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P ÍLOHY 

P!íloha ". 1 – Dohoda o vzájemné spolupráci Policie "eské republiky 
spole#n  s bezpe#nostní agenturou Dora Security a. s. pro potla#ování 
protiprávního jednání a zajišt ní bezpe#nostní ochrany lokalit t žební 
organizace Czech Coal Group, a to lomu "eskoslovenské armády a 
lomu Vršany. 
 

Pro pot$eby útvar! Policie "eské republiky, Krajského $editelství policie 

Ústeckého kraje, Územního odboru Most se uve$ej%uje v plném zn ní Dohoda 

o vzájemné spolupráci Policie "eské republiky spole#n  s bezpe#nostní agenturou 

Dora Security a. s. pro potla#ování protiprávního jednání a zajišt ní bezpe#nostní 

ochrany lokalit t žební organizace Czech Coal Group, a to lomu "eskoslovenské 

armády a lomu Vršany (dále jen „dohoda“).  

Strany dohody, kterými jsou Policie "eské republiky, Krajské $editelství policie 

Ústeckého kraje, Územní odbor Most, se sídlem Most, ul. Václava &ezá#e 224, PS" 

434 75, zastoupené vedoucím územního odboru panem X. Y.  na stran  jedné (dále 

jen „policie“) a bezpe#nostní agenturou Dora Security a. s., se sídlem Most, ul. 

Jaroslava Seiferta 2179, PS" 434 01, I"O 12345678 zastoupené $editelem 

spole#nosti panem Y. Z. na stran  druhé (dále jen „bezpe nostní agentura“), se 

dohodly na následujícím: 

 

"lánek 1 

P$edm t a ú#el 

(1) P$edm tem této dohody je vymezení základních oblastí vzájemné 

spolupráce stran, jejich realiza#ních forem a metod. 

(2) Ú#elem této dohody je vytvo$ení základního organiza#ního rámce 

vzájemné sou#innosti a spolupráce stran, zejména pro úsp šné pln ní úkol! v rámci 

jejich p!sobnosti 
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"lánek 2 

Oblasti spolupráce 

 Oblastmi spolupráce jsou zejména: 

a) ochrana ve$ejného po$ádku, bezpe#nosti osob majetku a d!lního provozu, 

b) vyšet$ování trestných #in! a správních delikt! na základ  poznatk! z preventivní 

#innosti ostrahy areálu, 

c) ostraha areál! v p$edm tné lokalit , 

d) zamezení vstupu neoprávn ných osob do areál! p$edm tné lokality, 

e) informa#ní systémy, spojení, vým na informací a využívání map, 

f) spolupráce hlídek. 

 
"lánek 3 

 

Bezpe#nostní agentura 

 
Ostraha 

 

(1) Ostrahu areál! v p$edm tné lokalit  zabezpe#ují nep$etržitým výkonem 

p$íslušníci bezpe#nostní agentury, dále ve vybraných termínech ve spolupráci 

s policií.  

(2)  Ostraha areálu je vykonávána zejména  

a) na stanovišti stálé ostrahy, na kterém se provádí sledování a vyhodnocování 

výstupních hlášení instalovaných technických prost$edk! (nap$. elektrické 

zabezpe#ovací signalizace, kamerových systém!, elektronické evidence osob, 

elektrické hlášení požár!, aj.), 

b) na pevných stanovištích (nap$. u vstup! nebo vjezd! do areálu, recepce), 

na kterých se provádí kontrola oprávn nosti vstupu, st$ežení vymezených 

p$ehledných úsek! nebo prostor!, obsluha technických prost$edk!, kontrola 

vnášených a vynášených v cí, kontrola došlé pošty a osob za využití technických 

prost$edk!,  
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c) na pohyblivých stanovištích (nap$. podél oplocení, sklad!, objekt!, 

zabezpe#ených oblastí), na kterých se ostraha provádí nep$etržitými nebo 

nepravidelnými motohlídkami, #i p šími hlídkami (dále jen „hlídky“) 

d) jako doprovod, kterým se zajiš'uje vnit$ní režim ochrany areálu (nap$. doprovod 

vozidel zásobování, doprovod návšt v). 

(3) Hlídky se provád jí podle n kolika p$edem zpracovaných variant 

(v pracovní den, v den pracovního klidu, pro p$ípad vy$azení technických prost$edk! 

nebo vzniku mimo$ádné události). Varianta obsahuje úsek hlídkové #innosti a #asové 

údaje o jejím provedení. Intervaly hlídek se stanoví podle d!ležitosti p$edm tu 

chrán ného zájmu, míry rizika, rozlehlosti areálu, zp!sobu jeho zabezpe#ení 

technickými prost$edky, umíst ní areálu v terénu, okolní zástavb  apod. 

(4) Varianty, podle kterých budou v daný den hlídky provád ny, stanoví 

odpov dný pracovník bezpe#nostní agentury na základ  zpracovaných analýz 

výskytu protiprávních jednání za uplynulá období. 

(5) Na stanovišti stálé ostrahy neustále p$ítomna nejmén  jedna osoba 

ur#ená pro výkon ostrahy, a to i v p$ípad  provád ní hlídky v p$edm tném úseku. 

(6) Hlídka musí být vybavena technickými prost$edky umož%ujícími spojení 

se stanovišt m stálé ostrahy. 

(7) Hlídky se neprovád jí v úsecích, kde by mohlo dojít k aktivaci 

poplachového signálu technických prost$edk!.  

(8) Ostraha v p$ípad  aktivace poplachového signálu technického prost$edku 

prov $uje prostory st$ežené technickými prost$edky a podle situace provádí p$íslušná 

opat$ení stanovená v pravidlech pro výkon služby. K místu aktivace poplachového 

signálu technického prost$edku se p$íslušníci p$ibližují takticky, pokud možno skryt , 

a vzájemn  se zajiš'ují.  

(9) Pokud je technický prost$edek mimo provoz nebo na n m v pr!b hu 

služby vznikla porucha, nahlásí ostraha ihned tuto skute#nost vedoucímu areálu 

a výkon ostrahy areálu se provádí podle p$edem zpracované varianty, která $eší 

ochranu areálu p$i vy$azení technického prost$edku nebo vzniku mimo$ádné události. 

(10)  K ostraze areálu lze používat služebních ps!. 
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"lánek 4 

 

Povinnosti ostrahy 

 

(1) "len ostrahy je povinen nastoupit k výkonu ostrahy areálu $ádn  p$ipraven 

a schopen výkonu služby. "len ostrahy je zejména povinen  

a) p$i nástupu výkonu ostrahy p$evzít stanovišt , dokumentaci a materiál podle 

inventá$e, 

b) informovat se o d!ležitých skute#nostech souvisejících s pr!b hem výkonu 

ostrahy, v#etn  zjišt ných nebo nahlášených závad, 

c) znát pravidla pro výkon ostrahy areálu, obsah dokumentace na stanovišti 

a související p$edpisy,  

d) znát obsluhu technických a spojovacích prost$edk!, v#etn  volacích znak! 

radiové sít  a d!ležitých telefonních #ísel pot$ebných k výkonu ostrahy, 

e) znát rozmíst ní a zp!sob použití v cných prost$edk! požární ochrany a ru#n  

ovládaných požárn  bezpe#nostních za$ízení v areálu, 

f) na stanovišti pozorn  sledovat p$ístupy osob do areálu, provád t podle stanovené 

varianty obch!zky, dodržovat stanovené trasy a kontrolní body, provád t další 

stanovené #innosti (nap$. kontrolovat uzam#ení objekt! a pracoviš'),  

g) p$i opoušt ní areálu provád t fyzickou kontrolu osob, vozidel, v#etn  p$eváženého 

nákladu, 

h) na vstupech do areálu provád t kontrolu oprávn nosti vstupu v souladu 

se stanovenými režimovými opat$eními a zabra%ovat  

1. porušování stanoveného režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do areálu, 

2. zneužití, poškození, krádeži nebo ni#ení majetku,  

3. neoprávn nému vnášení takových p$edm t! do areálu, které by mohly 

zp!sobit obecné ohrožení, nebo vynášení p$edm t!, u kterých je z$ejmé, že 

mohly být odcizeny a u které osoba nedokáže prokázat jejich p!vod,  

i) hlásit neprodlen  policii veškeré poznatky, které nasv d#ují k páchání 

protiprávního jednání a zabezpe#it tak jejich prvotní zadokumentování datovým 

nosi#em,  
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j) poskytovat policii p$i vyšet$ování veškeré po$ízená data zaznamenaná na 

datových nosi#ích, která mohou být jedním z d!kazních prost$edk! k vyšet$ování 

protiprávního jednání,  

k) o vzniku mimo$ádné události neprodlen  informovat, p$ímo nebo cestou 

opera#ního pracovišt , $editele areálu, v p$ípad  jeho nep$ítomnosti vedoucího 

areálu a dle charakteru mimo$ádné události i integrovaný záchranný systém. 

 
 

"lánek 5 

 

Policie 

 

(1) Každý útvar obvodního odd lení policie dle místní p$íslušnosti zajistí 

nejmén  dvakrát v kalendá$ním týdnu výkon služby v p$íslušném areálu p$edm tné 

lokality, a to vždy po dobu nejmén  2 hodin. Za plánování  

a realizaci výkonu služby v areálech p$edm tné lokality zodpovídá ze strany policie 

vedoucí místn  p$íslušného obvodního odd lení policie, v dob  jeho nep$ítomnosti 

jeho zástupce. 

 

(2) Po#átek výkonu služby v p$edm tné lokalit  bude plánován 

v nepravidelných intervalech a po p$edchozí domluv  se stálou ostrahou areálu. 

 

(3) Hlídka policie bude vždy motorizovaná, minimáln  dvou#lenná  

a jednotn  ustrojena (pracovní stejnokroj vz. 92) a každý policista bude vybaven 

služební zbraní se stanoveným po#tem náboj!, obuškem, pouty, slzotvorným 

prost$edkem, ru#ní radiostanicí a ru#ní svítilnou. 

 

(4) Po p$íjezdu na stanovišt  stále ostrahy areálu v p$íslušné lokalit  bude 

realizována spole#ná hlídka, a to vždy ve složení jeden policista a jeden p$íslušník 

bezpe#ností agentury znalý úseku a situace d!lního provozu,  

(5) Výkon služby uvnit$ p$edm tné lokality bude probíhat v souladu 

organiza#ním $ádem t žební organizace15). 
 

(6) V p$ípad  zjišt ní protiprávního jednání pachatelem majícího znaky 

p$estupku nebo trestného #inu, policie postupuje v souladu s úkoly stanovenými 

platným právním p$edpisem11). 
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"lánek 6 

Oprávn ní 

P$i pln ní úkol! výkonu ostrahy areálu jsou  

a) p$íslušníci policie oprávn ni použít donucovacích prost$edk! a zbran  v souladu 

s platným právním p$edpisem11), 

b) p$íslušníci bezpe#nostní agentury provád jící ostrahu oprávn ni použít p$id lené 

prost$edky pro osobní ochranu (nap$. slzotvorný prost$edek, obušek, paralyzér, 

služebního psa, zbra%) za dodržení podmínek upravených právním $ádem "eské 

republiky.  

 

"lánek 7 

Povinnosti 

B hem výkonu služby je zakázáno  

 

a) požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky b hem provád ní ostrahy, 

nebo v takové dob , kdy by mohl být ješt  pod jejich vlivem, bezd!vodn  

manipulovat se zbraní a odkládat ji mimo ur#ená místa, 

b) svévoln  opustit stanovišt , 

c) spát nebo jakkoli odpoutávat pozornost od výkonu ostrahy mimo dobu 

vyhrazenou na odpo#inek, 

d) umožnit vstup do služebních prostor! a na stanovišt  osobám, které zde 

nevykonávají ostrahu nebo kontrolní #innosti. 

 
 

"lánek 8 

P$echodná a záv re#ná ustanovení 

 (1) Tato dohoda se uzavírá na dobu neur#itou a m!že být m n na nebo 

dopl%ována na základ  vzájemného souhlasu obou stran písemnými o#íslovanými 

dodatky, které se stanou její nedílnou sou#ástí. 

 (2) Tato dohoda m!že být zrušena na základ  vzájemného písemného 

souhlasu obou stran. 
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 (3) Strany budou text této dohody publikovat nejpozd ji do dvou m síc! ode 

dne její platnosti zp!sobem pro n  obvyklým. 

 

"lánek 9 

Platnost a ú#innost 

 Tato dohoda nabývá platnosti a ú#innosti dnem jejího podpisu ob ma 

stranami. 
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P íloha !. 6  - Pom r objasn nosti trestných #in! a p$estupk!   
  spáchaných ve sledovaném období v p$edm tné lokalit  
 
 

Objasn"nost T# spáchaných v letech 

2010 - 2012 v p edm"tné lokalit"

5; 10%

44; 90%

neobjasn"né T#

objasn"né T#
 

 
 
 

Objasn"nost P$ spáchaných v letech 

2010 - 2012 v p edm"tné lokalit"

39; 85%

7; 15%
neobjasn"né P$

objasn"né P$
 


