilní ochrana vztahuje. Text vyhlášky se skládá ze 7 částí, 23 § a její 

součástí jsou 4 přílohy.  

3.2.4 Nařízení Ministra vnitra a závazné pokyny policejního prezidenta 

Nařízení Ministra vnitra č. 13/2004, k zajištění plněni úkolů za stavu nebezpečí, 

nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu a připravenosti na jejich 

řešení. 

Tímto nařízením se upravuje plnění úkolů Ministerstva vnitra, Policie České republiky 

a organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených 

ministerstvem k plnění úkolů v oboru jeho působnosti za krizových stavů a připravenost 

na jejich řešení. 

Nařízení Ministra vnitra č. 6/2004, kde je v příloze 1 stanoven postup při hlášení 

události v oblasti veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku. 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 10/2009, o zajišťování vnitřního pořádku 

a bezpečnosti. 

Tento závazný pokyn upravuje postup Policie České republiky při provádění opatření 

k omezení negativních jevů ovlivňujících bezpečnostní situaci, využívání pořádkových 

jednotek a antikonfliktních týmů při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

organizaci pořádkových jednotek, jejich výzbroj, výstroj a materiální a technické 

zabezpečení. 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 110/2008, o plnění úkolů služby 

pořádkové policie a služby železniční policie. 

Tímto závazným pokynem se upravuje činnost: 

 obvodních (místních) oddělení a oddělení železniční policie Policie České 

republiky okresních (obvodních, městských) ředitelství; 

 oddělení doprovodů vlaků odborů pořádkové a železniční policie Policie České 

republiky správ krajů a správy hl. m. Prahy;  
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 organizačních článků Policie České republiky při zabezpečení ochrany 

transportů s jadernými materiály v železniční a silniční přepravě na území České 

republiky. 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení. 

Účelem tohoto pokynu je upravit organizaci výkonu služby, součinnost a příslušnost 

policejních orgánů a policistů a provádění některých úkonů v trestním řízení. 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 227/2008, k zajištění akceschopnosti. 

Tento závazný pokyn vysvětluje pojem akceschopnost, obecné zásady akceschopnosti 

a kdo v rámci své působnosti akceschopnost vykonává a zajišťuje. 

3.3 Policie České republiky 

Policii České republiky vymezuje zákon 273/2008 Sb., o Policii České republiky [23], 

který je účinný od 1. 1. 2009. 

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Policie slouží 

veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, 

předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku 

vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy 

Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního 

řádu. Policie působí na území České republiky (ČR), nestanoví-li zákon nebo jiný 

právní předpis jinak. [23] 

Konkrétní úkoly policie [14]: 

a) chrání bezpečnost osob a majetku; 

b) spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření 

k jeho obnovení; 

c) vede boj proti terorismu; 

d) odhaluje trestné činy a zajišťuje jejich pachatele; 

e) koná vyšetřování o trestných činech; 

f) zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu; 

g) zajišťuje ochranu ústavních činitelů ČR a bezpečnost chráněných osob, kterým je 

při jejich pobytu na území ČR poskytována osobní ochrana podle mezinárodních 

dohod; 
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h) zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, 

pokud zákon nestanoví jinak, prezidenta republiky, ústavního soudu, ministerstva 

zahraničních věcí, ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro 

vnitřní pořádek a bezpečnost, které určí vláda na návrh ministra vnitra; rovněž 

zajišťuje ochranu objektů, pro něž taková ochrana vyplývá z mezinárodní dohody, 

kterou je ČR vázána; 

i) dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení; 

j) odhaluje přestupky; 

k) projednává přestupky, pokud jí tak stanoví zvláštní zákon; 

l) vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů; 

m) vyhlašuje celostátní pátrání; přitom je oprávněna zveřejňovat údaje nezbytné 

k identifikaci hledaných osob; 

n) na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby ČR provádí úkony související 

s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo 

z výkonu trestu odnětí svobody; 

o) zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří 

jsou na útěku a spolupůsobí při jejich vyhledávání; 

p) zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení, která určila vláda ČR a podílí se 

na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě podle zvláštního zákona. 

3.3.1 Řízení a organizace Policie České republiky  

Policie České republiky je tvořena útvary, které jsou podřízeny Ministerstvu vnitra, a to 

vytváří podmínky pro plnění úkolů PČR. Ministerstvo ukládá úkoly prostřednictvím 

Policejního prezídia, v čele Policejního prezídia stojí Policejní prezident, který je 

představený všem policistům. Výjimku tvoří policisté, kteří jsou povolání k plnění 

úkolů přímo Ministerstvem vnitra. Policejní prezident je jmenován a odvoláván 

Ministerstvem vnitra za souhlasu vlády ČR a je jim odpovědný za činnost policie. [23] 

Organizační schéma Policie České republiky viz příloha 1. 
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3.3.2 Útvary Policie České republiky 

Policejní prezídium 

V čele Policejního prezídia stojí Policejní prezident, který odpovídá za činnost policie 

ministrovi vnitra. 

Útvary s působností na celém území České republiky [16]: 

Kriminalistický ústav Praha, Letecká služba, Národní protidrogová centrála služby 

kriminální policie a vyšetřování (SKPV), Pyrotechnická služba, Služba cizinecké 

policie, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV, Útvar odhalování 

korupce a finanční kriminality SKPV, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu 

SKPV, Útvar pro ochranu prezidenta ČR, Útvar pro ochranu ústavních činitelů, Útvar 

rychlého nasazení, Útvar speciálních činností SKPV, Útvar zvláštních činností SKPV. 

Útvary s územně vymezenou působností [17]: 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Krajské ředitelství policie 

Středočeského kraje, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Krajské ředitelství 

policie Plzeňského kraje, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Krajské 

ředitelství policie Ústeckého kraje, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, 

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Krajské ředitelství policie 

Pardubického kraje, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Krajské ředitelství 

policie Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Krajské 

ředitelství policie Olomouckého kraje, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 

kraje. 

V následujícím odstavci je blíže rozpracováno Krajské ředitelství Moravskoslezského 

kraje, konkrétně Městské ředitelství policie Ostrava, jelikož vybraná lokalita se nachází 

na území Městského ředitelství policie Ostrava. V rámci plnění úkolů diplomové práce 

bude území Městského ředitelství policie Ostrava, konkrétně lokality jednotlivých 

obvodních oddělení PČR, použity pro srovnání s vybranou lokalitou.  

Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje 

Územní části Moravskoslezského kraje se dělí:  

 Městské ředitelství policie Ostrava,  

 Územní odbor Bruntál, 
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 Územní odbor Frýdek-Místek, 

 Územní odbor Karviná,  

 Územní odbor Nový Jičín, 

 Územní odbor Opava.  

Organizační schéma Městského ředitelství policie Ostrava viz příloha 2.  

Území Městského ředitelství policie Ostrava v rámci územního odboru vnější služby je 

rozděleno na jednotlivé územní celky obvodních oddělení PČR. Na území Městského 

ředitelství policie Ostrava se ke dni 31. 12. 2010 nachází tyto obvodní oddělení (OO) 

Policie České republiky: 

 OO PČR Mariánské Hory, 

 OO PČR Poruba I., 

 OO PČR Poruba II., 

 OO PČR Vítkovice, 

 OO PČR Slezská Ostrava, 

 OO PČR Vratimov, 

 OO PČR Ostrava Střed, 

 OO PČR Hrabůvka, 

 OO PČR Zábřeh, 

 OO PČR Přívoz, 

 OO PČR Velká Polom.  

 OO PČR Kunčice, 

3.4 Zvolená lokalita obvodního oddělení Policie České republiky 

V rámci zpracování diplomové práce byla vybrána lokalita Obvodního oddělení 

Policie České republiky Mariánské Hory. Území vybrané lokality se nachází 

v převážné míře na území městského obvodu Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky.  Na 

stávajícím obvodním oddělení PČR, které se nachází ve vybrané lokalitě, pracuje 

zpracovatel této diplomové práce již třetím rokem jako řadový zaměstnanec PČR na 

pozici „dokumentarista spisové služby“. Z výše uvedeného důvodu se domnívá, že na 

základě jeho dosavadní praxe dokáže objektivně vyhodnotit stávající bezpečnostní 

situaci. Podrobnější informace o vybrané lokalitě jsou uvedeny v následující 

subkapitole. 

3.4.1 Deskripce vybrané lokality  

Mariánské Hory a Hulváky, na kterém se nachází vybraná lokalita je městskou částí 

Ostravy, která územně patří Moravskoslezskému kraji. Území města Ostravy má 

rozlohu 214,23 km2 a je rozděleno do 23 obvodů [9]. 
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Mariánské Hory a Hulváky je tedy jeden z obvodů města Ostravy a má cca 13 100 

obyvatel, což představuje 4,1 % z celkového počtu obyvatel žijících v Ostravě. Obvod 

je dle počtu obyvatel po Ostravě – Jih, Ostravě - Porubě, Moravské Ostravě a Přívozu 

a Slezské Ostravě pátým největším obvodem. [9] 

Obvod Mariánské Hory a Hulváky má katastrální území o velikosti 735,2972 ha, což 

představuje cca 3,5 % celkové rozlohy města Ostravy. Obvod má hranici s obvodem 

Ostrava - Svinov, Ostrava - Vítkovice a obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, který je 

považován za centrum celé Ostravy. [9] 

Obvodem Mariánské Hory a Hulváky vede silniční komunikace s mezinárodním 

provozem s označením dálnice D1, která byla postavena v oblasti s menším osídlením 

obyvatel (na kraji obvodu). Centrum obvodu Mariánské Hory a Hulváky je soustředěno 

po obou stranách ulice 28. října, která tvoří „páteřní“ komunikaci pro Městskou 

hromadnou dopravu (MHD) do centra města. Podél výše uvedené komunikace je 

soustředěno nejvíce obchodů. V obvodu se nachází také sad Dr. Milady Horákové, který 

zaujímá celkovou plochu cca 10,5 ha. [9] 

Ve vybrané lokalitě se v současné době nachází OO PČR Mariánské Hory se sídlem na 

ul. Strmé 14, 709 39 Ostrava – Mariánské Hory. Toto oddělení je I. typu, což znamená, 

že počet systematizovaných míst (počet policistů na oddělení) činí nejméně 60. 

3.4.2 Mapa území vybrané lokality  

Na níže uvedeném obrázku 2 vidíme mapu území vybrané lokality, která zobrazuje 

městský obvod Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky s přilehlým okolím. Červená 

a fialová barva označuje hranici vybrané lokality. Žlutou barvou jsou na mapě 

vyznačeny pozemní komunikace, modrou barvou vodní plochy a šedá barva značí 

jednotlivé místní ulice obvodu včetně zástaveb. Seznam hraničních ulic, úseků a objektů 

vybrané lokality je uveden v tabulce 1. 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Mapa území vybrané lokality [6] 

Tabulka 1 – Seznam hraničních ulic, úseků a objektů ve vybrané lokalitě 

Ulice Úseky, objekty 

Říční 

řeka Odra 

U Hrůbků 
Chaloupeckého 

Plzeňská 
U Koupaliště 

Žákovská 
Blodkova 

Železárenská 

parkoviště Samaritánská 

1. máje 
Průmyslová 

Výstavní 
Pohraniční 
Místecká 

Vítkovická 
28. října 

objekt Ferona 

Senovážná 
Hornopolní 
Novinářská 
Nákladní 
Slovenská 
Na Náspu 
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3.5 Dílčí závěr 

V předchozích subkapitolách jsou vysvětleny jednotlivé pojmy týkající se této 

diplomové práce jako je riziko, analýza rizik, ochrana obyvatelstva apod. Dále je 

shrnuta a stručně charakterizována základní právní úprava v oblasti PČR a ochrany 

obyvatelstva. Z právní úpravy vyplývá, že je komplexně řešená ochrana obyvatelstva 

a postavení PČR při ochraně obyvatelstva a jsou stanoveny jednotlivé úkoly, které plní 

PČR. Právní úprava však neřeší dojezdové časy PČR na místo činu, jako u Hasičského 

záchranného sboru a Zdravotní záchranné služby.  

V subkapitole 3.3 je definovaný pojem PČR. Pod pojmem jsou uvedeny jednotlivé 

úkoly policie, organizace a řízení policie. Je naznačena organizační struktura útvaru 

PČR s bližším rozpracováním oblastního celku Moravskoslezského kraje respektive 

Městského ředitelství policie Ostrava.   

V předposlední subkapitole je proveden výběr konkrétní lokality, je zpracována 

deskripce vybrané lokality včetně jejího znázornění a hranic.  
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4 Metody zpracování diplomové práce 

Při zpracování diplomové práce byly užity obecné a specifické metody. 

4.1 Obecné metody 

Vybrat nejvhodnější obecné metody, které by komplexně vyřešily danou problematiku 

této diplomové práce je velice těžké a názory odborníků na výběr konkrétních metod 

se mohou lišit.  

Pro splnění jednotlivých cílů této diplomové práce musí být zvolena konkrétní lokalita 

(území) a vytvořena její podrobná deskripce. Deskripce musí obsahovat rozlohu 

lokality, stanovení hranic lokality, kde se přesně nachází a v jakém územním celku. 

Zvolení lokality nemá přesně stanovená kritéria a záleží na výběru konkrétní osobou, 

tedy autorem této diplomové práce. Konkrétní lokalita by měla být vybrána i na základě 

bližších znalostí, zkušeností a faktorů, které jsou rozhodující pro objektivní 

vyhodnocení. V neposlední řadě i možností získání všech potřebných podkladů nutných 

ke splnění konkrétních stanovených cílů. 

K provedení analýzy stávajících bezpečnostních rizik bude zvolena metoda, která bude 

vycházet z analýzy mimořádných událostí a z analýzy trestné činnosti, které se udály na 

území vybrané lokality. Data budou získána ze statistik HZS za časové období v letech 

2007 – 2009. Dále budou vyhodnoceny statistiky získané od PČR z hlediska spáchání 

jednotlivých trestných činů. Statistiky taktéž budou vyhodnoceny za časové období 

v letech 2007 –2009. Na základě výše uvedených statistik bude vyhodnocen současný 

stav bezpečnosti ve vybrané lokalitě. 

4.2 Specifické metody 

Pro splnění zbývajících cílů této diplomové práce byla zvolena specifická metoda 

zahrnující vhodně vybranou analýzu, ze které bude vycházet samotná návrhová část 

spočívající v návrhu počtu policistů, sil a prostředků OO PČR, umístění OO PČR 

a stanovení optimalizace dojezdových časů hlídek PČR na místo činu. Touto metodou je 

SWOT analýza. 

Jedná se o metodu strategické analýzy výchozího stavu organizace nebo její části 

(strategická obchodní jednotka, funkční nebo průřezové oblasti), kdy na základě vnitřní 
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analýzy (silné a slabé stránky) a vnější analýzy (příležitosti a hrozby) jsou generovány 

alternativy strategií. [7] 

SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabé 

stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby. [7] 

Komplexně pojatá SWOT analýza staví silné a slabé stránky organizace anebo její části 

proti identifikovaným příležitostem a hrozbám, které vyplývají z okolí, a vymezuje 

pozici organizace nebo její části jako východisko pro definování strategií dalšího 

rozvoje. [7] 

Silné stránky 

Jsou vnitřní podmínky pozitivního charakteru, které můžou organizaci získat výhodu 

nad konkurenty. Organizační schopností je chápán zdroj, jasná kompetence nebo 

schopnost, pomocí které lze získat konkurenční výhodu na trhu. Do skupiny předností 

patří např. talentovaní manažeři, silný image, přístup ke kvalitnějším materiálům, 

vlastnictví patentů apod. [7] 

Slabé stránky 

Jsou vnitřní podmínky negativního charakteru, které mají za následek nižší výkonnost 

organizace. Do nedostatků firmy můžeme zařadit například manažery 

s neodpovídajícími strategickými schopnostmi, zastaralé stroje, špatný image, absence 

jiných schopností apod. [7] 

Příležitosti 

Vyjadřují současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou příznivé pro výstup 

organizace v čase současném nebo budoucím. Mezi příznivé podmínky můžeme zařadit 

změny v zákonech, rostoucí počet zaměstnanců, zlepšené vztahy s dodavateli, uvedení 

nových technologií apod. [7] 

Hrozby 

Hrozby znamenají současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou nepříznivé 

pro výstup organizace v čase současném nebo budoucím. Do hrozeb lze zařadit 

například vstup nového silného konkurenta na trh, zastaralost výrobků, změna 

legislativních nařízení, pokles počtu zákazníků apod. [7] 
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5 Analýza řešené problematiky 

V dnešní době, se veškerá území v České republice potýkají s nejrůznějšími riziky. 

Cílem této kapitoly je zhodnotit stávající bezpečnostní rizika ve vybrané lokalitě a ze 

zjištěných skutečností stanovit bezpečnost ve vybrané lokalitě včetně provedení analýzy 

SWOT pro konkrétní obvodní oddělení PČR. 

5.1 Analýza bezpečnostních rizik ve vybrané lokalitě 

V rámci této subkapitoly je provedena analýza bezpečnostních rizik, která je rozdělena 

do dvou samostatných skupin. Z důvodu rozsahu řešené problematiky vycházela 

analýza bezpečnostních rizik ve vybrané lokalitě z analýzy mimořádných událostí 

a z analýzy trestné činnosti. 

 První skupinu tvoří analýza mimořádných událostí, vycházející ze statistik 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro území vybrané 

lokality;  

 Druhou skupinu tvoří analýza trestné činnosti, vycházející ze statistik PČR pro 

území vybrané lokality.  

Obě analýzy jsou vyhodnoceny za léta 2007 – 2009.  

5.1.1 Analýza mimořádných události ve vybrané lokalitě 

V předmětné analýze jsou mimořádné události rozděleny na požáry, dopravní nehody, 

živelné pohromy, úniku nebezpečné látky, technické havárie a ostatní mimořádné 

události, ke kterým je uvedeno vysvětlení daných pojmů. 

Požár 

Za požár se považují mimořádné události, definované dle § 1 písm. m) vyhlášky 

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). "Požárem se rozumí každé nežádoucí 

hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na 

materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly 

osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy". [4] 

Za požár ve smyslu uvedené definice se také považují výbuchy směsi hořlavých plynů 

nebo par hořlavých kapalin či prachů s plynným oxidantem. [4] 
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Dopravní nehoda (DN) 

Zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize 

dopravních prostředků. 

Dopravní nehody se dále dělí na [4]: 

 DN silniční - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích (mimo 

hromadné DN); 

 DN silniční hromadná - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních 

komunikacích za účasti více než 4 vozidel nebo prostředku hromadné přepravy 

osob; 

 DN železniční vč. metra - na všech železničních tratích, včetně vleček; 

 DN letecká - spojená s leteckou přepravou včetně bezmotorových letadel; 

 DN ostatní - DN např. na polních a lesních cestách. 

Živelná pohroma  

Je zásah u události spojený s likvidací následků škodlivě působících sil a jevů 

vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí - povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu, námrazy, větrné smrště, sesuvu půdy, 

zemětřesení apod. Do této kategorie patří zejména události, které jsou spojeny 

s vyhlášením stavu nebezpečí, stupně povodňové aktivity apod. Do jednotlivých 

podskupin se zatřiďuje podle převažujícího charakteru. [4] 

Únik nebezpečné látky 

Je zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek 

včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. 

Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, 

žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, 

ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny 

a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle § 2 zákona č. 353/1999 

Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. [4] 
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Technická havárie (TH) 

Je typ zásahu u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů [4]. 

Technické havárie se dále mohou dělit na [4]: 

 TH technická havárie – do které řadíme odstranění nebezpečí nebo 

nebezpečných stavů velkého rozsahu či značných následků na zdraví osob, zvířat 

či majetku (např. destrukce objektu); 

 TH technická pomoc – zde patří odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů 

menšího rozsahu mimo technologický provoz závodů (mimo dopravních nehod). 

Jedná se o pomoc technikou jednotek bez návaznosti jakéhokoliv 

technologického provozu resp. výroby, např.: vyproštění osob z výtahu, nouzové 

otevření bytu, odstranění překážek z komunikací i jiných prostor, otevírání 

uzamčených prostorů, likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů apod., 

odvětrání prostor, záchranu osob a zvířat, čerpání (kromě událostí ŽP), uzavírání 

a navážení vody, asistence při hledání nástražného systému (např. výbušného), 

provizorní nebo jiné opravy, vyprošťování předmětů, osob (včetně prací na 

vodě), měření koncentrací nebo radiace (není-li součástí jiné události než 

technické pomoci); 

 TH technologická pomoc – tato pomoc zahrnuje odstranění nebezpečí nebo 

nebezpečných stavů v technologickém provozu závodů. Jedná se o pomoc 

technikou jednotek v určité technologii či provozu zejména podniku, jako je 

náhrada havarovaného chlazení, nouzová dodávka vzduchu, vody, požární 

asistence s výjimkou předem dohodnuté pomoci, dohašování ohnisek po pálení 

klestu nebo následné dohašování ohnisek požáru lesa, ochlazování briket, 

skládek u těch případů, které nemají znaky definice požáru; 

 TH ostatní pomoc - nelze klasifikovat předchozími druhy TH. Jedná se např. 

o odvoz nebo převoz pacienta či lékaře, monitoring vodních toků, kontrola 

sjízdnosti komunikací, i na vyžádání jiné služby (přímo i nepřímo poskytnutá 

pomoc).  

Ostatní mimořádná událost  

Je druh zásahu u jiné události např. epidemie nebo nákaza způsobená nebezpečnou 

nemocí, zajištění podezřelých zásilek a dále pak všechny zásahy u událostí, které nelze 

klasifikovat předchozími kategoriemi. [4] 
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Na grafu 1 jsou zobrazeny počty mimořádných událostí, které se udály v letech 2007-

2009 na území vybrané lokality. 

Počty mimořádných událostí v letech 2007 - 2009.
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Graf 1 -  Počet  mimořádných událostí v letech 2007 – 2009 [12] 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že největší podíl ze všech mimořádných událostí 

zaujímá technická havárie. Následuje požár, dopravní nehody, živelné pohromy, únik 

chemické látky a ostatní mimořádná událost. Za poslední tři roky daná lokalita 

nezaznamenala ani jednu ostatní mimořádnou událost. I přes klesající tendenci případů 

technické havárie, jsou výsledky za poslední roky proti jiným v absolutní převaze. Tato 

mimořádná událost z hlediska spolupráce s HZS zabírá PČR  nejvíce času. 

5.1.2 Analýza trestné činnosti ve vybrané lokalitě 

Tato analýza zahrnuje přečiny, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin. Krádeže 

vloupáním, krádeže prosté, ostatní majetková trestná činnost a hospodářská kriminalita. 

Význam jednotlivých skupin je popsán dále.  

V níže uvedené analýze jsou uvedeny pouze přečiny nikoliv zločiny, jako je např. 

násilná kriminalita, mravnostní kriminalita apod., protože zločiny neřeší základní útvary 

policie (obvodní oddělení), ale služba kriminální policie a vyšetřování. V práci nebude 

také blíže rozpracován problém řešení přestupků, jelikož následné přestupkové řízení je 

v kompetenci jednotlivých městských úřadů. Policie České republiky koná v této věci 

pouze prvotní úkony, které jsou časově zanedbatelné oproti řešené problematice v této 

práci. 
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Krádeže vloupáním  

Do této skupiny patří krádeže týkající se vloupání do obchodů, restaurací, jídelen, 

kiosků, škol, ale hlavně do bytů a rodinných domů. 

Krádeže prosté  

Zde jsou zahrnuty krádeže kapesní, na osobách, motorových vozidel, věcí z vozidel, 

součásti vozidel a věci z bytů a rodinných domů. Dále je pod tuto skupiny zařazeno 

poškozování cizí věci. 

Hospodářská kriminalita 

Do hospodářské kriminality patří zpronevěry, podvody, pojistné a úvěrové podvody 

a neoprávněné držení platebního prostředku. 

Ostatní kriminalita 

Tato skupina zahrnuje výtržnictví, sprejerství, ohrožení mravní výchovy mládeže, 

maření výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení pod vlivem návykové látky a zanedbání 

povinné výživy.  

Na grafu 2 je vyobrazena statistika počtu trestných činů, které se staly na území vybrané 

lokality v letech 2007 - 2009. 

Počet tresných činů v letech 2007 - 2009.
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Graf 2 -  Počet trestných činů v letech 2007 – 2009 [13] 

5.2 Stav bezpečnosti ve vybrané lokalitě 

V rámci předchozích subkapitol byla provedena sjednocená analýza mimořádných 

událostí a trestné činnosti. Z dvou předchozích grafů (graf 1 a 2) byly pro vyhodnocení 
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bezpečnosti vybrány jednotlivé události (trestné činy a mimořádné události), které mají 

min. 10% podíl z celkového počtu.  

Ze zjištěných statistik jednoznačně vyplývá, že největší hrozbou pro danou lokalitu jsou 

krádeže prosté, které mají logickou návaznost na časový fond policie v rámci svého 

výkonu. Například v roce 2009 tvoří z celkového počtu 3066 případů 1941 krádeží 

prostých, což představuje cca 63 % všech uvedených případů.  

Naopak nejmenší časové zatížení policie ze všech zjištěných statistik tvoří ostatní 

mimořádná událost. V grafu 3 je provedeno srovnání mimořádných událostí a trestných 

činů, které mají min. 10% podíl z celkového počtu všech událostí v letech 2007 – 2009. 

Srovnání mimořádných událostí a trestných činů v letech 2007 - 2009.
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Graf 3 – Srovnání mimořádných událostí a trestných činů v letech 2007 – 2009 [13, 12] 

5.3 Porovnání stavu bezpečnosti vybrané lokality s ostatními lokalitami 

Pro názornější představu vytíženosti jednotlivých stávajících obvodních oddělení PČR 

z hlediska nápadu trestné činnosti bylo provedeno srovnání počtu trestních spisů 

vybrané lokality (Mariánské Hory) s jednotlivými obvodními odděleními Městského 

ředitelství policie Ostrava. Srovnávací analýza byla provedena za léta 2008 – 2009 a je 

uvedena v grafu 4. 
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Porovnání trestních spisů jedotlivých lokalit
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Graf 4 - Porovnání trestních spisů jednotlivých lokalit [5] 

V grafu 5 je uvedeno srovnání trestních spisů k vyřízení a zatíženost na policistu. 

Srovnání je provedeno s vybranou lokalitou (Mariánské Hory) a ostatními obvodními 

odděleními v rámci Městského ředitelství policie Ostrava v letech 2008 a 2009. 
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Graf 5 - Porovnání všech trestních spisů k vyřízení a zatíženost na policistu [5] 

5.4 SWOT analýza obvodního oddělení Policie České republiky 

Mariánské Hory 

Na základě provedených analýz a vlastních zkušeností autora diplomové práce, znalostí 

z jeho dosavadní práce u PČR je provedena SWOT analýza stávajícího obvodního 

oddělení PČR Mariánské Hory. Jednotlivé uvedené faktory týkající se silné stránky, 

slabé stránky, příležitostí a hrozeb jsou uvedeny v tabulce 2. 
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Tabulka 2 – SWOT analýza obvodního oddělení Policie České republiky 

INTERNÍ PROSTŘEDÍ 

Silné stránky Slabé stránky 
 strategické umístění budovy obvodního 

oddělení policie ve vybrané lokalitě 
 zavedená interní elektronická síť intranet 
 možnost tvorby prevence 
 kvalitní vazby mezi jednotlivými složkami 

IZS  
 jistota práce policistů 
 dobrý kolektiv 
 kvalitní management 
 kvalitní spolupráce v rámci obvodního 

oddělení policie 
 spolupráce s vysoce kvalifikovanými 

pracovníky 

 přílišná tisková byrokracie 
 zaostalost v informačních technologiích 
 slabé marketingové dovednosti 
 nízké motivační prostředky (ohodnocení) 
 nízké zkušenosti v rámci praxe řadových 

policistů 
 nedostačující množství služebních dopravních 

prostředků 
 velké množství trestných činů na jednoho 

policistu  
 nedostačující počet policistů 

EXTERNÍ PROSTŘEDÍ 

Příležitosti Hrozby 
 zjednodušení právní legislativy - úprava 

zákonů 
 zkrácení řešení jednotlivých případů 
 zvýšení pravomoci policistů 
 větší příliv investici do vzdělání policistů 
 zvýšení státního rozpočtu ministerstva vnitra 
 vzájemná výpomoc mezi obvodními 

odděleními policie 

 méně finančních prostředků 
 omezení běžného výkonu služby  
 sníženi stavu policistů na odděleních 
 oslabení sociální sféry - rostoucí kriminalita 

5.5 Dílčí závěr 

V předchozích subkapitolách jsou zpracovány jednotlivé statistiky, ze kterých byla 

vyhodnocena bezpečnost vybrané lokality. Největší hrozbou pro danou lokalitu jsou 

„krádeže prosté“, které jsou z hlediska počtu případů oproti ostatním událostem značně 

v popředí. Naopak nejmenší hrozbou pro vybranou lokalitu je ostatní mimořádná 

událost. V rámci porovnání všech trestních spisů s ostatními lokalitami Městského 

ředitelství policie Ostrava vyplývá, že vybraná lokalita má největší nápad trestné 

činnosti s porovnáním s ostatními lokalitami. S tím i souvisí největší zatíženost na 

jednotlivé policisty. V poslední subkapitole je provedena analýza SWOT stávajícího 

obvodního oddělení PČR v Ostravě – Mariánských Horách, ze které vychází návrhová 

část uvedená v následující kapitole. 
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6 Návrhová část 

V této kapitole je zpracován návrh počtů policistů, sil a prostředků obvodního oddělení 

Policie České republiky a provedena optimalizace dojezdových časů hlídek na místo 

činu. Následně jsou navrženy další změny týkající se PČR, které byly stanoveny na 

základě provedené SWOT analýzy. Návrhová část je zaměřena pouze na složku PČR 

a plnění jejich úkolů. Kapitola dále objasňuje i současnou situaci stávajícího obvodního 

oddělení PČR Mariánské Hory. 

Policie České republiky se spolu s dalšími složkami IZS podílí na zajišťování prací 

v oblasti varování a evakuace obyvatelstva, ukrytí a nouzového přežiti a náhradního 

ubytovaní, stejně jako dalších prací směřujících k zabezpečení ochrany života, zdraví 

a majetkových hodnot, bez ohledu na to, zda se jedná o přírodní katastrofu, 

průmyslovou havárii nebo o jiný druh mimořádné události. 

Při vzniku mimořádné události, a pokud to situace vyžaduje, Policie České republiky na 

základě rozhodnutí příslušného vedoucího funkcionáře poskytne veškeré možné síly 

a prostředky k plnění výše uvedených úkolů. Nasazení sil a prostředků však nesmí 

bezprostředně narušit základní fungování jednotlivých útvarů policie. V případě 

vyhlášení krizového stavu se postupuje dle platné legislativy. 

6.1 Návrh na vytvoření obvodního oddělení Policie České republiky 

Budova obvodního oddělení PČR musí splňovat řadu podmínek, které jsou nutné pro 

samotný provoz OO PČR.  Nejzákladnější a nejdůležitější podmínky jsou: 

 strategické umístění v dané lokalitě; 

 budova musí splňovat základní provozní podmínky (hygienické, protipožární, 

tepelné, dispoziční apod.); 

 budova musí mít standardní dispoziční řešení typu kancelářských prostor, 

chodeb včetně únikových východů; 

 dostatečně velké zázemí pro příslušníky policie, materiál apod.; 

 vyhrazené parkoviště pro služební vozidla; 

 komplexní ochranu budovy (mechanické a technické prostředky). 

Ve vybrané lokalitě se v současné době nachází obvodní oddělení PČR Mariánské 

Hory. Stávající budova obvodní oddělení splňuje veškeré výše uvedené podmínky, 

a proto bude zachována na stávajícím místě bez jakýchkoliv změn. 
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6.2 Návrh počtů policistů, sil a prostředků obvodního oddělení Policie 

České republiky 

Z hlediska možného zneužití citelných dat je níže uvedený „současný stav oddělení“ 

popsán pouze orientačně. Nejsou v něm uvedeny konkrétní čísla zahrnující počet 

policistů, sil a prostředků stávajícího OO PČR Mariánské Hory. Nejsou zde ani počty 

a výčet konkrétních výstrojových součástek příslušníků policie.  

Současný stav oddělení 

Policisté na obvodním oddělení prvního typu jsou zařazeni do dvou základních skupin.  

 hlídková služba, 

 dokumentaristé spisové služby (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího oddělení, 

dozorčí služba, vedoucí směny). 

Hlídková služba má za úkol dohlížet v rámci obvodu na veřejný pořádek, předcházet, 

zabraňovat a odhalovat trestnou činnost a jiné protiprávní jednání.  

Dokumentaristé spisové služby mají za úkol dokumentovat veškeré události, které se 

týkají úkolů PČR a jsou vymezeny v zákoně. Z hlediska obvodního oddělení PČR se to 

týká převážně zpracovávání trestných činů a následného šetření a objasňování 

trestných činů.  

Obvodní oddělení prvního typu vede vedoucí, který má dva zástupce, pro hlídkovou 

a spisovou službu.  

V rámci oddělení dále působí dozorčí služba, která má za úkol nepřetržité 

zabezpečování příjmu oznámení a akceschopnosti oddělení k plnění úkolu policie 

s návazností na činnost příslušného operačního střediska policie.  

Na oddělení vykonávají funkci i vedoucí směny, kteří mají za úkol vytvářet podmínky 

pro výkon hlídkové služby.  

Obvodní oddělení PČR Mariánské Hory má k dispozici prostředky, které jsou nezbytné 

pro základní provoz a funkci obvodního oddělení. Jedná se o tyto prostředky: 

 služební vozidla, 

 výstrojní součástky jednotlivých policistů,  

 výpočetní technika, 

 další prostředky nutné k jejich provozu.  
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Dle výsledků provedené analýzy porovnání všech trestních spisů k vyřízení a zatíženost 

na policistu ve vybrané lokalitě s ostatními obvodními odděleními PČR v rámci města 

Ostravy v letech 2008 – 2009 (graf 5) je statisticky prokázáno, že ve vybrané lokalitě je 

největší nápad trestné činnosti. Tato situace si v současné době vyžaduje nasazení 

velkého počtu policistů s jasně definovaným účelem, co nejvíce eliminovat veškerou 

trestnou činnost. 

6.2.1 Návrh počtů policistů 

Hlídková služba 

Bude rozdělena na čtyři samostatné skupiny o počtu šesti policistů. Skupina bude 

vykonávat hlídkovou službu v délce směny 12 hodin noční a denní služby. Celkový 

počet policistů zařazených na hlídkovou službu činí 24.  

Spisová služba  

Bude tvořit 35 policistů. Výkon spisové služby bude ve všedních dnech od 7:00 hod. do 

15:00 hod. a od 14:00 hod. do 22:00 hod. V tomto čase se bude provádět šetření 

u přidělených spisů, plnit úkoly dle trestního řádu a bude vykonávat tzv. stálá služba, 

která spočívá v prvotním zadokumentování trestných činů a provedení nezbytných 

opatření na místě činu. V rámci jedné směny budou stálou službu tvořit dva pracovníci 

v časových intervalech 6-18 hodin a 8-20 hodin. Na druhé směně bude pracovat jeden 

policista. Výkon služby bude v intervalu 19:00 – 7:00 hodin.  

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že provedeným návrhem bude zabezpečen i nonstop 

provoz obvodního oddělení z hlediska zajištění prvotních úkonů zahrnující 

zadokumentování trestných činů.  

Vedení OO PČR  

Bude složeno z jednoho vedoucího OO PČR a dvou zástupců, pro spisovou a hlídkovou 

službu, kteří mají jako náplň práce vést metodicky policisty a dohlížet na správné 

postupy při plnění jejich úkolů. 

Vedoucí směny  - dva pracovníci.  

Dozorčí služba -  pět dozorčích.  

V rámci návrhu počtu policistů bude zcela nově zřízena tzv. výjezdová skupina. 

Výjezdová skupina bude provádět prvotní výjezd na místo činu a bude provádět prvotní 
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neodkladné úkony na místě činu.  Po zajištění místa činu provede výjezdová skupina 

přivolání hlídkové služby nebo pracovníků stále služby. Po provedení nezbytných 

úkonů na místě činu a následném předání hlídkové nebo stálé službě bude cesta 

výjezdové skupiny následovat ihned zpět na stanici OO PČR. Dokončení všech 

zbývajících úkonů, ohledání místa činu apod. bude provádět již přivolaný pracovník 

spisové nebo hlídkové služby. Práce policejního obvodního oddělení se takto značně 

zefektivní. Práce bude v daném čase efektivně předána ke kompetenci jinému 

pracovníku oddělení a výjezdová skupina bude schopna vyjet k případnému dalšímu 

případu. Tímto řešením dojde i k efektivnímu zacházení se služebními vozidly. 

Návrh pracovního fondu, počtu a rozdělení výjezdové skupiny 

Výkon služby budou tvořit 12 hodinové směny 6:00 – 18:00 hod. a 18:00 – 06:00 hod. 

Výjezdová skupina bude situována na OO PČR a bude vyjíždět jen na oznámení přes 

linku 158, či ostatní oznámení.  

Výjezdovou skupinu bude tvořit celkem 16 policistů rozdělených do čtyř skupin. 

V jedné směně budou celkem čtyři pracovníci (směna 6:00 – 18:00 hod). Čtyři 

pracovníci na druhé směně (18:00 – 06:00 hod.). Zbylí pracovníci jsou určení pro 

střídání. 

Výjezdová skupina bude plně motorizovaná, bude tvořit dvě dvoučlenné motorizované 

hlídky. 

V následujícím grafu 6 je provedeno srovnání stávajícího a navrženého stavu ve věci 

zatíženosti trestními spisy na policistu v letech 2008 – 2009.  
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Porovnání a srovnání stávajícího a navrženého stavu v letech 2008 - 2009.
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Graf 6 – Porovnání a srovnání stávajícího a navrženého stavu v letech 2008 – 2009 

Z grafu je zřejmé, že zatíženost na policistu se jednoznačně snížila. Pokles činí 

cca 14 %. 

6.2.2 Návrh sil a prostředků 

Služební vozidla 

Na celém oddělení bude k dispozici 6 služebních vozidel. Dvě vozidla hlídková služba, 

dvě spisová služby a dvě výjezdová skupina. 

Výpočetní technika 

Každý pracovník spisové služby bude mít v kanceláři k dispozici jeden počítač. Celkem 

tři počítače budou určeny pro hlídkovou službu a výjezdovou skupinu. Jeden počítač 

bude určen pro dozorčí službu. Tři počítače budou sloužit vedoucím a jeden počítač 

bude pro velitelé směn. Návrh výpočetní techniky pro oddělení je 43 kusů. 

Ostatní síly a prostředky nebudou v této práci zpracovány, a to z důvodu nedovoleného 

poskytnutí nežádoucích informací o vybavení jednotlivých policistů apod. 

6.3 Návrh optimalizace dojezdových časů na místo činu 

V žádných právních ani interních předpisech není řešena problematika dojezdových 

časů na místo činu. Stanovit optimální dojezdový čas PČR na místo činu je velice 

obtížné. Policisté totiž vykonávají službu v celém obvodu a nevyjíždějí z pevně 

stanoveného místa, tak jako u HZS a Zdravotní záchranné služby.  
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Pro návrh optimalizace dojezdových časů na místo činu byla navíc zřízená výjezdová 

skupina, která bude vyjíždět z pevného bodu (budovy oddělení). Získáním stanovení 

pevného bodu výjezdu, znalostí členitosti, složitosti a rozdílnosti vybrané lokality lze 

stanovit návrh konkrétních dojezdových časů na místo činu.  

Návrh dojezdového času na místo činu 

Nejdelší dojezdový čas na místo činu je navrhnut na základě nejvzdálenějšího místa od 

OO PČR Mariánské Hory a tím i nejdelší trasy. Nejvzdálenější místo dojezdu z OO 

PČR Mariánské Hory je ul. U Hrůbků 1851/122, 709 00 Ostrava. Tato trasa měří 5,3 km 

a při dodržení zákona o silničním provozu je dojezdový čas 7 minut. Při použití 

výstražné světelného zařízení se dojezdový čas zkrátí. K času bude přičtena doba 

1 minuty pro přípravu výjezdové skupiny. 

Navrhovaný dojezdový čas vychází z předpokladu, že výjezdová skupina bude vyjíždět 

z pevného bodu a v danou dobu nebude zaneprázdněna. V případě vytíženosti 

výjezdové skupiny bude prvotní výjezdy provádět hlídková služba PČR, popřípadě bude 

vyžádána pomoc od přilehlých OO PČR. 

Z výše uvedeného vyplývá, že návrh dojezdového času na místo činu v rámci OO PČR 

Mariánské Hory nepřekročí časový limit 8 minut. 

6.4 Další návrhy 

Dle provedené SWOT analýzy je zřejmé, že největší hrozbou pro celou Policii a tím 

i obvodní oddělení Mariánské hory je omezení policie ve finančních prostředcích. Týká 

se to jak omezení financí na platy policistů, tak omezení pohonných hmot apod. 

Ministerstvo vnitra i celá vláda má za úkol nakládat s finančními prostředky co nejvíce 

hospodárně, aby dluh České republiky stále nenarůstal. Tyto nepopulární kroky 

v podobě šetrnosti každé koruny u PČR bude mít logický důsledek v podobě 

demotivace policistů k výkonu služby, omezení běžného výkonu služby, snížení stavu 

policistů apod. Před samotnou změnou omezení financí PČR si Ministerstvo vnitra mělo 

provést řádný audit, který by jasně poukázal na slabé a silné stránky policie. 

Eliminováním slabých stránek a podporou silných stránek by mohlo dojít k ušetření 

finančních prostředků a dopad na PČR by byl zcela jiný. 

Ze slabých stránek SWOT analýzy lze považovat za důležité „slabé marketingové 

dovednosti“ a „nízké zkušenosti v rámci praxe řadových policistů“. Obě tyto stránky se 
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vzájemně propojují. U PČR neexistuje provedení určité „stáže policistů“ při vstupu 

k PČR. Stáž by obsahovala povinné „kolečko“ seznámení se se službou jiných oddělení, 

seznámení se s různými druhy případů apod. Policista by zaručeně při minimální 

3 měsíční stáži získal znalosti nejen teoretické, ale i praktické. S tím souvisí kvalitní 

marketingové dovednosti. Možnost „prodat“ a předat zkušenosti, zvyky, návyky apod. 

nově příchozím policistům. U PČR neexistují semináře výměny zkušeností mezi 

odděleními, městy, kraji apod.  Mohly by se taky využít zkušenosti a spolupracovat 

s kvalitním managementem PČR nebo vysoce kvalifikovanými spolupracovníky, kteří 

patří do skupiny silných stránek analýzy SWOT. 

Za nejsilnější příležitosti PČR vycházející ze SWOT analýzy lze považovat 

„zjednodušení právní legislativy – úprava zákonů“ a příliv finančních prostředků 

z Ministerstva vnitra. Úpravou zákonů by se jednoznačně posílila pravomoc policie 

a zkrátily doby řešení případů. Větší finanční prostředky by přinesly možnost 

vzdělávání policistů včetně získání mezinárodních zkušeností. Další možné posílení 

policie a její zefektivnění je možné při vzájemné výpomoci mezi jednotlivými 

odděleními policie. V rámci měst, obcí by bylo možné vytvořit model (počítačový 

program), který by jasně ukazoval momentální zatíženost policistů jednotlivých 

oddělení. Mohlo by takto docházet k vzájemné výpomoci s následným ročním 

vyhodnocením potřeby policistů na jednotlivá oddělení. 

6.5 Dílčí závěr 

V návrhové části vyplývající z analýzy SWOT byl proveden návrh počtů policistů, sil 

a prostředků v rámci OO PČR Mariánské Hory. Celkový počet policistů na obvodním 

oddělení je navržen na 85. Počet policistů povede ke snížení zatíženosti trestních spisů 

na jednoho policistu. V grafu 6 je provedeno srovnání stávajícího a navrženého stavu 

zatíženosti trestních spisů na policistu. Dále byl navržen dojezdový čas na místo činu, 

který je 8 minut. V závěru byl proveden návrh na jiné dílčí změny v oblasti PČR. 
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7 Závěr 

Diplomová práce se zabývá ochranou obyvatelstva a majetku Policií České republiky ve 

vybrané lokalitě. V první části diplomové práce byl nastíněn terminologický rámec 

tykající se tématu této práce a byla zhodnocena základní právní úprava, o kterou se PČR 

a ochrana obyvatelstva opírá. Byla vybrána konkrétní lokalita, pro kterou byly splněny 

jednotlivé stanovené cíle. Jedná se o lokalitu OO PČR Mariánské Hory v Ostravě.  

Analýza bezpečnostních rizik ve vybrané lokalitě vycházela z analýzy mimořádných 

událostí a z analýzy trestné činnosti. Analýzy vycházely ze statistik HZS a PČR v letech 

2007 – 2009, z níž byla vyhodnocena současná bezpečnost ve vybrané lokalitě. Navíc 

byly statistiky z hlediska trestních spisů srovnány i s ostatními lokalitami na území 

Městského ředitelství policie Ostrava. 

Pro splnění zbývajících cílu byla zvolena SWOT analýza, která byla aplikována na 

stávajícího OO PČR Mariánské Hory, ze které byl vytvořen návrh počtů policistů, sil 

a prostředků OO PČR a také byl vytvořen návrh dojezdového času hlídek PČR na 

místo činu. 

Hlavním přínosem této práce je možnost získání návrhového modelu pro danou 

konkrétní lokalitu. Model stanovuje, kolik by mělo mít obvodní oddělení PČR policistů 

a jaké prostředky. Model vychází ze stávajících podmínek nápadu trestné činnosti 

a počtu mimořádných událostí ve vybrané lokalitě. Tento návrhový model je použitelný 

pouze pro vybranou lokalitu nebo lokalitu velice podobnou a je použitelný v současné 

době, kdy situace již příští rok může být zcela jiná a tento návrh by musel být značně 

pozměněn. Dalším přínosem je přesný postup vytvoření návrhového modelu včetně 

stanovení potřebných podkladů. 

V závěru je nutné zmínit, že řada informací, které mohly být použity v této práci a vedly 

by k její větší kvalitě, jsou neveřejné. Proto zde nemohly být uvedeny, a pokud byly, tak 

jen obecně bez konkrétních hodnot.  
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