
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Městská a obecní policie a ochrana obyvatelstva

Student: Jan Nikel        
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Libor Foldyna
Studijní obor: 3908R003 Havarijní plánování a krizové řízení
Datum zadání bakalářské práce: 1. 12. 2007 
Termín odevzdání bakalářské práce: 30. 04. 2008

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



3

Prohlášení

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval 

samostatně.

V Ostravě 30. dubna 2008                                                 ………………………….
                                                                                                 vlastnoruční podpis

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



4

Poděkování

Na tomto místě bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Liborovi Foldynovi za 

cenné podněty, připomínky a náměty při jejím zpracování. 

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



5

ANOTACE...................................................................................................................................................... 6

1 REŠERŠE .............................................................................................................................................. 7

2 ÚVOD .................................................................................................................................................... 9

3 OCHRANA OBYVATELSTVA.......................................................................................................... 10

3.1 TRANSFORMAČNÍ PROCES .............................................................................................................. 10
3.2 LEGISLATIVA ................................................................................................................................ 10
3.3 DEFINICE POJMU............................................................................................................................ 11

4 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM....................................................................................... 12

4.1 VZNIK IZS .................................................................................................................................... 12
4.2 SLOŽKY IZS.................................................................................................................................. 12
4.3 KOORDINACE IZS.......................................................................................................................... 13

5 OBECNÍ POLICIE.............................................................................................................................. 17

5.1 POJEM OBECNÍ A MĚSTSKÁ POLICIE................................................................................................ 17
5.2 POSTAVENÍ OBECNÍ POLICIE ........................................................................................................... 17
5.3 NÁPLŇ ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE................................................................................................... 18
5.4 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST OBECNÍ POLICE .............................................................................................. 21
5.5 ŘÍZENÍ A ORGANIZACE OBECNÍ POLICIE .......................................................................................... 22
5.6 STAROSTA OBCE A OCHRANA OBYVATELSTVA ................................................................................ 22
5.7 ORGÁNY OBCE .............................................................................................................................. 23

6 OBECNÍ POLICIE A OCHRANA OBYVATELSTVA ..................................................................... 25

6.1 VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ............................................................................................................ 25
6.2 EVAKUACE OBYVATEL .................................................................................................................. 30
6.3 VYUŽITÍ KAMEROVÝCH A DOHLÍŽECÍCH SYSTÉMŮ .......................................................................... 34
6.4 OCHRANA PŘED POVODNĚMI.......................................................................................................... 38

7 SOUČINNOST MEZI IZS A OBECNÍ POLICIÍ ............................................................................... 40

7.1 DOHODA O PLÁNOVANÉ POMOCI NA VYŽÁDÁNÍ .............................................................................. 40
7.2 NÁLEŽITOSTI DOHODY O PLÁNOVANÉ POMOCI NA VYŽÁDÁNÍ .......................................................... 41
7.3 DOHODA MEZI IZS A MĚSTSKOU POLICIÍ BÍLOVEC.......................................................................... 41
7.4 NÁVRH NA DOPLNĚNÍ DOHODY ...................................................................................................... 41
7.5 SCHÉMA OPERAČNÍHO STŘEDISKA OBECNÍ POLICIE ......................................................................... 42

8 ZÁVĚR ................................................................................................................................................ 45

9 SEZNAM LITERATURY ................................................................................................................... 47

9.1 LITERÁRNÍ ZDROJE ........................................................................................................................ 47
9.2 LEGISLATIVNÍ ZDROJE ................................................................................................................... 47
9.3 ELEKTRONICKÉ ZDROJE ................................................................................................................. 48

SEZNAM PŘÍLOH....................................................................................................................................... 49

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................................... 50

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



6

Anotace

Nikel J, Městská a obecní policie a ochrana obyvatelstva. VŠB – TU Ostrava, 2007

Klíčová slova:  obecní policie, ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, síly a   

prostředky,

       Bakalářská práce se zabývá postavením obecní  policie v soustavě státní správy a 

následným využitím v systému ochrany obyvatelstva. V úvodní části jsou zpracovány 

povinnosti a oprávnění zaměstnanců obce zařazených do obecní policie v rámci plnění úkolů 

uvedených v zákoně o obecní policii. V další časti jsou uvedeny možnosti využití sil a 

prostředků obecní policie v systému ochrany obyvatelstva, začlenění  obecní policie 

v integrovaném záchranném systému České republiky, smluvní zajištění vzájemné spolupráce 

se základními složkami IZS a návrh na doplnění této dohody s Městskou policii Bílovec.   

Annotation

 Nikel J,   Town and municipal police and population protection. VŠB –TU Ostrava, 2007

Key words:  municipal police, population protection, integrated emergency system, forces 

and resources

This bachelor thesis is focused on the municipal police position in the public administration 

system and subsequent usage in the system of public protection.

In the first part, duties and competences of municipal employees working for municipal police 

are described, which are fulfilled in accordance with the legal acts.

In the second part, possibilities usage of forces and tools of municipal police in the system of 

public protection are explained and stated, integration of municipal police in the Integrated 

Emergency System of the Czech Republic, contractual assurance of cooperation between 

components of the Integrated Emergency System and improvement suggestions of this 

contract with Municipal police Bílovec.
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1 Rešerše

KRATOCHVÍLOVÁ D., Ochrana obyvatelstva, 1.vydání, Ostrava:Edice SPBI Spektrum, 

2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1

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

obyvatelstva, evakuaci, nouzovém přežití, poskytování úkrytů, individuální ochraně, 

zjišťování a označování nebezpečných oblastí, dekontaminaci, realizaci opatření ochrany 

obyvatelstva a požadavcích ochrany obyvatelstva.

ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., HANUŠKA Z., Integrovaný záchranný systém, 1.vydání, 

Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2005. 157 s. ISBN 80-86634-55-8

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 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  

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.      

   

KOVAŘÍK J., Teorie civilní ochrany, Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2002. 99 s.

Publikace poskytuje ucelenou informaci o teoretických základech civilní ochrany. V úvodní 

části je popsána civilní ochrana z historického hlediska. Další části pojednávají o úkolech 

civilní ochrany od informování obyvatelstva, přes dekontaminaci až po budování 

improvizovaných úkrytů. 
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SKARKA O.,  Zákon o obecní policii s podrobným komentářem, Příbram: POLIS – soukromý 

vzdělávací institut, 2002. 213 s.

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

osvědčení o s 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.  

      

KONÍČEK T., KŘEČEK S., KOCÁBEK P.,  Městské kamerové dohlížecí systémy, Odbor 

prevence kriminality Ministerstva vnitra, Praha 2002. 88 s, ISBN 80-7312-009-7 

Publikace se zabývá postavením a využitím městských kamerových dohlížecích systémů  

v systému prevence kriminality České republiky. Dále blíže specifikuje technické požadavky 

na systémy uzavřených televizních okruhů, provozní požadavky a nutnost zabezpečení proti 

případnému zneužití systému.
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2 Úvod

Ochrana obyvatelstva plní úkoly civilní ochrany  a postavení ochrany obyvatelstva 

z pohledu veřejnosti je opomíjené. Dnes nikdo neví, nebo jen mizivé procento, kam v případě 

ohrožení jít. Řada lidí se diví, když každou první středu v měsíci v poledne slyší zkoušku 

sirén – nehledě na to, že netuší, co který signál znamená. Ochranu obyvatel jsme hodili za 

hlavu a přenechali jsme ji jen odborníkům z řad hasičů a policistů. 

Ochrana obyvatelstva, potažmo civilní ochrana už dávno není jen ochranou pro případ 

válečného konfliktu. Vnímáme ji jako ochranu před přírodní, živelnou nebo technologickou 

katastrofou či havárií. Nezanedbatelnou hrozbou můžou být také hrozby teroristických útoků. 

V představách široké veřejnosti je , že v případě vzniku mimořádné události, se spolehneme 

pouze na pomoc profesionálů.  

Základním článkem při poskytnutí odborné pomoci obyvatelstvu v době vzniku 

mimořádné události, nebo za krizové situace je Integrovaný záchranný systém. Tento systém 

využívá vzájemně koordinovaného postupu jeho složek. Základními složkami je Hasičský 

záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

kraje jednotkami požární ochrany,  Zdravotnická záchranná služby a  Policie České republiky. 

Mezi ostatní složky vedle mnoha jiných řadíme obecní 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 bakalářské práce je popsat Integrovaný záchranný systém v ČR, popsat postavení 

a začlenění obecní policie v tomto systému a navrhnout vlastní opatření na zlepšení 

současného stavu.

V rámci platné legislativy bude popsáno využití sil a prostředků obecní policie pro 

zefektivnění součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému ČR. Práce bude

vycházet ze zkušeností a praxe autora u obecní policie.
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3 Ochrana obyvatelstva 

3.1 Transformační proces

Do roku 1990 byla civilní ochrana koncipována jako součást opatření přípravy státu a

společnosti k obraně před následky konfrontační války za použití zbraní hromadného ničení,

což vyplývalo z vojensko politické doktríny. Po ukončení studené války , se u nás stejně jako

v ostatních vyspělých zemích přistoupilo k přehodnocení využití opatření ochrany

obyvatelstva při řešení nevojenských krizových situací. Minimalizování možnosti vzniku

globální vojenské konfrontace umožňuje změnit charakter opatření k ochraně obyvatelstva.

Přehodnocení dosavadního pojetí ochrany obyvatelstva reaguje na nové obtížně předvídatelné 

bezpečnostní hrozby a rizika, včetně rizik provozních havárií, živelních pohrom, epidemií, 

ekologických nebezpečí souvisejících s klimatickými změnami, úbytek pitné vody a jiná 

ohrožení, z nichž nejzávažnější je terorismus. Realizace zásadních transformačních procesů v 

oblasti ochrany obyvatelstva byla možná teprve po přijetí odpovídající legislativy.

3.2 Legislativa

V právním řádu České republiky (na rozdíl např. od Slovenské republiky) není ochrana 

obyvatelstva řešena samostatným zákonem, ale je zakotvena v zákonu č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o IZS“) [12]  a v prováděcím předpisu k tomuto zákonu – vyhlášce 

MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [19]. Dalším 

prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do 

mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad 

výdajů vynakládaných právnickými a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 

obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů [18]. Ochranou obyvatelstva se dlouhodobě 

zabývá i vláda České republiky, která k této problematice přijala svým usnesením č. 417 ze 

dne 22. dubna 2002 Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 

2015 [21 ].  Tato koncepce byla vládou upravena, změny byly přijaty usnesením vlády č. 21 

ze dne 5. ledna 2005. V současné době je prováděno vyhodnocení této koncepce, respektive 

její aktualizace do roku 2013 s výhledem do roku 2020. V koncepci je položen důraz na 

prohloubení veřejné informovanosti a je zde zvýrazněna role integrovaného záchranného 

systému (dále jen „IZS“) s potřebou zlepšení vybavení jeho složek moderní technikou a 

materiálem.  
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3.3 Definice pojmu

Pojem ochrana obyvatelstva lze chápat v širším  a užším slova smyslu. V užším pojetí je 

ochranou obyvatelstva plnění úkolů civilní ochrany. V širším pojetí je ochranou obyvatelstva 

také příprava na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací složkami 

IZS [4]. 

Podle ustanovení  § 2, písm. e) zákona o  IZS [12] se ochranou obyvatelstva rozumí

plnění úkolů civilní ochrany, zejména:

� varování,

� evakuace,

� ukrytí (kolektivní ochrana obyvatelstva),

� nouzové přežití obyvatelstva,

� další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku (např.

   individuální ochrana obyvatelstva) [12].

Úkoly civilní ochrany jsou obsaženy v čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským

úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů, přijatého v 

Ženevě dne 8. června 1977. Česká republika přijala tento dodatkový protokol do svého 

právního řádu sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb., ze dne 

23.5.1991 o vázanosti České a Slovenské republiky Dodatkovými protokoly I a II 

k Ženevským úmluvám [22].
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4 Integrovaný záchranný systém

4.1 Vznik IZS

Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, 

zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, 

dopravních nehod, atd.). Vždy, je-li nutné spolupracovat při řešení události většího rozsahu, 

vždy je-li zájem spolupracovat a využívat to, s kým se spolupracuje, pro dosažení rychlé a 

účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce na místě zásahu uvedených 

složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci 

jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů. 

Jde o to využít pro záchranné a likvidační práce v potřebný okamžik každého, kdo:

� je povinen provádět záchranné a likvidační práce, 

� může pomoci, 

� chce pomoci. 

Integrace spočívá v tom, že jednotlivé zdroje - materiální, lidské, ale i právní, se spojují 

k provedení záchrany nebo likvidace s cílem jejich co nejúčinnějšího a nejhospodárnějšího 

využití. IZS tedy není organizací v podobě instituce, ale především vyjádřením pravidel 

spolupráce (i když určité orgány, které zajišťují koordinaci má a mít musí). 

4.2 Složky IZS

Složky IZS jsou výkonné prvky pro provádění záchranných a likvidačních prací a pro 

plnění úkolů při ochraně obyvatel. 

V závislosti na prioritách působení při záchranných a likvidačních pracích rozlišujeme:

� základní složky IZS,

� ostatní složky IZS.
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Složky integrovaného záchranného systému

Obrázek č.1: Složky IZS [zdroj:www.firebrno.cz]

Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany 

zařazené do plošného pokrytí  jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a 

Policie ČR. 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 [12].

Ostatními složkami IZS jsou 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 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 [12].

4.3 Koordinace IZS

Integrovaný záchranný systém je systém pro koordinaci záchranných a likvidačních 

prací při vzniku mimořádných událostí. 
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Integrovaný záchranný systém koordinuje: 

� záchranné a pohotovostní služby a sbory (hasiči, zdravotnická záchranná služba,     

pohotovostní komunální služby...), 

� bezpečnostní a ozbrojené sbory (Policie ČR, obecní policie, Armáda ČR, atd.), 

� spolupráci s územními popř. ústředními správními úřady. 

Počítá se také s tím, že využívá (neboli integruje) ke spolupráci při záchranných a 

likvidačních pracích i: 

� právnické osoby - zde může jít o:

o věcné zdroje, které jsou poskytnuty dobrovolně nebo povinně na základě 

žádosti o věcnou pomoc nebo z hlediska povinnosti toho, kdo způsobil havárii, 

o činnost občanských sdružení se záchranářským nebo humanitárním 

zaměřením,

� odborníky z řad fyzických osob. 

Koordinační orgány  IZS

Problémy, které nastolil čas a především velké mimořádné události (jakými byly např. 

rozsáhlé povodně) se odrazily v potřebě koordinace společného zásahu na úrovni dispečinků 

nebo operačních středisek. V konečném důsledku je nutno při rozsáhlých mimořádných 

událostech koordinovat zásahy i z úrovně územních správních úřadů. 

Z uvedených důvodů se v IZS dělí řízení dle povahy i kompetencí na úroveň[8]: 

� taktickou, která probíhá přímo na místě zásahu složek IZS,

� operační, která probíhá mezi operačními středisky a dispečinky,

� strategickou, která probíhá na úrovni obecních úřadů, krajských úřadů a na

Ministerstvu vnitra. 
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Obrázek č. 2: Úrovně řízení [zdroj: vlastní  ]

Koordinačními a integračními orgány v IZS na jednotlivých úrovních řízení jsou: 

� velitel zásahu a štáb velitele zásahu v úrovni taktické,  

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

Hasičského záchranného sboru ČR jsou současně operačními a informačními středisky 

IZS. Operační střediska jsou zřízena v  krajích a na Ministerstvu vnitra. 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 
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likvidačních prací povinni předávat Ministerstvu vnitra zprávy o mimořádné události a

jejím průběhu a vyžadují pomoc,

� starosta obecního úřadu s rozšířenou působností, hejtman kraje, Ministerstvo vnitra na

úrovni strategické; tito představují 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 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. 

Z jednotlivých pravomocí pro řízení záchranných prací i z odpovědnosti Ministerstva 

vnitra a územních orgánů státní správy za organizaci IZS vyplývá, že jde o státem budovaný 

systém.

       Nedílnou součástí tohoto systému, zařazenou mezi ostatní složky IZS se stala obecní 

a městská policie. 

V roce 2007 jednotky požární ochrany spolupracovaly s dalšími složkami IZS ve více 

než 88 000 případech. Nejvíce s PČR, ZZS a obecní policií [27].

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



17

5 Obecní policie

V roce 1991 zákon svěřil obcím do samostatné působnosti i zabezpečování místních 

záležitostí veřejného pořádku [9]. Současně je zmocnil, aby si pro zabezpečování těchto 

místních záležitostí veřejného pořádku zřídily obecní policii. Od této doby již uplynulo více 

než patnáct let. Při přípravě a schvalování zákona o obecní polici v roce 1991 vládly určité 

rozpaky a lze říci i obavy v otázce jaké pravomoci a povinnosti strážníkům svěřit a na jak 

dlouhé období. Uplynulých patnáct let zcela jednoznačně prokázalo, že obecní policie plní 

svoji nezastupitelnou roli ve státě i ve společnosti .        

 Důkazem  je samotná,  poměrně  rozsáhlá  novela  zákona o obecní policii  a některých 

navazujících právních předpisů, které nabyly účinnosti dnem 1.1.2003.

5.1 Pojem obecní a Městská policie

Rozlišujeme obecní policie, které jsou zřizovány obcemi a Městské policie, které jsou 

zřizovány  městy nebo statutárními městy a v hlavním městem Prahou. Z pohledu pravomocí 

však není mezi obecní a Městskou policií žádný rozdíl. Rozdíl je pouze v názvu.

5.2 Postavení obecní policie

Obecní policie je orgánem obce [9]. Obec spravuje své záležitosti samostatně v rámci 

tzv. „samostatné působnosti“, kde jsou zahrnuty 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 a dále záležitosti, která do samostatné působnosti obce svěří zákon [10].

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

zvyklostmi a předpoklady. Obec 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, ochranou 

bezpečnosti osob a majetku, 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 následné kontroly dodržování stanovených 
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pravidel chování, patří obecní policie do samostatné působnosti obce (zřizování, 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 [9,10]. Tento  právní  základ  je  zcela  

nezbytný  pro zachování  právní jistoty občanů  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. Na druhou  stranu jsou  strážníci  při 

výkonu  svých oprávnění a plnění povinností podle zákona o obecní polici v postavení 

veřejného činitele a to se všemi důsledky.

5.3 Náplň činnosti obecní policie

 Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění  

dalších úkolů podle [9] nebo podle jiného zákona zejména:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku - ochranou a bezpečností osob a 

majetku se rozumí 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 postupuje subsidiárně 

(podpůrně) 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, která by měla 

vytvářet takové klíma, 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.
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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,

∀ oznámení přestupku a jiného správního deliktu, 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. 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 nad dodržováním pravidel občanského soužití - jedná se o  pravidla 

stanovená zákony nebo vytyčená zvyklostmi a dobrými mravy, která jsou dobrovolně 

nebo i pod určitou hrozbou dodržována většinou obyvatel, také pravidla slušného 

chování jako normy pro život společnosti vyžadované, ale zákonem speciálně 

neupravené.

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

místních záležitostí veřejného pořádku). Pokud se týče výkladu obsahu pojmu 

občanské soužití, platí zde široká oblast pravidel chování v právních předpisech nijak 

specificky neupravených, ale podle obecného názoru a přesvědčení jsou nutnou 

podmínkou klidného a spořádaného soužití občanů v daném místě, čase a situaci.

c) přispívá k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu - je to soubor práv a 

povinností účastníků provozu na pozemních komunikacích, dále soubor pravidel 

provozu na pozemních komunikacích a soubor pravidel tvořících zásady řízení 
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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, kteří 

vykonávají svoji pracovní činnost, rovněž už jen svou přítomností přispívají 

k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty - přestupek je definován zákonem 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   stanoví, 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.

e) upozorňuje fyzické a právnické osoby - jsou-li při výkonu služby zjištěny 

strážníkem nedostatky, které byly příčinou spáchání přestupku nebo by mohly vést 

ke spáchání přestupku nebo jiného protiprávního jednání, mohou na tyto příčiny 

strážníci upozorňovat. Zároveň mají strážníci oprávnění a dokonce povinnost činit 

opatření k jejich odstranění nebo nápravě.

Nedostatky, na které strážníci upozorňují, musí být porušením obecně závazných 

právních předpisů upravujících místní záležitosti veřejného pořádku. Listina práv a 

svobod uvádí, že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 

nucen činit, co zákon neukládá. Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě 

zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
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Těmito ustanoveními jsou alternativně vymezeny úkoly , které by obecní policie 

měla plnit. Vzhledem k tomu, že v zákoně je použita formulace „zejména“ , není 

vyloučeno a  naopak  předpokládá, že v praxi se vyskytují úkoly další.

5.4 Územní působnost obecní police

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

policie může vykonávat oprávnění a povinnosti vyplývající z jeho zaměstnání pouze na 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 č. 553/1991 Sb.[9]

Možností rozšíření územní působnosti obecní policie je uzavření veřejnoprávní smlouvy 

mezi obcí která obecní polici nezřídila a obcí která obecní polici zřídila. Zákonnou 

podmínkou je, aby se takové obce nacházely na katastrálním území stejného kraje. 

Veřejnoprávní smlouva vyžaduje ke své platnosti souhlasu krajského úřadu.

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 pak za podmínek stanovených veřejnoprávní 

smlouvou mohli působit i na katastru jiné obce.

Při porovnání územní příslušnosti obecní policie a Policie ČR je jasný rozdíl. Územní 

působnost obecní policie je vázána na katastrální území  obce, která obecní policii zřídila 

popřípadě smluvním vztahem. Policie ČR, která je státní složkou, provádí své oprávnění a 

úkoly na území celé České republiky. Obce, které zřídily obecní policii jsou uvedeny 

v Příloze č. 1.

V souvislosti s řešením mimořádných událostí a krizových stavů byl vznesen zásadní  

návrh  ke změně zákona o obecní policii, s možností spolupráce obecní policie jedné obce

s jinými obcemi bez ohledu na to, zda tyto obce obecní policii zřídily. Podstatou návrhu je 

legislativní podpora k řešení MÚ a KS působících na katastrálním území dvou obcí, kdy 

obecní policie sousedních obcí mohou vzájemně spolupracovat i na území jiné obce nebo 

obecní policie obce, kde je zřízena, provádí činnost na katastrálním území obce, kde obecní 

policie nebyla zřízena. Jde pouze o návrh, který v konečné fázi nemusí být akceptován při 

případném projednávání novely zákona o obecní policii Parlamentem ČR. 
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5.5 Řízení a organizace obecní policie

Ze zákona jednoznačné vyplývá, že obecní polici řídí starosta, pokud obecní 

zastupitelstvo nerozhodne jinak. V takovém případě může zastupitelstvo obce pověřit řízením 

obecní policie výhradně jen jiného člena zastupitelstva obce. Již není překážkou, aby ten, kdo 

obecní policii řídí, byl poslancem zákonodárného sboru. Vzhledem k tomu, že z dikce zákona 

zcela jednoznačně vyplývá, že nikdo jiný než člen zastupitelstva obce není oprávněn obecní 

polici řídit, bylo by v rozporu se zákonem, pokud by řízení obecní policii řídil např. tajemník 

obecního úřadu. 

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 mizivého počtu obecních polici v ČR.

Plněním některých úkolů pří řízení obecní policie je rada obce zmocněna, tímto pověřit 

určeného strážníka. Další organizace řízení obecní policie zpravidla vychází z organizačního 

řádu.

5.6 Starosta obce a ochrana obyvatelstva

Starosta obce řídí obecní polici a v systému ochrany obyvatelstva zaujímá velice 

podstatné postavení. Plní úkoly svěřené mu zákonem při provádění záchranných a 

likvidačních prací. Zde je určitá jasná vazba mezi obecní polici a IZS.

Úkoly starosty obce při provádění záchranných a likvidačních prací: [12]

∀ zajišťuje varování osob nacházející 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,

∀ organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,

∀ je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní a věcné pomoci.  

V rámci zajišťování plnění opsaných úkolů využívá starosta obce obecní policie pokud 

byla zřízena.      
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5.7 Orgány obce

Orgány obce podle [10] jsou tyto:

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé 

volební období stanoví v souladu se  zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede 

dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

Rada obce

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti 

odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, 

jen stanoví-li tak zákon. V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, 

nestanoví-li  zákon jinak. 

Starosta

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí 

zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České 

republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.

Obecní úřad

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-

li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu 

stojí starosta.

Obecní úřad zabezpečuje úkoly stanovené havarijním plánem a jako orgán krizového 

řízení krizovým plánem. Podílí se  na provádění záchranných a likvidačních prací a nouzovém 

přežití obyvatel obce, zajišťuje varování, evakuaci, ukrytí a hospodaření s materiálem civilní 

ochrany.

Orgány obce v souladu se zákonem [12] zajišťují připravenost obce na mimořádné 

události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně 

obyvatelstva. Orgány obce bezprostředně zajišťují úkoly ochrany obyvatelstva ve vztahu k 

obyvatelstvu na území obcí. Rozhodující úlohu sehrávají při informování o možných 

ohroženích a postupu při řešení následků mimořádných událostí a při organizování pomoci 

postiženému obyvatelstvu. 

K tomu mohou být u větších obcí nebo obcí, které jsou potenciálně ohroženy

mimořádnou událostí, vytvářena informační a poradenská centra k problematice ochrany 

obyvatelstva.
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Plán činnosti orgánů obce při mimořádné události je základním dokumentem obecního 

úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního 

prostředí při vzniku mimořádných událostí.

Zákon dává zastupitelstvu obce v rámci samostatné působnosti možnost zřídit a zrušit 

obecně závaznou vyhláškou obecní polici, která je orgánem obce [9].  
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6 Obecní policie a ochrana obyvatelstva

6.1 Varování a vyrozumění
Varování a vyrozumění je velmi důležitý moment při řešení téměř každé mimořádné 

události a krizové situace.

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

dotčeno či ohroženo. Tedy se jedná o varování obyvatelstva v místě mimořádné události a 

v místě, kde se předpokládají účinky mimořádné události. 

Varování musí naplňovat následující znaky:

� včasnost,

� dostatečná plošnost,

� naléhavost.

Včasnost varování obyvatelstva je zajišťována mimo jiné jednotným systémem varování a 

vyrozumění (dále jen JSVV), jehož provoz dle zákona o integrovaném záchranném systému 

zajišťuje ministerstvo vnitra. V témže zákoně byla tato úloha svěřena Hasičskému 

záchrannému sboru České republiky, který jednotný systém varování a vyrozumění provozuje 

od roku 2001 a je oprávněn JSVV aktivovat v případě vzniku nebezpečí.

Plošnost zajišťuje struktura systému. JSVV  budovaný a provozovaný na území ČR je 
tvořen:

� systémem selektivního rádiového návěštění (SSRN), kterým je zabezpečováno 

ovládání koncových prvků,

� koncovými prvky systému, kde řadíme elektronické sirény, elektrické rotační sirény a 

místní informační systémy (obecní rozhlasy) a kterými je zabezpečováno vlastní 

varování a vyrozumění obyvatelstva,

� infrastrukturou sítě, kterou tvoří síť vysílačů JSVV,

� zadávacími a dohledovými  terminály.

Koncové prvky JSVV jsou umisťovány dle [21] do zájmových oblastí. Tyto oblasti systémově 

pokrývá hasičský záchranný sbor ČR (dále jen HZS ČR). Obce mohou v případě zájmu ze 
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svých rozpočtů budovat koncové prvky dle jejich uvážení. Zpravidla se jedná o obecní 

(místní) rozhlasy, které je možné po splnění technických podmínek připojit na jednotnou 

infrastrukturu JSVV. Infrastrukturu sítě JSVV provozuje, udržuje a případně rozvíjí HZS ČR. 

Totéž platí i pro zadávací a dohledové terminály, které jsou zpravidla umisťovány na operační 

a informační střediska HZS jednotlivých krajů.

Jako přiklad umístění koncových prvků systému varování je uvedeno město Bílovec, 

jenž je obcí s rozšířenou působností. Koncovým centrálním prvkem systému je elektronická 

siréna umístěná ve středu města na střeše místní radnice (obrázek č. 3). Jedná se o 

elektronickou sirénu, vybavenou záložním zdrojem (akumulátorem), kde v případě výpadku 

dodávky elektrické energie je zajištěna její provozuschopnost.

Obrázek č. 3: Elektronická siréna SiRcom radnice Bílovec [zdroj: vlastní ]

Součástí územního obvodu města Bílovce je šest místních částí. Ve čtyřech z nich jsou 

umístěny elektrické rotační sirény (obrázek č. 4), jejichž součástí nejsou záložní zdroje. Pro 

případ výpadku dodávky elektrické energie je reálný předpoklad nefunkčnosti. Nevýhodou 

těchto sirén je především nepřetržitá závislost na dodávce elektrického proudu a nemožnost 

předávání verbální informace [21].
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Obrázek č. 4: Elektrická rotační siréna DS 977 místní část [zdroj: vlastní ]

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 silami a prostředky obecní policie. Nutnou 

podmínkou je, aby obec obecní policii zřídila. Obecní policie zpravidla disponuje motorovým 

vozidlem, které je vybaveno výstražným rozhlasovým zařízením. Toto zařízení je napájeno ze 

zdroje, které je součástí vozidla. Jako příklad je uvedena světelná výstražná rampa VOAZ 12, 

ve které je integrován reproduktor pro potřebu sdělení verbální informace. Zařízení je 

napájeno z akumulátorového  zdroje (12 V) vozidla Městské policie Bílovec (obrázek č. 5). 

Jiným prostředkem pro lokální varování je ruční megafon pro reprodukci zvukové sirény, 

případně verbální informace. Zařízení je napájeno 8x 1,5 V akumulátory typu C, případně 

externím zdrojem 12 V DC/2 A (obrázek č. 6 ).  

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

regulovatelnou hlasitostí, s odnímatelným mikrofonem s regulací hlasitosti a praktickým 

páskem přes rameno. Dosah ve vnitřním prostoru je cca 350 m, venku cca 1000 m.
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Obrázek č. 5: Světelná výstražná rampa VOAZ 12 s ovladačem [zdroj: vlastní ]

Obrázek č. 6 : Megafon SJM 30 s mikrofonem [zdroj: www.internetovy-obchod.msbox.cz]

.        
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Naléhavost je dána charakterem akustického signálu, který je generován koncovými 

prvky. Signálem je tzv. všeobecná výstraha, tj. 140 sekund dlouhý, kolísavý zvuk, který je 

v případě některých elektronických sirén a obecních rozhlasů doplněn o verbální informaci 

„všeobecná výstraha“.

Dalšími signály, které generují koncové prvky jsou zkušební tón (140 sekund dlouhý 

nepřerušovaný zvuk bez kolísání) a požární poplach (délka trvání je 60 sekund, kde motor 

rotační sirény je 25 sekund zapnutý, 10sekund vypnutý a opět 25 sekund zapnutý).

Součástí varování obyvatelstva nemůže být jen prosté spuštění JSVV, nutně musí 

následovat verbální informace „co a kde se děje“ a informace „jak se zachovat“. Tyto 

informace poskytuje HZS ČR (HZS krajů) neprodleně poté, kdy jsou aktivovány koncové 

prvky JSVV. Informace jsou poskytovány primárně cestou veřejnoprávních médií (Český 

rozhlas, Česká televize), ale mohou být využita i lokální média, např. lokální rozhlasové 

stanice.

6.1.2 Vyrozumění

Vyrozumění je směřováno k orgánům a organizacím, které se podílejí, nebo se mohou 

podílet na řešení mimořádné situace.

Havarijní a krizové plány obsahují vždy schéma vyrozumění, ve kterém je vždy 

stanoveno „kdo“, „koho“, „kdy“ a „jakým způsobem“ vyrozumí.

K vyrozumění orgánů a organizací se využívají následující prostředky:

� běžná telekomunikační síť (telefony, faxy),

� vyhrazené telekomunikační sítě (HZS, PČR, AČR),

� sítě mobilních operátorů (vč. hromadného rozesílání SMS),

� e-mailové zprávy,

� WEB a WAP servery.

Jako nejdostupnější a nejoperativnější prostředek se jeví mobilní telefon. Ten se stal 

základem šíření informací, které nesnesou odkladu. Vyrozumění je možné realizovat běžným 

hovorem, zasláním krátké textové zprávy a dále tento prostředek umožňuje přístup 

k wapovým i webovým serverům. 
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Z těchto důvodů byl v roce 2002 realizován ministerstvem vnitra projekt krizových 

mobilních telefonů (dále jen KMT). Společnost Telefónica O2 Czech Republic a. s. (dříve 

Eurotel Praha, s. r. o.) distribuovala pro účastníky krizového řízení 19 tisíc sad KMT. Tyto 

umožňují v krizových situacích přednostní volání na tzv. krizových číslech. Toto volání není 

zpoplatněno. Dále tento projekt zahrnoval i rozšíření infrastruktury operátora v zájmových 

oblastech krizového řízení a v neposlední řadě i možnost posílení sítě mobilními 

základnovými stanicemi v postižených oblastech.

6.2 Evakuace obyvatel

Dalším z úkolů civilní ochrany, kde obecní policie nalezne zásadní uplatnění, je 

evakuace obyvatelstva. Evakuace, jako jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je 

souhrnem opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a 

věcných prostředků v daném pořadí (prioritě) z prostoru ohroženého mimořádnou událostí na 

jiné území.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí do 

míst, která zajišťují pro obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a 

pro věci uskladnění.     

Evakuace je povinná pro všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí 

s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, řízení evakuačních opatření 

nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost k zajištění minimalizace následků 

mimořádné události.      

Evakuace se přednostně se plánuje pro tyto skupiny obyvatelstva:

�    děti do 15-ti let,

�    pacienti ve zdravotnických zařízeních,

�    osoby umístěné v sociálních zařízeních,

�    osoby zdravotně postižené,

�    doprovod výše uvedených osob.

Z hlediska rozsahu opatření se evakuace obyvatelstva dělí na:

∀ evakuaci objektovou, která zahrnuje evakuaci jedné nebo malého počtu budov, 

administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů,
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∀ evakuaci plošnou, která zahrnuje evakuaci obyvatelstva části, či celého urbanistického 

celku, případně většího územního prostoru. Z hlediska doby trvání se evakuace 

obyvatelstva dělí na:   

� evakuaci krátkodobou, kdy ohrožení nevyžaduje opuštění domova , pracoviště 

adop.,

� evakuaci dlouhodobou, kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobý (několika denní a více) 

pobyt mimo evakuované objekty, případně sídelní celky.

Z hlediska způsobu realizace se evakuace dělí na :

∀ samovolnou evakuaci, kdy obyvatelstvo v potřebě úniku před nebezpečím jedná dle   

vlastního uvážení,

∀ řízenou evakuaci, kdy evakuaci řídí odpovědné orgány.

Z hlediska varianty řešení se evakuace dělí na :

∀ evakuaci přímou prováděnou bez předchozího ukrytí evakuovaných osob (prováděnou 

zejména při živelních pohromách),

∀ evakuaci s ukrytím prováděnou po předchozím ukrytí evakuovaných osob a po snížení 

prvotního nebezpečí (prováděnou zejména při úniku nebezpečných škodlivin).

Evakuační opatření se využívají:

∀ pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení 3. nebo zvláštního stupně   

poplachu v souladu s vyhláškou č. 328/2001 Sb.[19],

∀ při povodních v důsledku rychlého tání sněhu nebo přívalových dešťů,

∀ ze zón havarijního plánování nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami podle 

zákona [17], ve kterých může dojít v důsledku porušení technologického procesu k výronu 

nebezpečné škodliviny nebo při úniku z dopravních prostředků při silniční či železniční 

přepravě těchto látek,

∀ z území ohroženého havárií vodohospodářského díla vyšší kategorie podle zvláštního 

předpisu [12],

∀ zjištění nebezpečí sesuvu půdy a skalních masívů,

∀ popř. při jiných nepředvídaných mimořádných událostech.
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Plánovaná evakuační opatření vycházejí z ustanovení vyhlášky [20] a týkají se zejména 

stanovení evakuačních prostorů, zajištění propustnosti evakuačních tras, zajištění míst 

shromažďování a příjmu evakuovaných osob. V souvislosti s těmito opatřeními musí být 

řešena dokumentační příprava pro příjem evakuovaných osob, příprava na řízení dopravy, 

nouzového ubytování, evakuaci a umístění hospodářského zvířectva a materiálních hodnot, 

postupu informování obyvatelstva a jeho psychologické přípravy.

Rozsah plánovaných opatření pro jednotlivé vyhodnocené mimořádné události je 

konkretizován v havarijní a krizové dokumentaci jednotlivých obcí a obcí s rozšířenou 

působností podle charakteru ohrožení. V dokumentaci je řešen důvod, max. počet 

evakuovaných obyvatel, zvířat a materiálních hodnot a vlastní způsob evakuace.

Vlastní účast strážníku obecní policie při zajišťování evakuace z postiženého území je 

nedílnou součásti jejich činnosti. Zpravidla hlavní náplní je vyznačení evakuovaného území a 

zamezení vstupu osobám na toto území, vyjma osob zajišťujících evakuaci. Při této činnosti 

využívají  dostupné prostředky. Jedním z prostředků, nejde-li o větší územní prostor, kterým 

disponují je fóliová vymezovací páska, zpravidla s červeno/bílými pruhy (obrázek č. 7 ). Je 

běžné, že páska je opatřena potiskem „Městská policie“. Mezi další prostředky využitelné 

k zabránění vstupu osob do evakuovaného území lze využít přenosné dopravní značky a 

zařízení. (obrázek č. 8 ).

Obrázek č. 7: Vymezovací pásky [zdroj: vlastní ]
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Obrázek č. 8: Příklady dopravního značení  a zařízení [zdroj: vlastní ]
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Navazující činností obecní policie po samotné evakuaci osob a zvířat z evakuovaného 

území je zajištění ochrany a ostrahy majetku na evakuovaném území, odkud byly osoby 

evakuovány. Území je ponecháno bez dohledu majitelů a hrozí zde nežádoucí pohyb cizích 

osob, za účelem zcizování (rabování) majetku. Ochrana majetku je jedním ze základních 

úkolů obecní policie a ve spolupráci s Policií ČR ji zajišťuje. Činnost je prováděna zvýšeným 

pohybem hlídek obecní policie, které s maximálním úsilím prověřují evakuované území  

v rámci preventivních opatření . V případě zjištění nepovolaných osob, jsou strážnici obecní 

policie oprávněni osoby vykázat mimo vymezené území a dopouštějí-li se osoby 

protiprávního jednání je věc řešena ve spolupráci s Policii ČR.

6.3 Využití kamerových a dohlížecích systémů  

Významným prostředkem k zajištění ochrany majetku jsou v současné době městské 

kamerové a dohlížecí systémy (dále jen MKDS). Zásadní místo mají MKDS v situační 

prevenci kriminality ve městech celé České republiky. Základní charakteristikou provozování 

a využívání MKDS je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón 

v exponovaných lokalitách. Monitorovací pracoviště kamerových bodů jsou součástí

operačních středisek jednotlivých obecních policií. Proto v případě nutnosti zajištění ochrany 

majetku v evakuovaném území nacházejícím se v zorném poli kamerových bodů, lze MKDS 

účinně  využít při monitorování pohybu v tomto území operátorem  a okamžitému vyslání sil 

obecní policie na místo zjištěného pohybu.

Využití MKDS:

� sledování vymezeného území,

� informace zasahujícím složkám IZS,

� možnost vyhodnocení zásahu složek IZS ze záznamu,

� záznam průběhu mimořádné události.

Městská policie Bílovec provozuje MKDS na bázi systému CCTV (uzavřený televizní 

okruh) s počtem pěti kamerových bodů. Jednotlivé kamery jsou výrobky firmy Pelco 

v provedení autodome.  Z toho dva kamerové body vzhledem ke svému výškovému umístění 

monitorují určitý lokální prostor (křižovatka, část komunikace, park). Další tři kamerové body 

vzhledem k výškovému umístění zajišťují plošný náhled na město a tím účinnější využití pro 

případ vzniku mimořádné události. Jedná se o dva kamerové body instalované na věži
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místního kostela ve výšce 30 metrů nad úrovní terénu. Kamerové body jsou umístěny na 

protilehlých stranách věže (obrázek č. 9) . Věž kostela se nachází v centru města. Vzhledem 

k použití moderních kamer je možný plošný náhled na velkou část města, ale také možnost  

dvacetipětinásobného optického  přiblížení konkrétního místa.

Monitorovací pracoviště, které je tvořeno pěti monitory (obrázek č. 10), je součástí 

operačního střediska městské policie a současně je propojeno s operačním pracovištěm 

obvodního oddělení Policie ČR v Bílovci. Operační středisko Městské policie Bílovec se 

nachází v přízemí budovy Radnice, v blízkém sousedství zasedací místnosti krizového štábu, 

případně povodňové komise, kde je zajištěna přímá vazba na tyto orgány. 

Provoz MKDS se řídí  jasnými pravidly, které stanovuje vnitřní směrnice uvedená 

v příloze č.2.  

  

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



36

Obrázek č. 9 : Umístění kamerového bodu na věži kostela Sv. Mikuláše v Bílovci

[zdroj: vlastní ]
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Obrázek č. 10 : Monitorovací pracoviště  MP Bílovec[zdroj: vlastní ]

Vhodným monitorovacím systémem pro řešení mimořádných událostí a krizových 

situaci jsou mobilní kamerové systémy. Výhodou těchto systémů jsou přenosné kamerové 

body, které lze během velmi krátké doby instalovat na zvolený výškový bod a monitorovat 

zvolené území.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že bez spolehlivých a dobře řízených lidí a součástí 

sytému, nelze předpokládat efektivitu, na jejíž úroveň by ukazovala kvalita techniky. 

Nejdůležitějším článkem MKDS je proškolený operátor, který provádí monitoring včetně 

aktivního ovládání jednotlivých kamer. Schopnosti operátora jsou podmíněny jeho místní 

znalostí o monitorovaném území.

Jediným záporem monitorovacích systémů je, že jejich maximální využití je podmíněno 

dobrou viditelností. Vlivem snížené viditelnosti se snižuje schopnost rozlišení.    
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6.4 Ochrana před povodněmi

Obecní policie zaujímá podstatné místo v rámci ochrany obyvatel před povodněmi. 

Případné povodni předchází přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných 

povrchových vod,  kdy právě v této době obecní policie zajišťuje hlídkovou činnost u  

vodních toků a plní funkci hlásné služby. Dojde-li ke zvýšení hladiny vodního toku, podává 

informaci o změně určenému pracovníkovi obecního úřadu.  Ochrana  před povodněmi je 

zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány.

Předpovědní povodňová služba informuje operační středisko Městské policie Bílovec 

zpravidla výstražnou informací prostřednictvím elektronické pošty. Tuto službu zabezpečuje 

Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí Odry. Po přijetí 

výstražné informace předává operátor informaci dalším obcím ve správním území obce 

s rozšířenou působností, prostřednictvím elektronické pošty nebo jinými telekomunikačními 

prostředky. 

Na základě přijaté výstražné informace je aktivována hlídková služba na přesně 

stanovaných místech vodních toků, nacházejících se na území města. Místa jsou v korytě 

vodního toku označena barevnými značkami (obrázek č. 11 ) a podle zaplavení jednotlivých 

značek je stanovena míra ohrožení. Místa ve stanovených časových intervalech prověřuje 

hlídka Městské policie  a podává informaci o dosažené výšce hladiny vodního toku 

stanovenému pracovníkovi Odboru životního prostředí při Městském úřadu v Bílovci. Ten je 

oprávněn v závislosti na podaných informacích vyrozumět povodňovou komisi.  
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Obrázek č 11:  Příklady kontrolních  míst vodních toků [zdroj: vlastní]
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7 Součinnost mezi IZS a obecní policií

 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. 

Ostatní složky IZS poskytují při provádění záchranných a likvidačních prací plánovanou 

pomoc na vyžádání.  

V rámci IZS organizační složky HZS ČR uzavírají dohody:

� plánované pomoci na vyžádání (§ 21) [12],

� poskytnutí osobní nebo věcné pomoci podle (§15) [18],

� součinnosti složek IZS,

� spolupráci.

7.1 Dohoda o plánované pomoci na vyžádání

Dohody o plánované pomoci na vyžádání uzavírá Ministerstvo vnitra prostřednictvím 

generálního ředitelství HZS ČR nebo HZS krajů se subjekty dle [12], 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. 

Uzavřením dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi HZS kraje 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 kladem strážníků obecní policie jejich místní znalost území a 

obyvatel. 
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7.2 Náležitosti dohody o plánované pomoci na vyžádání

Generální ředitelství HZS ČR vydalo pokyn [24], kterým reguluje a stanovuje 

podrobnosti při sestavování dohod v rámci IZS. 

Dohody o plánované pomoci na vyžádání obsahují:

a) identifikační údaje smluvních stran,

b) předmět dohody,

c) závazky smluvních stran,

d) ustanovení o náhradách  [12],

e) ostatní ujednání,

f) podpisovou doložku,

g) přehled osob pověřených zabezpečováním pomoci a způsob jejich vyrozumění,

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

7.3 Dohoda mezi IZS a Městskou policií Bílovec

Městská policie Bílovec byla zařazena mezi ostatní složky IZS na základě uskutečnění 

dohody o plánované pomoci na vyžádání. Smluvními stranami dohody je HZS 

Moravskoslezského kraje, zastoupený krajským ředitelem plk. Ing. Zdeňkem Nytrou a 

městem Bílovec, zastoupeným starostkou Ing. Sylvou Kováčíkovou. 

Dohoda upravuje zásady součinnosti při provádění záchranných a likvidačních prací při 

požárech, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, zejména při zajištění 

veřejného pořádku. Kopie dohody je přílohou č. 3.   

7.4 Návrh na doplnění dohody

Dohoda  o plánované  pomoci na vyžádání upravuje použití sil a prostředků Městské 

policie Bílovec, které lze využít při provádění záchranných a likvidačních prací. Současný 

přehled sil a prostředků je uvedený v příloze č. 2  této dohody. Jedná se o služební vozidlo 

Škoda Felicie combi, jehož součástí je výstražná rampa s megafonem, radiostanice, speciální 

technika a věcné prostředky, kde je uvedena vymezovací  páska. 
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Autor práce zde navrhuje doplnění věcných prostředků o dopravní značení a dopravní 

zařízení, kterých lze využít při vymezení evakuovaného prostoru k označení místa havárie, a 

k zabránění vstupu osob a vjezdu vozidel. Dále tyto věcné prostředky využije obecní policie 

při řízení dopravy v místě mimořádné události, do které zajišťuje bezproblémový příjezd 

techniky složek IZS.

Dalším prostředkem, kterého lze využít k provádění záchranných a likvidačních prací je 

MKDS instalovaný ve městě Bílovec a provozovaný Městskou policií Bílovec, viz. kapitola 

6.3.    

            

7.5 Schéma operačního střediska obecní policie

Vybavení a organizace operačních pracovišť obecních policií je různé, jak v množství 

nasazených sil, tak v objemu prostředků technického zajištění. Vše je závislé na velikosti 

obce, která obecní policii zřídila a finančním zajištěním prostředků pro tento orgán obce. Pro

zefektivnění součinnosti mezi obecní policií a základními složkami IZS autor uvádí návrh  

řešení pracoviště obecní policie, kde je zřejmá  provázanost technických systémů.

Nejpodstatnějším způsobem zajišťujícím zvyšování efektivity MKDS je cesta integrace

s dalšími bezpečnostními zařízeními a systémy.

Při návrhu se vychází pouze ze zkušenosti a reality výstavby technického prostředí 

u obecních  policií. Některé z nich jsou vybaveny a řízeny tak dobře, že mohou převzít a 

přebírají úlohy informačního nárazníku a prvního sledu při úvodní fázi jakékoli mimořádné 

události nebo i krizové situace. Následné řešení po převzetí potřebných informací provádí 

operátor nebo štáb krizového řízení a následně institut integrovaných záchranných systémů, 

jehož působení má i výrazně výkonnou  působnost. Návrh schematicky ukazuje možnosti 

působení obecní policie při řešení mimořádných událostí, varování občanů a vyrozumívání

krizových orgánů obce a složek IZS.
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Legenda: MKDS  -městský kamerový dohlížecí systém
                 PCO     - pult centralizované ochrany 
                 OSUD  - oznamování standardních událostí 
                 MR       - městský rozhlas
                 EZS      - elektronické zabezpečovací zařízení 

Obrázek č. 12: Schéma operačního pracoviště [zdroj: vlastní ]

Ne zcela známým zařízením je systém OSUD (oznamování standardních událostí). Jeho 

smyslem je zpřesnit činnost dispečera (operačního dozorčího, apod.) při řešení události, jejíž 

průběh je předpokládán a jsou známy i osoby, které se na řešení musí podílet. Jedná se tedy o 

systém svolávání a vydávání srozumitelných pokynů, které nejsou ovlivněny osobou 

dispečera.
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Zásadním nedostatkem tohoto sytému v praxi je telekomunikační vazba na zasahující 

složky IZS v místě mimořádné události. Předávání informací probíhá na úrovni operačních 

pracovišť jednotlivých složek IZS. Přímé spojení zasahujících sil obecní policie a velitele 

zásahu (RDS) je zřídkakdy možné a nemožnost tohoto spojení způsobuje časové prodlevy při 

přenosu informace a možnost vzniku informačního šumu.  
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8 Závěr

Cílem bakalářské práce bylo popsat Integrovaný záchranný systém v ČR, jeho  

postavení, začlenění obecní policie v tomto systému a navrhnout vlastní opatření vedoucí ke 

zefektivnění součinnosti spolupráce mezi složkami IZS a obecní policií.

Bakalářská práce je rozčleněna do devíti kapitol, přitom kapitolu sedm, obsahující 

vlastní návrhy a doporučení pro zlepšení současného stavu, lze považovat za stěžejní a nosnou 

část práce.

Z metodologického hlediska lze bakalářskou práci zařadit mezi práce popisného 

charakteru. 

Třetí kapitola je zaměřena na popis vzniku a legislativní úpravu ochrany obyvatelstva na 

území České republiky.

Čtvrtá kapitola je věnována Integrovanému záchrannému systému ČR – jeho vzniku, 

dělení a koordinaci jeho složek a začlenění obecní policie do IZS. 

Postavení, náplň činnosti a legislativní úprava obecní policie je obsahem kapitoly páté. 

Důraz je kladen zejména na deskripci základních činností spadajících do její působnosti.

Kapitola šestá obsahově a věcně navazuje na kapitolu pátou. Je zde detailněji popsán 

vztah obecní policie k systému varování a vyrozumění obyvatelstva a k následné evakuaci 

obyvatelstva při vzniku mimořádné události nebo krizového stavu.

V sedmé kapitole jsou uvedeny vlastní návrhy autora na zlepšení stávající situace. 

Konkrétně jde o doplnění stávající dohody o pomoci na vyžádání mezi HZS 

Moravskoslezského kraje a městem Bílovec, týkající se rozšíření využitelnosti speciální 

techniky a věcných prostředků o přenosné dopravní značení a zařízení. Tyto prostředky 

mohou být účinně využity v případě evakuace obyvatelstva a nutnosti vymezení a uzavření 

postiženého území mimořádnou událostí. Těmito prostředky Městská policie Bílovce sice 

disponuje, ale jejich použití není smluvně upraveno v dohodě mezi HZS Moravskoslezského 

kraje a městem Bílovec. Dále autor navrhuje smluvní úpravu využití městského kamerového 

dohlížecího systému umístěného ve městě Bílovec zejména z těchto důvodů:

� kamerový systém umožní kontinuální sledování vymezeného území,

� poskytuje spolehlivé informace zasahujícím složkám IZS,

� umožní vyhodnotit zásah jednotlivých složek IZS ze záznamu,

� umožní zaznamenat průběh mimořádné události.
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Výše uvedené návrhy a doporučení zefektivní součinnost a spolupráci Integrovaného 

záchranného systému a Městské policie Bílovec. 

Závěrem lze konstatovat, že obecní a městská policie  po dobu více než patnáctileté 

činnosti dokázala, že zvládá plnění náročných úkolů v mnoha obcích a městech ČR a 

potvrdila tak své nezastupitelné místo mezi složkami  IZS. Potvrzuje se, že obecní policie  

zaujímá významné postavení v systému ochrany obyvatelstva.       
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CCTV (Closed Circuit Television) - uzavřený televizní okruh 

GIS - geoinformační systémy 

GŘ HZS ČR - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

IZS - integrovaný záchranný systém

JSVV - jednotný systém varování a vyrozumění

KMT - krizové mobilní telefony 

KPV - koncové prvky varování

KŘ HZS MSK - krajské ředitelství hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
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