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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce, která je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou, 
objasňuje zapojení Policie ČR do systému krizového řízení našeho státu. Teoretická část 
je věnována problematice krizového řízení, integrovanému záchrannému systému a 
úkolům plněným Policií ČR v jejich rámci, a to včetně mechanismů sloužících  
k zabezpečení krizové připravenosti u tohoto bezpečnostního sboru. Praktická část blíže 
popisuje činnost a organizaci konkrétního oddělení krizového řízení Policie ČR. 
Analýza činnosti oddělení je východiskem pro závěrečné hodnocení přínosu krizových 
pracovišť Policie ČR pro praktický výkon služby. 

 

ABSTRACT 

This bachelor paper which is divided into two parts – theoretical and practical - 
brings out  involvement of Police of the Czech Republic into the system of our state´s 
crisis management. Theoretical part is turned to the questions of crisis management, 
joint rescue system and to the tasks subserved within this system by Police of the Czech 
Republic, namely with inclusion of gadgetry serving for securing of this security 
organization´s crisis preparedness. Practical part more closely describes working and 
organizational structure of concrete police crisis management departement.  Analysis of 
this departement´s  working subserves as  the base for concluding valuation of police 
crisis departements´ contribution to functional service. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Policie České republiky, pracoviště krizového řízení Policie České republiky, 
krizové řízení, integrovaný záchranný systém, mimořádná událost, krizová situace. 

 

KEY WORDS  

Police of the Czech Republic, departements of crisis management of Police of 
the Czech Republic, crisis management, joint rescue system, extraordinary incident, 
crisis situation. 
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ÚVOD 

Stejně jako mí kolegové – studenti, i já jsem si již od prvopočátku studia na vysoké 
škole kladla otázku, na jaké téma vypracuji mou bakalářskou práci. Pravděpodobně jako 
každý z nás jsem přemýšlela o něčem zajímavém, vzrušujícím, prostě tématu, který by 
každého zaujal již svým názvem. A co jiného vzrušuje současnou populaci než různá 
přírodní neštěstí, katastrofy či teroristické útoky.  

A tak jsem neprodleně začala shromažďovat různé prameny k těmto událostem.  
Po čase jsem však zjistila, že veřejně dostupné materiály k aktuálním hrozbám jdou 
často jenom po povrchu za senzacemi, nedisponují zejména v kvalitativní části 
dostatečným obsahem, a proto jsou v rámci vědecké práce nevyužitelné. Toto mé 
rozčarování však v průběhu času nahradila radost ze seznámení s mými kolegy 
z Oddělení krizového řízení Kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie 
Jihomoravského kraje, kteří mi při hledání pramenů k různým neštěstím a katastrofám 
po praktické stránce pootevřeli dveře na druhou stranu, tedy na stranu odborníků, kteří 
se obdobným kalamitám snaží předcházet a co nejlépe jim čelit. Právě oni mě navedli 
k tématu mé diplomové práce, která se pro ně stala posláním. 

S ohledem na obdiv, který k nim cítím, bych proto ve své práci ráda co nejlépe 
popsala systém krizového řízení v Policii České republiky se zaměřením na Krajské 
ředitelství policie Jihomoravského kraje, přičemž se v úvodu věnuji i základním 
teoretickým přístupům, z nichž práce policejních odborníků – „krizařů“ – vychází. 
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1. SYSTÉM KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

1.1 Charakteristika krizového řízení 

Se samotným pojmem krizové řízení (dále jen „KŘ“) se v současnosti setkáváme  
ve spojení s několika oblastmi lidské činnosti, které spolu, alespoň na první pohled, 
příliš nesouvisí. Asi nejčastější námi sledovaný termínu však můžeme vysledovat  
u ekonomicky alespoň dočasně neúspěšných podnikatelských subjektů a dále při řešení 
nejrůznějších přírodních katastrof a neštěstí spojených s dopravou a průmyslovou 
výrobou. Právě takováto diverzita používání termínu KŘ často přispívá k jeho 
nevhodnému používání spojeného s obsahovou neurčitostí. 

Právě z těchto důvodů je pro popis systému KŘ v Policii České republiky nutná 
pregnantní definice klíčového pojmu KŘ a jeho obsahu ve vztahu k této práci nezbytně 
nutná. K jeho popisu lze přistoupit z několika možných základních vědeckých metod, 
resp. přístupů, používaných ve společenských vědách, ze kterých bych ráda využívala 
zejména přístupu analytického, přičemž dále zmiňuji například metodu historickou. 

Za využití normativních aktů, v daném případě zákona č. 240/2000 Sb., o KŘ a  
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), 
které jsou pro tvorbu definic svých charakterem ideální, je KŘ, resp. krizový 
management, v ust. § 2 krizového zákona definován jako „souhrn řídících činností 
věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, 
plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti  
s řešením krizové situace. 

Výše použitý pojem „krizová situace“ pak definuje § 2 písm. b) krizového zákona, 
dle kterého se za krizovou situaci považuje mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav 
nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu. 

V každodenním životě však termín KŘ představuje slovní spojení, které, jak jsem již 
uvedla, se váže k problematice rozličných nežádoucích či nebezpečných situací. 
Původně se jednalo o termín z politiky. Prvé použití tohoto termínu připisuje se G. 
Washingtonovi. Později se stalo součásti slovníku zejména J. F. Kennedyho  
v souvislosti s kubánskou krizí v roce 1962. 

V nauce o podnikové ekonomice se pojem krizový management vyskytuje teprve 
od 70. let minulého století, zpočátku s velice různým významem. Latinské „crisis“ 
znamená rozdělení, svár, rozhodování, rozsudek. Krize označuje nejvyšší bod, vrchol, 
avšak také bod obratu, zvrat1. 

S ohledem na mnou stanovené vymezení téma práce se však budu věnovat KŘ jako 
souhrnu opatření pro řešení krizových situací ve smyslu krizového zákona. Z tohoto 

                                                 
1 Kastová V.: Krize a tvořivý přístup k ní, z německého originálu Der schöpferische Sprung přeložila 
Jana Vašková, 1.vyd. Praha: Portál s.r.o. 200,167stran, ISBN 80-7178-365 
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pohledu pak KŘ představuje specifickou formu obecného řízení, uplatňovanou ve dvou 
rovinách: 

1) V běžném stavu - v míru - zde se projevuje zejména v oblasti prevence a 
korekce krizových situací, 

2) za krizových situací, zejména po vyhlášení některého z krizových stavů, 
v rámci protikrizové intervence a redukce důsledků negativního působení 
krize2.  

Cíl řešení krizové situace tedy spočívá v realizaci takového scénáře řízení státu, který 
zajistí účinnou podporu výkonných složek provádějících zásah a nastolí organizaci 
života společnosti tak, aby bylo možno krizi v optimální době a za použití přijatelných 
zdrojů a ztrát zvládnout. Tj. „využijí se standardní i nadstandardní síly, zdroje a 
prostředky“3.  

Jinými slovy tedy KŘ představuje metodu řízení, jehož cílem je zajištění zvládnutí 
možných kritických situací v rámci působnosti orgánu KŘ a plnění opatření a úkolů 
uložených vyššími orgány KŘ. Dalším cílem KŘ je zajištění příprav na zvládnutí 
kritických situací a především předcházení vzniku možných kritických situací. Aktuálně 
a v širších souvislostech je KŘ chápáno jako zajištění trvale udržitelného rozvoje 
společnosti, organizace území a státu.4 

Cíle KŘ jsou dosahovány v průběhu procesu v následujících vývojových fázích: 

• prevence, 
• připravenost, 
• odezva, 
• obnova. 

Podle „RNDr. Procházkové5 je hlavním cílem KŘ a nouzového plánování zajistit, 
aby: 

• každá pohroma byla optimálně zvládnuta, a aby došlo k rychlé obnově 
společnost (někdy se používá – k rychlé stabilizaci a k postupné obnově 
společnosti a území), 

• pohroma nepřerostla v kritickou situaci, 
• kritická situace netrvala dlouho (nebyla vleklá) a aby se co nejdříve 

nastartovala obnova.“ 

1.2 Krizové plánování 

„V případě že má být proces zvládání krizí úspěšný a efektivní, musí jak jednotlivé 
články integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“)6, tak další články KŘ a 
také běžná populace vědět, jak v krizových situacích postupovat. K naplnění tohoto 
úkolu slouží plánování, které tvoří základní úsek každého řízení. Proto musí 
specifikovat nejen cíle, ale i možné varianty dosažení žádoucích cílů řízení, provést 

                                                 
2 Antušák E., Kopecký Z., Krizový management – Úvod do teorie, 1. vyd. Praha 2005, 84stran,   
ISBN 80-245-0951-2 
3 Procházková D., Říha J.: Krizové řízení, str. 73 
4 Vitnerová,M.: Úkoly občana v krizovém řízení. Policista, s.39 
5 Procházková, D., Říha, J.: Krizové řízení, str. 82 
6 K IZS se podrobněji vyjadřuji v kapitole 2. 
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jejich vyhodnocení a výběr optimální varianty s ohledem na disponibilní síly, 
prostředky a zdroje. Poté je třeba provádět monitorování úspěšnosti vybrané varianty 
s ohledem na žádoucí cíle a systematicky odstraňovat nesoulady a překážky na cestě 
k realizaci vybraného cíle a přitom zabránit deformacím a ztrátě iniciativy účastníků 
procesu. K dosažení dlouhodobých cílů se používá strategické plánování a pro dosažení 
krátkodobých cílů plánování operativní; obě mají svá specifika, která předurčují výběr 
metod a způsobů.“7  

Výstup z procesu plánování představuje plán, tj. psaný dokument, specifikující akce, 
které musí jednotlivé orgány KŘ a právnické a fyzické osoby (firmy) uskutečnit.8  

Krizový plán je souhrnným plánovacím dokumentem, kterým zákonem stanovené 
orgány KŘ plánují ve své věcné a územní působnosti opatření a postupy pro případ 
vzniku krizových situací v době, kdy je všechno v klidu a bez zjevných problémů. 

Krizové plány se pro účely zpracování metodiky dělí na: 
1) Krizové plány ministerstev a jiných správních úřadů, 
2) Krizové plány územní, kam patří např. krizové plány krajů. 

Krizový plán se zpracovává v písemné a elektronické podobě. Skládá se ze základní 
části (např. vymezení působnosti, charakteristika organizace KŘ, možná krizová rizika 
atd.) a přílohové části (např. přehled sil a prostředků, povodňové plány, plány spojení 
apod.).9 

Záměrem krizového plánování je minimalizace možnosti vzniku krizových situací 
přírodního, antropogenního nebo sociálního a společenského charakteru. Snahou je 
nalézt nejvhodnější způsoby protikrizové prevence, intervence, optimalizace metod a 
forem zvládání těchto nežádoucích jevů, včetně ekonomicky nejvýhodnějších cest 
obnovy postižených systémů a jejich návratu do nového běžného stavu. Vychází  
z obecných zásad a principů plánování, z norem a zásad krizového plánování v EU a 
NATO, dále pak z obecně platných právních předpisů, které tvoří rámec bezpečnostního 
systému KŘ v České republice. 

Cílem krizového plánování tedy je vytvořit: 

• účelný a efektivní systém předcházení vzniku krizových situací (odborně 
připravené lidské, materiální a finanční zdroje), 

• akceschopný systém regulace (tlumení nebo eliminace) nežádoucích dopadů 
přírodních, antropogenních, společenských a sociálních forem hrozeb na vnější 
bezpečnost a základy státu (životní prostředí, civilní prvky, bezpečnost, životy 
a majetky lidu), 

• efektivní a ekonomicky přijatelný systém zvládání vybraných krizových 
situací, založený na proaktivním přístupu orgánů KŘ, složek IZS, 

• prostředky ke koordinaci tří relativně samostatných složek systému krizového 
plánování, tedy obranného, civilního nouzového a havarijního plánování,   

                                                 
7 Procházková, D., Říha, J.: Krizové řízení, str.140 
8 Rektořík, J., a kol.: Krizový management ve veřejné správě. 96 s. ISBN 80-86119-83-1 
9 Šenovský, M., Adamec, V., Vaněk, M.: Bezpečnostní plánování, 1. vyd. Praha:Edice SPBI Spektrum 
2004, 86 stran, ISBN 80-86634-52-4 
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• podmínky pro vzájemnou součinnost mezi jednotlivými orgány KŘ a 
koordinovat činnost výkonných složek systému KŘ České republiky10.  

1.3 Legislativa krizového řízení 

Legislativní rámec KŘ tvoří tzv. „krizová legislativa“ sestávající zejména 
z následujících zákonů: 

• zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), 
• zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, 
• zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. 

Dalšími důležitými zákony zabývající se touto problematikou jsou např.: 

• zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 
• zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, 
• vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné 

službě, 
• zákon č.219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR 
• zákon č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, 
• zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii; 
• zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), úplné znění č. 3/2003 Sb., 
• zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), úplné znění č. 2/2003 Sb., 
• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (úplné znění vyhl. jako č.67/2001 

Sb.), 
• zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií., 
• zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření (atomový zákon), 
• zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), 
• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 

Sb., 
• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění zákona 
č. 320/2002 Sb., 

• zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, 
• zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní 

nebo jinou pohromou, 
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

1.4 Pracovní orgány krizového řízení 

V případě jakékoliv situace, vyhodnocené jako potenciálně krizové pro bezpečnost 
České republiky, analyzuje a navrhuje postupy k jejímu zvládnutí na ústřední úrovni 
Bezpečnostní rada státu. Svými čtyřmi stálými pracovními výbory koordinuje přípravu 
na krizové situace a spolu s Ústředním krizovým štábem, jako svým dalším pracovním 
orgánem, navrhuje vládě řešení krizových situací.  

Na územní úrovni je koordinace KŘ rozdělena mezi orgány samosprávy (hejtman, 
krajský úřad) a územně dislokované složky ústředních správních úřadů. Působnost 

                                                 
10 Antušák, E., Kopecký, Z.: Krizový management – Úvod do teorie, 1. vyd. Praha 2005, 84stran, 
ISBN 80-245-0951-2 
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hejtmana kraje, případně primátora hlavního města Prahy, a krajského úřadu, resp. 
Magistrátu hlavního města Prahy, v oblasti KŘ koordinuje odborný útvar (odbor, 
oddělení) KŘ příslušného krajského úřadu. Funkce vedoucího tohoto útvaru je spojena s 
funkcí tajemníka bezpečnostní rady kraje. Koordinaci jednotlivých subjektů samosprávy 
a státní správy v rámci kraje zabezpečuje pracovní orgán hejtmana - bezpečnostní rada 
kraje. Při hrozbě krizové situace a za krizových stavů je tato rada spolu s odbornými 
skupinami a přizvanými odborníky součástí krizového štábu kraje (Magistrátu hlavního 
města Prahy). 

Významnou úlohu v rámci koordinace KŘ a plánování v kraji plní Hasičský 
záchranný sbor kraje. Mezi jeho základní povinnosti zejména patří: 

• organizování součinnosti mezi správními úřady a obcemi, 
• zabezpečení zpracování krizového plánu kraje schvalovaného hejtmanem, 
• vyžadování, shromažďování a evidence údajů stanovených pro přípravu území 

na krizové situace, 
• řízení určených obcí rozpracovávajících úkoly z krizového plánu kraje, 
• poskytování podkladů nezbytných pro krizové plánování určeným obcím, 
• seznamování obcí a právnických a fyzických osob s charakterem možného 

ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich 
provedení, 

• vytváření podmínek pro činnost krizového štábu kraje, 
• za stavu nebezpečí zabezpečení varování a vyrozumění, organizování 

zajišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a 
dalších ochranných opatření. 

Policie České republiky pak na území kraje zaštiťuje připravenost k řešení krizových 
situací spojených s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem. Orgány obce jsou pak 
odpovědné za řešení ohrožení v rámci obce, případně provedení stanovených 
mimořádných a krizových opatření v podmínkách obce, a to jak za krizových situací 
(včetně stavu ohrožení státu a válečného stavu), tak mimo ně. Pokud starosta neplní  
v době krizového stavu úkoly stanovené krizovým zákonem, může hejtman, v jehož 
kraji se tato obec nachází, převést jejich výkon na předem stanovenou dobu  
na zmocněnce, kterého jmenuje. 
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2. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

2.1 Vznik integrovaného záchranného systému 

IZS vznikl z každodenní potřeby a z reflexe činnosti záchranářů, a to zejména při 
složitých haváriích, nehodách, živelních pohromách, mimořádných situacích a 
krizových stavech, kdy je nezbytně nutné organizovat společnou činnost všech, kdo 
mohou svými silami a prostředky, kompetencemi nebo jinými možnostmi přispět 
k záchraně osob, zvířat, majetku nebo životního prostředí. Jde o rozsáhlý systém 
spolupráce a koordinace složek, orgánů státní správy a místní samosprávy, fyzických a 
právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací (dále jen 
ZaLP) tak, aby nebyl opomenut nikdo, kdo může poskytnout pomoc a nikdo 
„nepřekážel“. To je v extrémně hektickém období mimořádných a krizových situací 
velice nesnadný úkol, který vyžaduje přesná pravidla a koncepční systémový přístup.  

IZS se v České republice buduje již od roku 1993, kdy bylo usnesením vlády 
č. 246/1993 schváleno 13 zásad jeho činnosti. Závaznou směrnicí pro výstavbu 
Integrovaného záchranného systému se stalo usnesení vlády České republiky 
č. 246/1993, kterým byly stanoveny hlavní zásady, charakter a úkoly.  

.  

2.2 Charakteristika a řízení Integrovaného záchranného systému 

Zákonný rámec činnosti IZS tvoří zákon č. 329/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a změně některých zákonů ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (dále 
jen „zákon o IZS“). Tento základní právní předpis vymezuje složky IZS a jejich 
působnost, použití IZS, působnost a pravomoc státních orgánů územních celků, práva a 
povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události, při ZaLP 
a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, 
stavu ohrožení státu a válečného stavu. Je součástí systému vnitřní bezpečnosti České 
republiky a podílí se na naplňování ústavního práva občanů a poskytnutí pomoci 
v případě ohrožení zdraví nebo života ze strany státu. 

Dle zákona o  IZS se za IZS považuje koordinovaný postup jeho složek při přípravě 
na mimořádné události a při provádění ZaLP. Mimořádnou událostí se dle téhož zákona 
rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a 
také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 
provedení ZaLP. 

Výše citovaný zákon o IZS přináší také právní (legislativní) úpravu ochrany 
obyvatelstva, kterou se rozumí zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití 
obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku, 
chápané ve smyslu jako úkoly civilní ochrany. 

K realizaci opatření v rámci IZS dochází v okamžiku, kdy se na místě vzniku 
negativní události sejdou dvě a více složek IZS s potřebou společně řešit vzniklou 
situaci a provádět současně záchranné práce spojené s likvidací následků mimořádné 
události. Způsob řízení ZaLP závisí především na druhu a rozsahu negativní události a 
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také na počtu a druhu složek podílejících se na těchto pracích. Obecně lze rozdělit 
koordinaci ZaLP do tří úrovní: 

• TAKTICKÁ – probíhá na místě nasazení složek IZS a v prostoru předpokládaných 
účinků mimořádné události. Za řízení ZaLP a koordinaci složek IZS odpovídá 
velitel zásahu, kterým je pokud zákon o IZS nestanoví jinak, velitel jednotky 
požární ochrany. K této činnosti si může zřídit výkonný orgán – štáb velitele zásahu.  

• OPERAČNÍ -  probíhá v operačních střediscích základních složek IZS, která zajišťují 
nepřetržitou obsluhu linek tísňového volání (112, 150, 158, 155), přičemž operační 
střediska Hasičské záchranného zboru ČR plní současně úlohu operačních a 
informačních středisek IZS. Operační středisko IZS má mezi ostatními operačními 
středisky koordinační roli a je spojovým uzlem mezi taktickou a strategickou úrovní 
zásahu. Prostřednictvím tohoto střediska povolává velitel zásahu k nasazení ostatní 
složky IZS podle poplachového plánu IZS (krajského, ústředního – MV ČR). Tento 
plán zároveň člení mimořádné události podle rozsahu jejich následků do čtyř skupin 
(stupně poplachu). Prostřednictvím tohoto střediska hejtman kraje a starosta obce 
s rozšířenou působností předávají při koordinaci ZaLP v souladu se svými 
povinnostmi Ministerstvu vnitra ČR informace o mimořádné události a jejich 
průběhu a vyžadované pomoci.  

• STRATEGICKÁ – představuje přímé angažování starosty obce s rozšířenou 
působností, hejtmana kraje nebo Ministerstva vnitra ČR do koordinační činnosti při 
provádění ZaLP v případě, že jsou o to požádáni velitelem zásahu. Zapojení 
hejtmana daného kraje a Ministerstva vnitra ČR nastává automaticky v okamžiku, 
když je mimořádná událost ohodnocena nejvyšším stupněm poplachu dle 
poplachového plánu IZS. Koordinační činnosti na strategické úrovni slouží havarijní 
plán kraje. Z důvodů usnadnění ZaLP a z hlediska ochrany obyvatelstva se u 
významných potenciálních zdrojů rizika vzniku negativních událostí navíc 
zpracovávají vnější havarijní plány.11  

Níže uvedené schéma znázorňuje charakteristické činnosti složek IZS při mimořádné 
události v návaznosti na ochranu obyvatelstva. 

                                                 
11 Šenovský, M., Adamec, V.: Integrovaný záchranný systém. 1. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 
2005. 164s. ISBN 80-86634-55-8 
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Obrázek 1: Schéma znázorňující činnost IZS 

zdroj: Kratochvílová, 2005 
 

Podrobnosti o úkolech na jednotlivých stupních řízení činností složek IZS 
prováděných při ZaLP stanovuje prováděcí předpis k zákonu o IZS, kterým je vyhláška 
č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS. 

Při vyhlášení všech krizových stavů (stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 
ohrožení státu a válečného stavu) se koordinují ZaLP podle zákona o IZS. Mimo 
vymezení práv a povinností složek IZS  a jednotlivých subjektů je nutno přípravu na 
mimořádné události a jejich řešení včetně ochrany obyvatelstva realizovat 
prostřednictvím dalších opatření IZS. K těmto opatřením patří zejména dokumentace 
IZS, odborná příprava a její prověřování, ale i opatření v oblasti krizové komunikace a 
zveřejňování tísňových informací, financování těchto opatření a nákladů spojených 
s realizací osobní a věcné pomoci ze strany právnických a fyzických osob.12 

 

                                                 
12 Šenovský, M., Adamec, V.: Integrovaný záchranný systém. 1. vyd. Ostrava: Edice SPBI 
Spektrum, 2005. 164 s. ISBN 80-86634-55-8 
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Obrázek 2: Dokumentace IZS 

Zdroj: vlastní 
 

Podstata IZS je postavena na principech a zkušenostech z nepostradatelné spolupráce 
a dlouhodobé dělbě činností při záchraně životů nebo majetku občanů v prvé řadě mezi 
Policií ČR, Hasičskými záchrannými sbory a Zdravotnickou záchrannou službou. Tento 
systém je založen na sjednocování činností několika kompetentních a autonomních 
složek při společných zásazích. Tato integrace však nespočívá v tom, že se ze všech 
zainteresovaných složek vytváří nová profesní instituce. Základním aspektem IZS je 
skutečnost, že složka IZS neztrácí svojí účastí v něm svoji právní subjektivitu ani 
princip dosavadního samostatného financování. 

Cílem IZS je záchrana lidských životů, hmotných a duchovních statků společnosti a 
snižování následků při mimořádných událostech prostřednictvím soustředěného 
účelového či plošného nasazení sil a prostředků.  

2.3 Rozdělení složek Integrovaného záchranného systému 

V závislosti na působení při mimořádné události rozlišujeme dvě zákonem 
definované kategorie složek IZS13 a to: 

• základní složky IZS 
• ostatní složky IZS 

                                                 
13 § 4 odst. 1) resp. 2) zákona o IZS 
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2.4 Základní složky Integrovaného záchranného systému  

Základní složky IZS jsou páteří sytému a 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. Základní složky IZS  postupují při své činnosti na základě právních předpisů, 
kterými byly zřízeny (např. zákon o Policii ČR, zákon o požární ochraně)14 a podle 
zmíněného zákona o IZS. 

Základními složkami IZS jsou: 

• Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany zařazené do plošného 
pokrytí kraje,  

• Policie ČR,  
• Zdravotnická záchranná služba.  

2.5 Ostatní složky Integrovaného záchranného systému  

Ostatní složky IZS jsou využívány k ZaLP podle povahy mimořádné události, a to 
na základě jejich možností zasáhnout a pravomocí, které jim dávají právní předpisy. 
Tyto složky se registrují v poplachovém plánu IZS kraje. Začleňování ostatních složek 
do IZS se provádí ve smyslu zákona o IZS a to uzavřením dohody o poskytování 
plánované pomoci na vyžádání. 

K ostatním složkám IZS patří: 

• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR), 
• ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 
• ostatní záchranné sbory, 
• orgány ochrany veřejného zdraví, 
• havarijní, pohotovostní a jiné služby, 
• zařízení civilní ochrany, 
• neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k ZaLP, 
• v době krizových situací také odborná zdravotnická zařízení na úrovni 

fakultních nemocnic. 

 

                                                 
14 Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  
zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb.,  
O hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění. 
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Obrázek 3: Zastoupení složek IZS 

zdroj: Šenovský, 2005 

Pro podporu složek při rozsáhlých mimořádných opatřeních slouží dále systémy 
hospodářské mobilizace a nouzového zásobování.  
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3. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY V SYSTÉMU KRIZOVÉHO 
ŘÍZENÍ 

3.1 Vymezení pojmu „policie“  

Označování bezpečnostních sborů prošlo dlouholetým vývojem. V českém prostředí 
se vžil pro specializované bezpečnostní jednotky výraz četnictvo. Slovo četník je 
jihoslovanského původu a bývalo v dřívějších dobách užíváno jako označení pro lupiče 
či banditu (podle toho, že se často sdružovali do čet); teprve později, obrácením 
významu, pro příslušníky oddílů, určených k boji s banditismem. 

Tradičním označením pro veškeré typy bezpečnostních sborů je policie. Vyraz 
policie má kořeny v řeckém slově polis (obec, město), v přeneseném slova smyslu stát. 
Slovo „policie“ je také stejného původu jako slovo „politika“. Znamenají péči o obec či 
v širším hledisku o věci veřejné. Policie má plnit celou řadu úkolů, které v podstatě 
můžeme rozdělit do dvou skupin. Na jedné straně je to ochrana jednotlivého občana, na 
druhé straně pak ochrana zájmů státu či obce. 

V historickém vývoji byl výraz policie užíván původně ve dvou významech, jednak 
ve smyslu činnostním jako označeni pro činnost bezpečnostních orgánů, jednak 
ve smyslu institucionálním jako označeni pro bezpečnostní složky. Význam policie 
ve smyslu činnosti je již archaismem. Policie jako instituce je společně s dalšími 
institucemi garantem vnitřní bezpečnosti státu a nevyhnutelnou součásti statni moci. 
Statni moc chápeme jako univerzální schopnost státu prosazovat na svém území 
všeobecnou vůli, vyjádřenou v právním řadu, včetně donucovacích prostředků.15  

3.2 Historický vývoj policejních sborů 

V této kapitole bych ráda stručně popsala postavení a význam policie v jednotlivých 
dějinných epochách.  Domnívám se však, že není nutné, abych se snažila o podání 
vyčerpávajících informaci o historickém vývoji policejní správy. 

3.2.1 Starověk a středověk 

Na rozdíl od vojenských záležitostí nenacházíme o starověkých policiích příliš 
mnoho zpráv. Je to způsobeno nedokonalou diferenciací mezi armádou a policii  
v předmětné době. S rozvojem organizace státu docházelo ke specializaci jeho 
jednotlivých složek. Vedle vojska se později objevily samostatné bezpečnostní sbory, 
určené k ochraně veřejného pořádku. Zprávy o policejních institucích nalézáme  
v antických státech. Například již ve 4. století př. n. l. působily v řeckých Athénách 
skythští lučištníci, konající pořádkovou službu. Ve starém Římě můžeme nalézat 
městské „kohorty“ i městské hasiče, konající hlídkovou službu. 

Ve středověku se množství práce bezpečnostních služeb dělilo mezi panovníka, 
šlechtu a později i města. Trvalo mnoho staletí, než se vyvinuly moderní bezpečnostní 
složky. Po značně dlouhou dobu měly spíše univerzální charakter. Proto se v této době 
setkáváme s městskými žoldnéři, kteří v míru konají pořádkovou službu v ulicích -  

                                                 
15 Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny četnictva I. 1. vyd. Praha: Themis, 1997. 182s. ISBN 80-85821-52-4 
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z našeho hlediska jsou tedy policisty, kteří hlídají městské vězení jako dnešní vězeňská 
stráž, střeží městská mýta jako nynější celní policie, v případě potřeby vyrážejí 
pronásledovat lupiče nebo bandity v okolí města jako moderní četnictvo. 

3.2.2 Moderní policejní sbory 

Počátky vývoje moderního četnictva lze nalézt především ve Francii 17. století, kdy 
četnictvo bylo určeno především k ochraně krále a udrželo se v elitních vojscích 
královského dvora téměř do počátku Francouzské revoluce. V míru zajišťovalo 
četnictvo bezpečnostní službu v zemi. Za války bylo zčásti začleňováno do operujících 
armád, kdy v jejím rámci zastávalo jednak funkci bezpečnostní (podle moderních 
měřítek služby vojenské policie či polního četnictva), v případě potřeby plnilo i funkce 
pravidelných bojových jednotek. Za Napoleona bylo četnictvo posíleno, přičemž plnilo 
především úkoly vojenského charakteru.16  

3.3 Charakteristika Policie České republiky 

3.3.1 Charakteristika Policie České republiky 

Policie České republiky (dále jen „policie“) je jednotný ozbrojený bezpečnostní 
sbor17, který svoji působnost vykonává na území celé České republiky. Mezi znaky, 
které charakterizují policejní sbory vůbec, náleží předně skutečnost, že jejich hlavním 
úkolem je chránit veřejnou bezpečnost a pořádek. Jádro působení tohoto sboru spočívá 
ve výkonu dozoru a zásahové činnosti, kterou uskutečňují formou bezprostředních 
zásahů a faktických pokynů. Tomu pak odpovídá to, že příslušníci sboru jsou při 
výkonu svých činností vybaveni donucovacími prostředky, včetně zbraní. Mimo to 
může policejní sbor vydávat i formální správní akty, tento okruh činností však 
nepředstavuje hlavní a charakterizující rys policejního sboru.18  

Při své činnosti se policie řídí ústavními zákony, zákony a ostatními obecně 
závaznými právními předpisy, policie rovněž spolupracuje s mezinárodními 
organizacemi a policejními institucemi a s bezpečnostními sbory jiných států, z čehož 
vyplývá, že dalším právním předpisem, dle kterého se policie řídí, jsou mezinárodní 
smlouvy.19  

Zaměstnanecký poměr příslušníků policie nemá povahu pracovního, ale služebního 
poměru a je založen správním aktem. Z toho vyplývá, že není upraven zákoníkem práce, 
ale samostatným zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Samotný služební poměr pak 
vzniká rozhodnutím příslušného funkcionáře policie.  

3.3.2 Organizační struktura 

V úvodu této podkapitoly bych nejprve ráda stanovila řídící orgán Policie České 
republiky. Řídícím  orgánem je Ministerstvo vnitra, které fakticky do organizační 
struktury Policie České republiky nepatří. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o policii“) v ust. § 5 uvádí, že 

                                                 
16 Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny četnictva I. 1. vyd. Praha: Themis, 1997. 182s. ISBN 80-85821-52-4 
17 § 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,  
18 Mates, P. a kol. :Policejní právo – právní předpisy s komentářem. s. 9 – 10 
19 Blažek, P. a kol. :Správní právo – zvláštní část. s. 67 
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policie je podřízena ministerstvu a ministerstvo vytváří podmínky pro plnění úkolů 
policie, a že policejní prezident odpovídá za činnost policie ministrovi vnitra. 

U organizační struktury policie platí vertikální vztahy nadřízenosti a podřízenosti, 
centralizace a monokratického rozhodování. 

Samotná organizační struktura policie se v souladu se zákonem o policii20 skládá z: 
a) Policejního prezidia České republiky v čele s policejním prezidentem,  

• které řídí činnost policie,  
• policejní prezident je nadřízený všech policistů s výjimkou policistů 

povolaných k plnění úkolů ministerstva vnitra a příslušníků zařazených 
v Policejní akademii České republiky, 

•  ve věcech služební poměru policejního prezidenta jedná a rozhoduje 
ministr vnitra,  

• policejní prezident je odpovědný za činnost policie přímo z výkonu funkce 
ministru vnitra21,  

• struktura policejního prezidia: policejní prezident, kancelář policejního 
prezidenta, náměstek policejního  prezidenta pro vnější službu,  náměstek 
policejního prezidenta pro Službu  kriminální policie a vyšetřování (dále 
jen SKPV), náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku, odbor vnitřní 
kontroly, ředitelství pro řízení lidských zdrojů.22 

b) útvary  policie s celostátní  působností 

• zřízené  na návrh policejního prezidenta ministrem vnitra, kterými jsou 
Kriminalistický ústav Praha, Letecká služba, Národní protidrogová centrála 
SKPV,   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 ochranné služby, Útvar pro ochranu ústavních 
činitelů ochranné služby, Útvar rychlého  nasazení, Útvar speciálních 
činností  SKPV, Útvar zvláštních činností  SKPV a Pyrotechnická služba,22 

c) krajská ředitelství policie,  

• jsou organizační složkou státu, v jehož čele stojí krajský  ředitel, který je 
také vedoucím organizační složky státu,  

• je zřízeno 14 krajských ředitelství, jejichž názvy a sídla jsou uvedeny 
v příloze zákona,  

• územní obvod krajského ředitelství je od počátku letošního roku  shodný 
s územním obvodem vyššího územního samosprávného celku (kraje),  

                                                 
20 § 6 až § 8 zákona o policii 
21 Mates, P. a kol. : Policejní právo – právní předpisy s komentářem. s. 34 – 35 
22 Oficiální stránky Policie ČR http://www.policie.cz/. 
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d) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství zřízené na návrh ředitele 
krajského ředitelství policejním prezidentem jsou vnitřními 
organizačními jednotkami krajského ředitelství. 

Výše uvedená organizační struktura je graficky uvedena v příloze této práce.  

3.3.3 Právní úprava činnosti Policie České republiky 

Úkoly, povinnosti a oprávnění  

Zákon o Policii ČR vymezuje základní úkol policie, kterým je chránit bezpečnost 
osob a majetek 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. 

U této citace je třeba vymezit pojem bezpečnost a pojem veřejný pořádek. Skulová23 
chápe bezpečnost jako ochranu společnosti a jednotlivců před nebezpečím ohrožujícím 
bezpečnost státu a jeho institucí, jakož i nerušený výkon funkcí státu, život, zdraví a 
další hodnoty lidské osobnosti a majetek.  

Veřejný pořádek je pak vymezen jako ochrana pravidel chování lidí jak obsažených 
výslovně v právních normách, tak i pravidel chování, jež nejsou výslovně formulována 
v právních normách.  

Z výše uvedených informaci tedy vyplývá, že hlavním úkolem policie je bdít 
nad dodržováním vnitřního pořádku a bezpečnosti. Mimo to může být povolána k tomu, 
aby plnila další úkoly, zejména pokud se týče výkonu státní správy. Konkrétní rozsah a 
způsob, jímž uskutečňuje veškeré činnosti, stanoví zákony a v podrobnostech pak také 
jiné právní předpisy, včetně mezinárodních smluv. 

Povinnosti Policie České republiky 

Povinnosti Policie České republiky lze ze zákona24 vymezit jako souhrn základních 
povinností všech jejích jednotlivých příslušníků, kterými jsou: 

a) zdvořilost – policista je při plnění úkolů policie povinen dodržovat pravidla 
zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní, 

b) iniciativa – v případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, 
je policista povinen provést úkon v rámci své pravomoci nebo přijmout jiná 
opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil, 

c) přiměřenost postupu – policista je povinen dbát, aby žádné osobě v důsledku 
jeho postupu nevznikla bezdůvodná újma,  

d) prokazování příslušnosti – při provádění úkonu je policista povinen prokázat 
svou příslušnost k policii, a to služební stejnokrojem, služebním průkazem 
nebo odznakem policie, pokud to situace neumožňuje, tak policista prokáže 
svoji příslušnost ústním prohlášením „policie“, povinnost prokázat příslušnost 
k policii nemá policista, který tuto příslušnost oprávněně zastírá, 

                                                 
23 Skulová, S.: Správa policie v současné právní úpravě. s. 6 
24 § 9 zákona o policii. 
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e) poučování – policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu 
dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon 
spojený se zásahem do práv či svobod osoby, také o jejích právech a 
povinnostech, pokud poučení brání povaha úkonu, poučí osobu ihned, jakmile 
to okolnosti dovolí. 

Mezi další povinnosti policisty patří bezesporu dodržovat zákony a další obecně 
závazné právní předpisy, plnit úkoly uložené mu právními předpisy a rozkazy a pokyny 
svých nadřízených. V této souvislosti je povinen odepřít splnění rozkazu, jestliže by 
jeho splněním spáchal trestný čin. V takovém případě má povinnost ohlásit tuto 
skutečnost vyššímu nadřízenému.25 

Oprávnění Policie České republiky 

I zde zákon o policii vymezuje tyto nástroje jako souhrn oprávnění jejich příslušníků, 
ovšem jednotlivá ustanovení jsou zahrnuta v různých částech předpisu. Mezi základní 
práva policisty patří požadovat: 

a) Prokázaní totožnosti – rozumí se tím prokázání jména, příjmení, data narození, 
adresy trvalého pobytu, rodného čísla a státní příslušnosti, policista je oprávněn 
vyzvat osobu k prokázání totožnosti, 

b) podání vysvětlení – policista může požadovat potřebné vysvětlení od osoby, 
která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro např. odhalení 
trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele, 

c) pořizování záznamů – policista může, je-li to nezbytné pro plnění úkonu, 
pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí, 

d) zajištění osoby – policista zajistí osobu, která svým jednáním bezprostředně 
ohrožuje svůj život, život nebo zdraví jiných osob anebo majetek, může rovněž 
zajistit osobu, která slovně uráží policistu nebo jinou osobu apod., 

e) odnětí věci – policista je oprávněn vyzvat osobu k vydání věci, pokud má za to, 
že v řízení o přestupku může být uloženo její propadnutí nebo zabrání, anebo 
jde o věc důležitou pro řízení o přestupku, 

f) použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla – policista tuto 
pravomoc použije na vozidlo, které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno 
stát, 

g) vstup do obydlí nebo jiného prostoru – policista může vstoupit bez souhlasu 
uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné 
úkony nebo jiná opatření za podmínky, že vstup tam je nezbytný pro ochranu 
života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného 
pořádku a bezpečnosti, 

h) zastavení a prohlídka dopravního prostředku – policista je oprávněn zastavit 
dopravní prostředek a provést jeho prohlídku za podmínek stanovených 
zákonem, 

i) vykázání – nový nástroj, který spočívá v tom, že lze-li na základě zjištěných 
skutečností důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného jednání, 
je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu po dobu 10 dnů.  

                                                 
25 Blažek, P. a kol. : Správní právo – zvláštní část. s. 75. 
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Zákon vymezuje i další oprávnění policisty, zejména pak soubor oprávnění na úseku 
použití donucovacích prostředků a zbraní a na úseku spolupráce s jinými subjekty. 

Zákon o policii26 se věnuje také speciálnímu oprávnění policisty, a to použití 
donucovacích prostředků a zbraně. V souvislosti s prováděním služebních zákroků jsou 
policisté oprávněni používat donucovací prostředky a zbraně proti fyzickým osobám, 
které ohrožují nebo porušují bezpečnost jiných osob a majetek a také veřejný pořádek. 
Jejich použití má formu přímého donucení, fyzická osoba-rušitel se jimi nutí ke splnění 
právních povinností, respektive se jí brání v pokračování protiprávního jednání. Použití 
donucovacích prostředků se uplatní především v případě, že osoba klade odpor, kterým 
je násilím bráněno policistovi v provedení zákroku (přímo fyzicky se na něj působí), 
nebo osoba odmítá splnit policistův pokyn, požadavek nebo výzvu, přičemž svým 
jednáním ohrožuje bezpečnost osob, majetku nebo veřejný pořádek. Další oprávnění 
policie, tentokrát v postavení orgánu činného v trestním řízení, jsou vymezena 
v trestním řádu. Samostatnou kapitolu tvoří zpracování osobních údajů Policií České 
republiky.27  

3.3.4 Reforma Policie ČR 

Od roku 1991, kdy byla tehdejším zákonem č. 283/1991 Sb., zřízena Policie ČR, 
prošla tato u nás největší bezpečnostní složka dvěma většími reorganizacemi. První 
přeměna její činností a pravomocí proběhla v roce 1993 v souvislosti s rozdělením státu 
a vznikem samostatné České republiky jako suverénního státu. Od tohoto data se policie 
vyvíjela tak, jak se vyvíjela česká společnost a potřeba změn se řešila novelami tehdy 
účinného zákona, jejichž počet dosáhl více než tří desítek.  Druhá zatím největší 
reforma policie byla nastartována rozsáhlým analytickým materiálem z podzimu roku 
2006, o rok později tedy v 2007 byla připravena její legislativní část. V témže roce byla 
Ministerstvem vnitra a Policejním prezidiem ČR představena reforma policie veřejnosti. 
V polovině roku 2008 následovaly potřebné legislativní kroky spočívající ve schválení 
nového zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a zákona č. 274/2008 Sb., 
tzv. „změnového“, které společně tvoří základní právní rámec pro realizaci reformy, 
Parlamentem. Dnem 1. ledna 2009 začala policie pracovat v nových reformovaných 
legislativních podmínkách a naplňuje tak reformu v praxi. Samotné dokončení reformy 
však představuje ještě velmi dlouhý proces. 

Hlavním cílem zmiňované reformy je přeměnit současnou českou policii v moderní 
policejní sbor, který tvoří profesionálně vystupující policisté pracující v odpovídajících 
podmínkách. Samotná Reforma je komplexem legislativních a nelegislativních opatření 
tvořících logický celek rozdělený do následujících 10 pilířů: 

1) Působnost a pravomoci policie a dalších subjektů při zajišťování vnitřní 
bezpečnosti státu, 

2) územní členění a organizační struktura, 
3) nové ekonomické postavení policie, 
4) vnitřní a vnější kontrola, 

                                                 
26 § 51 zákona o policii. 
27 Šimáň, J.:, Policie České republiky jako správní orgán na úseku zbraní a střeliva. Brno, 2009. 54., 
7 příloh. Bakalářská práce na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Vedoucí bakalářské práce 
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D 
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5) vzdělávání policistů - klíč k profesionalitě, 
6) služební zákon – práce s lidmi, 
7) projekt P1000, 
8) nová struktura neuniformované policie, 
9) elektronizace práce, 
10) debyrokratizace. 

Základními cíli potřebnými k naplnění policejní reformy jsou tyto teze: důvěryhodná 
policie vnímaná občany jako partner, pomocník a ochránce, policisté hrdí na svou 
příslušnost k policejnímu sboru a na svou práci, bezpečí pro občany a dobré pracovní 
podmínky pro policisty.28 

                                                 
28 Policie ČR: Policejní reforma [online]. 2010, [cit. 26. 4. 2010].  Dostupné z 
http://www.policie.cz/soubor/reforma-policie-cr-cz-pdf.aspx. 
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4. POLICIE ČR V IZS A KRIZOVÉM ŘÍZENÍ 

4.1 Zákonné vymezení 

V oblasti KŘ je policie spolu s Ministerstvem vnitra ČR spolugestorem řešení MU, 
které spadají do oblasti její působnosti (terorismus, závažné narušení veřejného 
pořádku, kriminalita velkého rozsahu, ohrožení demokratických základů státu, migrační 
vlny velkého rozsahu apod.) Proto stejně jako v předchozích případech poskytuje zákon 
o policii základní vymezení působení policie v rámci IZS, při řešení krizových situací a 
mimořádných událostí a při přípravě na ně. Ustanovení § 20 zákona o policii uvádí, že: 

1) Plněním úkolů k řešení mimořádných událostí a krizových situací se rozumí i 
příprava policie na ně. 

2) Policie jako základní složka integrovaného záchranného systému vykonává 
v místě provádění ZaLP úkoly podle tohoto zákona. 

3) Policista nebo útvar policie se podílejí na provádění ZaLP včetně letecké 
podpory integrovaného záchranného systému a letecké podpory v krizových 
situacích, 

a) jsou-li k tomu vycvičeni a vybaveni, 
b) je-li to nezbytné pro záchranu života, zdraví nebo majetku a 
c) jsou-li k tomu určeni policejním prezidentem. 

Dle tohoto právního vymezení je MU chápána jako situace, která svým rozsahem či 
závažností vyžadují ze strany policie zvláštní přípravu, které zahrnují jak MU29  tak 
situace, které nevyžadují provádění ZaLP (např. zajištění rozsáhlých akcí s výrazným 
bezpečnostním rizikem, masová vystoupení extrémistů). Přičemž ale pravděpodobnost 
vzniku potřeby provedení ZaLP (poranění účastníků, požáry atd.) je při nich 
nezanedbatelná. 

K výše uvedenému bodu 2 lze uvést, že policie  plní své úkoly přímo na místě MU, 
které bylo velitelem zásahu vymezeno jako tzv. „místo zásahu“. Toto plnění úkolů je 
(uzávěra místa zásahu, regulace dopravy, dokumentování apod.) považováno za součást 
ZaLP a platí pro ně plně režim zák. č. 239/2000 Sb. Samotnou záchranou života, zdraví 
a majetku se na místě zabývají další složky IZS, které jsou k tomu předurčeny. 
Samozřejmě to ale nevylučuje povinnost policistů v případě nutnosti poskytnout 
ostatním složkám IZS pomoc, je-li zde pokyn velitele zásahu30. V těchto případech jde 
samozřejmě o laickou pomoc, protože policisté nejsou ke specializovaným činnostem 
hasičů či záchranářů vyškoleni a vybaveni.  V některých případech může docházet 
ke kolizi povinností policie v postavení policejního orgánu dle § 12 trestního řádu31, 
případně orgánu policie zjišťujícího příčiny a průběh dopravních nehod32, jehož některé 
pravomoci kolidují s potřebami ZaLP na místě (např. potřeba ohledat místo činu 
nehody). 

                                                 
29 ve smyslu §2 písm. b) zák. č. 239/2000 Sb., 
30  Dle § 19 zák. č. 239/2000 Sb., 
31 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.  
32 § 58 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 



 

27 

 

K bodu 3 uvádím, že tyto tři podmínky musí být splněny součastně, protože nelze po 
policistech v místě zásahu vyžadovat provádění ZaLP, ke kterým nejsou vycvičeni a ani 
vybaveni, je-li k danému zásahu určitý speciální výcvik či výbava zapotřebí, např. 
pyrotechnik při likvidaci nástražného výbušného systému, policejní vyjednávač 
u případu demonstrování sebevraždy, činnost kynologů při pátrání po pohřešované 
osobě. Důležitou činností je využívání policejních vrtulníků i v oblasti IZS a KŘ 
obecně, např. při záplavách, kdy monitoring krizové situace nespadá do oblasti vnitřní 
bezpečnosti a veřejného pořádku. Policie zajišťuje trvalou akceschopnost nasazení 
těchto leteckých prostředků pro Hasičský záchranný sbor ČR a další složky IZS.33 

4.2 Úkoly Policie ČR v integrovaném záchranném systému 

Policie ČR jakožto základní složka IZS se společně s hasičským záchranným 
sborem, zdravotnickou záchrannou službou a ostatními složkami se téměř každodenně 
podílí na řešení událostí, které můžeme nazvat mimořádné. Podmínky a rozsah činnosti 
policie při provádění ZaLP jsou blíže upřesněny v dokumentaci Typové činnosti složek 
IZS v části List Policie ČR. 

Pokud je příprava nebo provádění ZaLP složkami IZS upravena typovou činností, 
postupují útvary policie s územně vymezenou působností, útvary policie s působností 
na celém území České republiky a organizační články Policejního prezidia České 
republiky dotčené příslušnou typovou činností v souladu 

a) se společným listem složek IZS, 
b) s listem velitele zásahu, 
c) s listem operačních středisek, 
d) s listem policie, 

přičemž respektují úkoly a odborné postupy ostatních složek IZS34. 

Při řešení krizových situací se podílí na jejich vyhodnocování a neodkladném zásahu 
na místě vzniku, posiluje svoji činnost výkonu služby a plní následující úkoly: 

• uzavření místa zásahu a omezení vstupu na místo zásahu u těch osob, jejichž 
přítomnost není nezbytná,  

• záchrana bezprostředně ohrožených osob, zvířat nebo majetku, případně jejich 
evakuace, 

• regulace volného pohybu osob a dopravy v místě zásahu a jeho okolí, 
• zabezpečení regulace dopravy na trasách odsunu zraněných do zdravotnických 

zařízení nebo na trasách, po kterých jsou přepravovány síly a prostředky 
jednotek,  

• poskytování nezbytných informací příslušným osobám, které jsou výrazně 
postiženy krizovou situací, 

• dokumentování dat a skutečností se záměrem zjišťování a objasňování příčin 
vzniku krizové situace. 

                                                 
33 Vangeli, B.,: Zákon o Policii České republiky. Komentář. s.119. 
34 SIAŘ PP č. 27/2008, ze dne 31.1.2008., Závazný pokyn policejního prezidenta,kterým se upravují 
úkoly Policie České republiky při přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací složkami 
IZS. Praha: 2008, Č.j. PPR-200-33/SKR-2007 
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V případě zvýšeného stupně ohrožení bezpečnosti policie dále provádí: 

• zvýšenou ochranu státních hranic, ústavních činitelů, objektů státní správy, 
zastupitelských úřadů a dalších objektů zvláštního významu, 

• zvýšenou ochranu objektů Ministerstva vnitra a Policie ČR, 
• přednostně vyšetřuje trestnou činnost, 
• spolupodílí se při pátrání po mezinárodních teroristech nebo pachatelích 

závažné trestné činnosti.35 

I když Policie ČR patří mezi základní složky IZS, vzhledem ke svému hlavnímu 
poslání převážně neprovádí ZaLP. Jejím úkolem je zejména zajišťování podmínek 
pro tyto práce, které jsou většinou prováděny jinými specializovanými složkami IZS. 
Pokud příslušníci policie realizují některé přímé záchranné činnosti, konají ji vycvičení 
specialisté, kteří mají pro svou činnost potřebné materiální zabezpečení. Jedná se např. 
o potápěčskou činnost, pyrotechnickou činnost, použití vrtulníků k záchranné činnosti 
atd. 

Při řešení krizových situací v oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti, katastrof a 
havárií může policie využívat oprávnění vyplývající ze zákona o policii (viz předchozí 
kapitoly), kterými jsou např.: 

• oprávnění požadovat vysvětlení, 
• oprávnění požadovat prokázání totožnosti, 
• oprávnění k omezení pohybu agresivních osob, 
• oprávnění k prohlídce dopravních prostředků, 
• oprávnění zakázat vstup na určená místa, 
• oprávnění při zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy, 
• zajištění, 
• oprávnění odebrat zbraň, 
• oprávnění při zajišťování bezpečnosti chráněných osob, 
• oprávnění použití donucovacích prostředků i zbraně. 

Náplň činnosti Policie ČR při řešení mimořádných situací proto přesně 
charakterizuje tvrzení, že „rozdíl mezi běžnou činností policie při zabezpečování 
mimořádných bezpečnostních událostí je zejména v rozsahu nasazení sil a prostředků. 
Samotný obsah činnosti policie se nemění, protože platí stále stejný právní rámec, kdy 
úkoly, pravomoci a povinnosti policistů jsou dané zákonem o Policii ČR a navazujícími 
předpisy.“36 

4.3 Policie ČR a typové plány IZS 

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu (dále jen „typová činnost“) jsou 
zpracovány podle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých 
podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. Typovou činnost 
vydává MV - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - odbor IZS a 

                                                 
35 Kroupa, M., Říha, M.: Integrovaný záchranný systém. 2.vyd. Kyje: Armex publishing s.r.o., 2006. 
124 s.. ISBN 80-86795-35-7 
36 Souček, V.: Mimořádné události a krizové stavy z hlediska účasti MV a Policie ČR.: Sborník 
příspěvků 4. Mezinárodnní konference, Bezpečnost – připravenost ochrana obyvatelstva, s. 279. 
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výkonu služby - redakce oddělení IZS. Typová činnost obsahuje postup složek IZS 
při ZaLP s ohledem na druh a charakter mimořádné události.37 

Za typovou činností považujeme základní, předem zpracovaný podklad38 pro postup 
složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění ZaLP na místě 
společného zásahu, tj. na taktické úrovni koordinace prováděných činností se stručným 
popisem vazeb na operační úroveň řízení. 

Katalog typových činností tvoří souborná dokumentace, která vymezuje věcné 
náplně, cíle a závaznost postupů uvedených v typových činnostech, a jejíž součástí jsou 
soubory jednotlivých typových činností složek IZS při společném zásahu. 

Typový plán je přílohová část krizového plánu, jenž je nezbytná ke zvládnutí krizové 
situace, kterou ústřední správní úřad podle své působnosti stanoví pro jednotlivé druhy 
krizových situací doporučené typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení. 

 

                                                 
37 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR: Dokumentace IZS [online]. 2010, [cit. 25. 
4. 2010]. Dostupné z http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx 
38 § 14 odst. 1 písm. e), odst. 2 a § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. 
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Tabulka 1: Katalog typových činností 

Číslo jednací Soubor typové činnosti složek IZS 
při společném zásahu v případě 

Poznámka 

STČ - 01/IZS 
Uskutečněné a ověřené použití 
radiologické zbraně 

  

STČ - 02/IZS Demonstrování úmyslu sebevraždy   

STČ - 03/IZS 
Oznámení o uložení nebo nálezu 
výbušniny nebo NVS 

Při zásazích, kdy převažující činnosti 
jsou zaměřené na zneškodnění 
(nástražného) výbušného systému, 
výbušniny nebo munice 

STČ - 04/IZS Letecké nehody   

STČ - 05/IZS 
Nález předmětu s podezřením na 
přítomnost B-agens nebo toxinů 

  

STČ - 06/IZS 
V podmínkách rozsáhlých 
policejních opatření pro udržení 
veřejného pořádku při technopárty 

Při přípravě na mimořádnou událost 
očekávanou při technoparty 

STČ - 07/IZS 
Záchrana pohřešovaných osob - 
pátrací akce v terénu 

  

STČ - 08/IZS 
Společného zásahu u dopravní 
nehody 

  

STČ - 09/IZS 
U mimořádné události s velkým 
počtem raněných a obětí 

  

STČ - 10/IZS 
Při nebezpečné poruše plynulosti 
provozu na dálnici  

  

Legenda: 
  

   velitel zásahu - příslušník PČR 
 

Zdroj: vlastní 

4.3.1 STČ – 07/IZS Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu 

Jako vhodnou kazuistiku pro tuto diplomovou jsem si vybrala typovou činnost složek 
IZS „STČ – 07/IZS Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu“, při které leží 
na Policii České republiky daleko větší díl odpovědnosti než při jiných typových 
činnostech. 

Za záchranou pohřešovaných osob v terénu (déle jen „pátrací akce v terénu“) se 
považuje jednorázové časově a prostorově omezené nasazení většího počtu sil 
a prostředků směřující k vypátrání pohřešované osoby. Pohřešovanou osobou je člověk, 
po kterém bylo vyhlášeno nebo započato pátrání, a kterému hrozí nebezpečí ohrožení 
života a zdraví v důsledku mimořádné události.  
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K této události může dojít např. v důsledku její závislosti na péči jiných osob 
(zejména malé děti, nesvéprávné nebo nemocné osoby atd.) nebo v důsledku působení 
nepříznivých okolností (zejména meteorologických podmínek – podchlazení, umrznutí 
nebo vlivem prostředí, či dalších jako utonutí, zranění, závislost na medikamentech), 
v případě že nebude urychleně vypátrána. 

Záchrannými pracemi se rozumí takové činnosti, které směřují k nalezení 
pohřešované osoby a poskytnutí jí neodkladné zdravotní péče, přičemž činnost probíhá 
nepřetržitě. 

Koordinování ZaLP v místě nasazení složek IZS a v prostoru předpokládaných 
účinků mimořádné události ("místo zásahu") a řízení součinnosti těchto složek 
provádí velitel zásahu, přičemž v této typové činnosti je zpravidla jmenován velitelem 
zásahu příslušník Policie České republiky, který může být současně i velitelem pátrací 
akce prováděné podle interního aktu řízení. 

Úkoly PČR:  

 Mezi hlavní úkoly policie patři především získat relevantní informace o možném 
místě pohybu pohřešované osoby, stanovit prostor, který je potřeba prohledat. Dále pak 
soustřeďovat dostatečné síly a prostředky složek IZS k prohledání stanoveného 
prostoru, nepřetržitě propátrávat stanovený prostor po částech s využitím rojnic, 
kynologů se psy, případně termovize tak, aby bylo možné prohledávaný prostor stále 
zmenšovat a již prohledané části vyloučit. Nejdůležitější úkolem je samozřejmě najít 
ztracenou osobu a zabezpečit jí poskytnutí potřebné první a následně lékařské pomoci, 
zabezpečit přepravu nalezené osoby do bezpečí, uvědomit rodiče nebo opatrovníky 
osoby o nalezení osoby. Mezi ne příliš příjemné povinnosti patří i nalezení tělesných 
pozůstatků pohřešované osoby a provedení její předběžné identifikace.  

Nasazení příslušníků PČR: 

• služby pořádkové policie z nejbližších místně příslušných obvodních (místních) 
oddělení Policie ČR, kteří jsou v pátrací akci využiti ve prospěch velení 
zásahu, pro zabezpečení komunikace velitele zásahu s orgány obce, místními 
právnickými nebo fyzickými osobami poskytujícími osobní nebo věcnou 
pomoc, případně jsou nasazování do pátracích rojnic, 

• služební psovodi se služebními psy, jejichž úkolem je přednostnímu pátrání  
po ploše zásahu, 

• potápěči Policie ČR, kteří jsou aplikováni pro velení zásahu pod vodní 
hladinou, nasazení pro pátrání na a pod vodní hladinou,  

• příslušníci místně příslušné pořádkové jednotky nebo zásahové jednotky služby 
pořádkové policie Policie ČR krajského ředitelství nebo ředitelství hl.m. Prahy, 
kteří jsou využíváni ve prospěch velení zásahu pro vytvoření velkých pátracích 
rojnic, v nepřístupném terénu dosažitelném pouze pomocí lezeckých technik či 
vrtulníku, 

• vrtulníky Policie ČR letecké služby, které jsou nasazeny do akce k vizuálnímu 
průzkumu, pátrání, záchraně a evakuaci osob, přepravě sil a prostředků, 
dokumentace včetně využití speciální techniky, např. termovize, 
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• jezdce oddělení jízdní policie se služebními koňmi pro propátrání rozsáhlých 
prostorů, 

• specialisté služby kriminální policie, kteří na místě nálezu tělesných pozůstatků 
identifikují tělesné ostatky, potvrzují nebo vylučují cizí zavinění úmrtí, 
zajišťují stopy, provádějí operativní činnost atd. 

Je nutné, ale podotknout, že tato typová činnost se nevztahuje na problematiku 
a) pátrací akce, kterou Policie ČR provádí samostatně, 
b) záchranu osob v bezprostředním ohrožení života v horském terénu, na vodních 

tocích nebo vodních plochách. 

Záchranu osob, která je v bezprostředním ohrožení života zřejmě související se 
sportovními aktivitami v horských terénech organizují a zabezpečují členové Horské 
služby o.p.s. (profesionální horská služba) ve spolupráci se členy Horské služby České 
republiky o. s. (dobrovolnická horská služba) podle vlastních postupů a zkušeností. 

Obdobně rychlý zásah při záchraně osoby v bezprostředním ohrožení života, u které 
je možnost utonutí, zajišťují neprodleně členové Vodní záchranné služby Českého 
červeného kříže (VZS ČČK) na těch nádržích, kde je VZS ČČK zřízena a kde má 
obvykle stálou stanici nebo stanoviště. I když v těchto případech horská služba resp. 
VZS ČČK zahajuje zachránění osob z vlastní iniciativy, nezbavuje ji to povinnosti 
neprodleně vyrozumět o této skutečnosti Policii ČR. Proto je potřebné a nezbytné, aby 
tyto instituce měly vzájemně dohodnutý způsob oznamování započetí záchrany osob 
místně příslušnému operačnímu středisku Policie ČR a způsob další spolupráce. 

4.4 Pracoviště krizového řízení Policie ČR 

Složitost přípravy policie k plnění úkolů v oblasti řízení a koordinace činnosti v době 
mimořádných událostí a krizových stavů tkví nejen v potřebě dostatečné odborné 
vzdělanosti jejich pracovníků, správném odhadu míry případného ohrožení veřejného 
pořádku a zákonnosti, ale i ve správném zhodnocení společenských postojů. Nejen této 
přípravě, ale především rozsáhlé problematice KŘ, se v policii na základě jejího 
organizačního řádu upravujícího strukturu policie věnují krizová pracoviště.  

Krizovým pracovištěm je skupina krizového řízení nebo určený pracovník 
organizačního článku Policejního prezidia České republiky, skupina krizového řízení 
nebo určený pracovník útvaru Policie České republiky (dále jen „policie“) s územně 
vymezenou působností, skupina krizového řízení nebo určený pracovník útvaru policie  
s působností na celém území České republiky.39 

4.4.1 Úsek Policejního prezidia 

Krizovým řízením se na policejním prezidiu ČR (dále jen „PP ČR“) zabývají 
pracovníci, kteří jsou v organizační struktuře zařazeni pod Kanceláří policejního 
prezidenta na oddělení krizového řízení. 

Krizové pracoviště policejního prezidia v rámci své působnosti plní úkoly: 

                                                 
39 SIAŘ PP č. 27/2008, ze dne 31.1.2008., Závazný pokyn policejního prezidenta,kterým se upravují 
úkoly Policie České republiky při přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací složkami 
IZS. str. 2. 
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1) Pracoviště krizového řízení policejního prezidia zabezpečuje koordinaci plnění 
úkolů policie za krizových stavů a přípravy na jejich řešení. V rámci toho 
odpovídá za koncepční řízení přípravy, určuje a kontroluje postupy u policie, 
přitom spolupracuje s pracovištěm krizového řízení ministerstva a pracovištěm 
krizového řízení generálního ředitelství. 

2) Pracoviště krizového řízení policejního prezidia zabezpečuje přípravu 
policejního prezidia na plnění úkolů za krizových stavů. K tomu zejména 

a) koordinuje zabezpečování činností krizového štábu policejního 
prezidenta a plní funkci sekretariátu krizového štábu policejního 
prezidenta, 

b) zabezpečuje úkoly vyplývající z členství policejního prezidenta  
v Ústředním krizovém štábu a krizovém štábu ministra vnitra a Výboru 
pro civilní a nouzové plánování, 

c) plní ve spolupráci s operačním odborem policejního prezidia funkci 
ústředního informačního pracoviště policie pro plnění úkolů za krizových 
stavů a v případě hrozby vzniku situace, která může vést k vyhlášení 
krizového stavu, 

d) vede seznam zaměstnanců zařazených na krizových pracovištích útvarů 
policie. 

3) Pracoviště krizového řízení policejního prezidia metodicky řídí útvary policie 
při přípravě na krizové stavy, k tomu zejména 

a) provádí analytickou, koncepční a kontrolní činnost v oblasti KŘ u útvarů 
policie, k tomu účelu plní úlohu kontrolního pracoviště, 

b) analyzuje a navrhuje priority řešení možných rizik, která mohou vést 
k vyhlášení krizových stavů, 

c) zabezpečuje a organizuje provádění příprav policie na plnění úkolů  
za krizových stavů a přípravu na jejich řešení; k tomu účelu koordinuje 
zpracování výpisů krizového plánu a operačních plánů ve spolupráci  
s útvary policie, 

d) podílí se na přípravě a zpracování podkladů pro potřeby plnění úkolů 
v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za krizových stavů;  
za tím účelem je oprávněno vyžadovat od jednotlivých útvarů a útvarů 
policie potřebné údaje, 

e) spolupracuje s útvary policie v rámci bezpečnostních opatření u akcí, 
které mohou přerůst v krizovou situaci, přičemž zejména 

• podílí se na plánování bezpečnostních opatření, 
• poskytuje útvarům policie potřebné podklady z dokumentace KŘ, 
•  poskytuje podporu veliteli policejních opatření, 

f) zpracovává podklady pro krizový plán, 
g) podílí se na vytváření a realizaci koncepce vzdělávání v oblasti KŘ, 
h) podílí se na zabezpečení odborné přípravy a vzdělávání v KŘ, 
i) připravuje interní akty řízení pro sjednocení postupů u organizačních 
článků policejního prezidia a útvarů policie v oblasti KŘ a 
bezpečnostních opatření u akcí, které mohou přerůst v krizovou situaci, 
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j) hodnotí stav plnění úkolů policie vyžadovaných orgány KŘ veřejné 
správy, analyzuje potřeby spolupráce s těmito orgány a v návaznosti  
na organizační strukturu těchto orgánů doporučuje postup pro delegování 
zástupců policie, 

k) organizuje cvičení krizových pracovišť útvarů policie a účastní se cvičení 
orgánů KŘ. 

4)  Policejní prezidium a ostatní útvary policie plní úkoly vyplývající z právních 
předpisů a interních aktů řízení i za krizových stavů a zajišťují svou přípravu 
na tyto stavy. Podrobnosti o úkolech útvarů policie stanoví interní akt řízení 
policejního prezidenta. 

5) Za plnění úkolů útvaru policie za krizových stavů a přípravu na ně zodpovídá 
příslušný vedoucí zaměstnanec útvaru policie. Krizové pracoviště útvaru 
policie plní úlohu pracovního orgánu vedoucího zaměstnance a zabezpečuje 
koordinaci plnění úkolů útvaru policie za krizových stavů a přípravy na jejich 
řešení. 

6) Policejní prezident zřizuje krizové pracoviště, které může být součástí 
pracoviště krizového řízení, přičemž postupuje přiměřeně dle čl. 8. NMV  
č. 6/2010.40 

V Organizačním řádu Policejního prezidia ČR jsou potom logicky úkoly pracovišť 
krizového řízení popsány komplexněji, kdy:  

1) Oddělení krizového řízení v rozsahu své působnosti odpovídá za: 
a) zabezpečení přípravy prezidia na plnění úkolů za krizových stavů, 
b) koordinaci plnění úkolů policie za krizových stavů a přípravy na jejich 
řešení, 

c) metodické řízení útvarů policie, včetně jejich krizových pracovišť a 
organizačních článků prezidia při přípravě na krizové stavy, zejména 
v oblasti krizového plánování, havarijního plánování, obranného 
plánování, hospodářských opatření pro krizové stavy, geografických 
informačních systémů a bezpečnostní ochrany areálů, 

d) zabezpečování úkolů vyplývajících z usnesení bezpečnostní rady státu, z 
členství policejního prezidenta v Ústředním krizovém štábu a krizovém 
štábu ministra vnitra a Výboru pro civilní a nouzové plánování, 
koordinaci činnosti krizového štábu policejního prezidenta a plnění úkolů 
sekretariátu krizového štábu policejního prezidenta, 

e) provádění souhrnu činností zaměřených na bezpečnostní rizika, 
plánování, organizování a realizaci činností prováděných v souvislosti 
s řešením mimořádných událostí nebo krizových stavů, včetně přípravy 
na ně, 

f) koordinaci tvorby koncepce dlouhodobého vývoje v oblasti KŘ u policie, 
g) zastupování policie na ústřední úrovni jako základní složky 

integrovaného záchranného systému, 

                                                 
40 NMV č. 6/2010: Nařízení ministra vnitra k zajištění plnění úkolů za stavu nebezpečí, nouzového 
stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu a přípravě na jejich řešení. str. 5-6 
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h) koordinaci přípravy a příjímání systému hospodářských opatření  
pro krizové stavy do podmínek policie ve spolupráci s příslušnými útvary 
policie a organizačními články prezidia a za stanovení priorit pro 
zajištění nezbytných a mobilizačních dodávek, 

i) spolupráci s útvary policie v rámci bezpečnostních opatření u akcí, které 
mohou přerůst v krizovou situaci, 

j) kontrolní činnost v oblasti KŘ u útvarů policie,41 
k) uskutečnění procesu zavedení geografického informačního systému 

 u policie. 
2) Oddělení krizového řízení se v rozsahu své působnosti podílí 

a) ve spolupráci s Vojenským geografickým a hydrometeorologickým 
úřadem na zabezpečování aktuálních mapových podkladů, včetně jejich 
evidence a distribuce, 

b) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru 
České republiky na zabezpečování prostorových datových sad, 

c) ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou 
Ostrava na zabezpečení součinnosti při řešení úkolů v oblasti 
geoinformatiky pro potřeby policie, 

d) ve spolupráci s operačním odborem prezidia na předávání informací a 
zajištění funkce ústředního informačního pracoviště policie pro plnění 
úkolů za krizových stavů, 

e) na zpracování podkladů a dokumentací pro potřeby plnění úkolů policie 
v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, 

f) na zabezpečování a organizaci cvičení s cvičícími, nebo podílejícími se 
složkami a orgány KŘ, 

g) na tvorbě typových činností s podílejícími se složkami, 
h) na vytváření a realizaci koncepce vzdělávání v oblasti KŘ, včetně podílu 

na zabezpečení odborné přípravy a vzdělávání v oblasti KŘ 
3) Oddělení krizového řízení v rozsahu své působnosti 

a) připravuje interní akty řízení v oblasti KŘ, 
b) zpracovává a vydává závazné metodické postupy, 
c) zpracovává podklady a stanoviska pro jednání bezpečnostní rady státu, 

pro jednání policejního prezidenta v ústředním krizovém štábu, výboru 
pro civilní a nouzové plánování a krizovém štábu policejního prezidenta, 

d) zpracovává analýzy a vyhodnocení bezpečnostních rizik v souvislosti 
s řešením mimořádných událostí nebo krizových stavů, 

e) zpracovává koncepční materiály za oblast KŘ a vede příslušné 
dokumentace, včetně potřebných evidencí, 

f) zpracovává za policii jako základní složku integrovaného záchranného 
systému příslušné dokumentace, 

g) zpracovává podklady pro zajištění nezbytných a mobilizačních dodávek, 
h) zabezpečuje geografickou podporu pro útvary a organizační články 

prezidia, 

                                                 
41 čl. 5 odst. 1 a odst. 3 písm. a) NMV č. 6/2010,  
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i) zabezpečuje aplikaci datových podkladů do geografických produktů, 
včetně zpracování výstupů, 

j) zpracovává podklady pro krizový plán, 
k) hodnotí stav plnění úkolů policie vyžadovaných orgány KŘ veřejné 

správy a doporučuje postup pro delegování zástupců policie do těchto 
orgánů, 

l) vede seznam zaměstnanců zařazených na krizových pracovištích útvarů 
policie. 

Nelze také opomenout, že krizové pracoviště policejního prezidia je partnerem  
pro oddělení krizových řízení jednotlivých krajských ředitelství policie. Proto mají mezi 
sebe pracovníci tohoto oddělení, kteří zároveň plní roli garantů, rozdělené problematiky 
na: 
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Obrázek 4: rozdělení pracovní náplně 
zdroj: vlastní  

4.4.2  Na úseku Krajského ředitelství Policie ČR  

Ve vyšších územně samosprávných celcích jsou bezesporu jednotlivá krajská 
ředitelství policie (dále jen „krajská ředitelství“) významným partnerem krajského 
úřadu v problematice KŘ. Vedoucí funkcionáři krajských ředitelství a pracovníci jejich 
odborných útvarů jsou zapojeni do řady zvláštních orgánů, komisí a stálých pracovních 
skupin ustavených k řešení problémů bezpečnosti kraje. Jedná se například  
o bezpečnostní radu, krizový štáb, povodňové, epidemiologické a další komise, skupiny 
pro zpracování dokumentace krizového plánu kraje apod.42 

                                                 
42 Souček,V., Staňová, E., Linhart, M., a kol.: Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek - Krizové řízení, 
Praha: Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, 2005. 
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Zákon o policii43 vymezuje krajské ředitelství jako organizační složku státu a účetní 
jednotku, jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. V čele 
krajského ředitelství stojí krajský ředitel, který je také vedoucím organizační složky 
státu, přičemž v jeho kompetenci zřízené útvary policie  jsou vnitřními organizačními 
jednotkami krajského ředitelství. 

V rámci organizačního článku krajského ředitelství kancelář ředitele je 
systemizováno Oddělení krizového řízení, které plní úkoly krizového pracoviště 
Krajského ředitelství policie. Toto oddělení organizuje systém KŘ, plní úkoly krizového 
a obranného plánování a zajišťuje bezpečnostní ochranu objektů krajského ředitelství 
policie.  

Ve spolupráci s pracovištěm krizového řízení policejního prezidia odpovídá, v rámci 
své působnosti, především za přípravu krajského ředitelství policie k plnění úkolů  
v oblasti řízení a koordinace činnosti v době mimořádných události a krizových stavů. 

Během své studijní stáže v roce 2009 na krizovém pracovišti Krajského ředitelství 
policie Jihomoravského kraje jsem se z informací a materiálů obdržených  
od pracovníků tohoto oddělení dozvěděla, že oddělení krizového řízení krajského 
ředitelství v rámci své působnosti zejména: 

a) řídí organizační články krajského ředitelství policie při plnění úkolů v oblasti 
KŘ a bezpečnostní ochrany objektů; koordinuje jejich činnost při plnění úkolů, 
které přesahují jejich územní nebo věcnou působnost; vykonává analytickou, 
koncepční, kontrolní a metodickou činnost v oblasti KŘ, 

b) spolupracuje při plnění svých úkolů se složkami IZS a ostatními subjekty KŘ  
v rámci své územní působnosti; podílí se na organizaci činnosti krajského 
ředitelství policie při bezpečnostních opatřeních, 

c) spolupracuje s bezpečnostními radami krajů při přípravě podkladů pro zasedání 
bezpečnostních rad krajů a realizaci úkolů vzešlých z jejich závěrů; poskytuje 
závazné podklady za krajské ředitelství do jimi zpracovávaných krizových 
plánů krajů a dílčích plánů obrany krajských úřadů, 

d) zpracovává a aktualizuje plán akceschopnosti krajského ředitelství, 
podkladovou dokumentaci krizového štábu ředitele krajského ředitelství a plní 
určené funkce v sekretariátu krizového štábu, 

e) zpracovává a aktualizuje plán opatření krajského ředitelství k zabezpečení 
veřejného pořádku a bezpečnosti při vzniku mimořádné události, 

f) zpracovává a aktualizuje konkrétní operační plány, jako základní prováděcí 
dokumenty opatření KŘ krajského ředitelství k jednotlivým zdrojům rizik, 
vyplývajících z krizových a typových plánů ministerstev, ostatních orgánů KŘ 
státní správy, příslušných krajských úřadů na území správy a plánu obrany ČR, 

g) ve vymezeném rozsahu formuluje vzdělávací potřeby policie a podílí se na 
vzdělávání příslušníků policie v oblasti KŘ, 

h) vede jednací protokol písemností obsahujících zvláštní skutečnosti a zvláštní 
seznam policistů a zaměstnanců krajského ředitelství určených ke styku se 
zvláštními skutečnostmi, 

                                                 
43 § 8 zákona o policii 
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i) organizuje přípravu a podílí se na realizaci cvičení integrovaného záchranného 
systému a KŘ v rámci krajského ředitelství a územních součinnostních 
cvičeních KŘ a IZS, 

j) koordinuje systém bezpečnostní ochrany objektů, které užívá policie, vede a 
aktualizuje přehled objektů pro potřeby bezpečnostní ochrany; provádí 
metodickou a kontrolní činnost v oblasti bezpečnostní ochrany objektů, kromě 
ochrany utajovaných skutečností, 

k) zpracovává připomínky k návrhům resortních norem a IAŘ  upravujících 
plnění úkolů a opatření v oblasti KŘ a bezpečnostní ochrany objektů, 

l) zajišťuje topografický materiál pro potřeby organizačních článků krajského 
ředitelství policie. 

4.5 Další útvary policie zapojené nejčastěji do systému krizového řízení 

Oddělení krizového řízení kanceláře ředitele krajského ředitelství není schopno 
s ohledem jak na zde systemizovaný počet policistů, tak s ohledem na množství a 
komplexnost policejních aktivit prováděných během mimořádných událostí a přípravy 
na ně, zajistit všechny potřebné činnosti nutné pro nasazení policejních složek a 
spolupráci s dalšími složkami IZS. Proto bych ráda na tomto místě zmínila některé další 
organizační články policejní struktury, které nelze v rámci policejní organizace KŘ 
opomenout. 

4.5.1 Operační odbor 

Operační odbor plní úkoly stanovené při realizaci krizových opatření, tzn., 
koordinuje opatření pro mimořádné události a krizové stavy, a ve spolupráci 
s organizačními články krajského ředitelství úkoly v oblasti příprav policie k činnosti za 
krizových stavů. Tento policejní organizační článek vyhlašuje na základě rozhodnutí 
příslušného nadřízeného uzávěry a koordinuje policejní akce, policejní a bezpečnostní 
opatření, součinnost organizačních článků ředitelství a organizuje rychlé a efektivní 
nasazování sil a prostředků. Zároveň organizuje a operačně řídí opatření k událostem 
porušujícím závažným způsobem veřejný pořádek a bezpečnost nebo opatření k pátrání 
po pachatelích trestné činnosti a k jejich dopadení a k pohřešovaným osobám. 

Prostřednictvím integrovaného operačního střediska se přijímají a vyhodnocují 
oznámení na linkách tísňového volání a na základě rozhodnutí služebního funkcionáře 
nebo interního aktu řízení může operační středisko zabezpečovat také obsluhu pultu 
centralizované ochrany. 

Operační odbor policejního prezidia i krajských ředitelství tedy odpovídá za: 

• koordinaci policejních sil a prostředků při narušení bezpečnostní situace, 
přičemž zabezpečuje součinnost s ostatními útvary policie, dalšími 
ozbrojenými složkami a složkami integrovaného záchranného systému, 

• sledování kamerových systémů, vyhodnocení obrazových informací a jejich 
archivaci, 

• vedení přehledu o policejních silách a prostředcích ve výjezdových skupinách 
na místech trestných činů, přestupků, dopravních nehod a dalších závažných 
událostí 
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• hlásnou službu v policii, nepřetržité spojení s organizačními články ředitelství 
vykonávajícími službu, 

• koordinaci neodkladných opatření souvisejících s pátráním po hledaných a 
pohřešovaných osobách a vozidlech.44 

4.5.2 Služba pořádkové policie 

Služba pořádkové policie v rámci procesu KŘ spolupracuje se složkami 
integrovaného záchranného systému při přípravě na mimořádné události, při ZaLP a při 
ochraně obyvatelstva v souvislosti s vyhlášením krizových stavů. Pořádkové policie 
zabezpečuje výkonu služby při bezpečnostních opatřeních a policejních akcích  
k zajištění veřejného pořádku.44 

4.5.3 Služba dopravní policie 

Služba dopravní policie odpovídá za analýzu dopravní nehodovosti a návrhy opatření 
k eliminaci jejího nežádoucího vývoje, včetně vyhlašování dopravně bezpečnostních 
akcí. Zároveň angažovaně spolupůsobí při preventivně výchovné činnosti zaměřené na 
účastníky provozu na pozemních komunikacích. 

Tato organizační složka policie prostřednictvím oddělení silničního dohledu 
a) provádí výkon služby policie při zabezpečování dohledu nad veřejným 

pořádkem a bezpečností, dopravou, jehož součástí je odhalování, prošetřování 
a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie, 

b) odpovídá za plnění úkolů spojených s přepravou nadrozměrných nákladů, 
převozů cenin a doprovodů delegací, 

c) zpracovává dokumentaci k zjištěným přestupkům, protokoly o porušení 
Evropské dohody ADR s kontrolním listem.44 

V souvislosti s řešením mimořádných událostí nelze opomenout její významnou 
úlohu při přijímání opatření v dopravě zabraňujících další eskalaci krizového stavu  
na místě mimořádné události. 

4.5.4 Letecká služba 

Mezi prvořadé úkoly letecké služby patří pohotovostní zajištění policejních akcí na 
záchranu života či odvrácení hrozícího nebezpečí, pátrání po pohřešovaných osobách, 
nebezpečných pachatelích a pachatelích závažných trestných činů.  

Každodenní pracovní náplň letecké služby je provádění hlídkových a průzkumných 
letů spojených s ostrahou státních hranic, s pátráním po odcizených motorových 
vozidlech, s dopravním průzkumem a řízením dopravy či s hledáním důkazů a 
pořizováním dokumentace při objasňování trestných činů. 

Při poskytování služeb policie veřejnosti se policejní vrtulníky podílejí na provozu 
letecké záchranné služby, na realizaci transplantačního programu a repatriaci 
postižených ze zahraničí. Provádějí záchranné a přepravní lety při velkých požárech, 

                                                 
44 SIAŘ KŘPZK č. 6/2010 a SIAŘ PP č. 226/2008 
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záplavách a jiných katastrofách45. 

                                                 
45Policie ČR: Letecká služba [online]. 2010, [cit. 20. 4. 2010].  Dostupné  
z  http://www.policie.cz/clanek/policie-ceske-republiky-letecka-sluzba-824129.aspx. 
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5. Cíle práce a hypotéza 

V rámci aplikační části mé bakalářské práce se zaměřuji blíže na činnost a organizaci 
oddělení krizového řízení Policie ČR, jehož předobrazem se pro mne stalo oddělení 
krizového řízení Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje (dále jen „KŘP 
JmK“). Bližší analýza činnosti oddělení bude východiskem pro mé závěrečné hodnocení 
k uplatnění činnosti krizových pracovišť Policie ČR v praktickém výkonu služby. 

Pro praktickou část bakalářské práce jsem získávala informace z odborné literatury, 
internetu a konzultací s pracovníky oddělení krizového řízení Policie ČR. 

5.1  Pracoviště krizového řízení Policie ČR 

V rámci praktické části diplomové práce měla být také provedena komparace 
současné organizační struktury policejních pracovišť krizového řízení se stavem před 
zahájením stále ještě probíhající reformy Policie České republiky, tedy v době, kdy 
základní útvar Policie České republiky představovalo okresní ředitelství. 

Při posuzování jsem si kladla za cíl zodpovězení následujících otázek: 
1) Kolik pracovníků je v současnosti v rámci PČR zařazeno na odděleních 

krizového řízení? Kolik pracovníků krizového řízení a v rámci jaké organizační 
struktury zpracovávalo danou problematiku před zahájením reformy PČR?  

2) V případě, že došlo v rámci reformy ke změně počtu pracovníků krizového 
řízení, jaké důvody k této změně vedly? 

3) Jaké kvalifikační předpoklady musí pracovníci krizového řízení splňovat 
v současnosti a jaké v předchozím období? 

4) Změnila se v souvislosti s organizačními změnami pracovišť krizového řízení 
náplň služební činnosti zde zařazených příslušníků, případně zaměstnanců? 
Existuje vzorová náplň služební činnosti pracovníka oddělení krizového řízení? 

5) Byla již činnost pracovišť krizového řízení v rámci nové organizační struktury 
PČR ze strany Policejního prezidia České republiky komplexně 
vyhodnocována (SWOT analýza etc.)? S jakými výsledky? Připravují se další 
organizační změny? 

Ve společné odpovědi na první dvě otázky je nutné předem poznamenat, že proces 
reformy policie je postupný a zřejmě bude trvat ještě více než rok, než dojde ke stavu, 
který bude možné považovat za stabilizovaný. To platí i pro oblast KŘ, kde existují 
poměrně zásadní rozdíly mezi jednotlivými krajskými ředitelstvími policie (dále jen 
„KŘP“), ve kterých dříve sídlily krajské policejní správy a zcela nově vzniklými KŘP 
v roce 2010. Tyto rozdíly jsou zřejmě ovlivněny a umocněny i přístupem vedení KŘP 
těch krajů, které mimořádné události resp. krizové situace, resp. bezpečnostní opatření, 
v uplynulých letech postihovaly pravidelně (např. Ústecký a Liberecký kraj, ve kterých 
je oblast KŘ v KŘP i v územních odborech personálně zajištěna téměř optimálně) 
a mezi kraji, kde tomu tak nebylo (např. ve Zlínském nebo v kraji Vysočina, kde je 
personální obsazení oblasti KŘ zřejmě nedostatečné). Samostatnou kapitolou je potom 
KŘP hl. m. Prahy, kde sice tabulkově je oblast KŘ zajištěna alespoň přijatelným 
způsobem, ale systemizovaná místa jsou z různých důvodů (např. stop stavy apod.) 
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nenaplněna. Jediným pracovištěm, kde došlo k nárůstu početního stavu příslušníků a 
zvýšení počtu systemizovaných míst je Oddělení krizového řízení Policejního prezidia. 
K navýšení počtu však s větší části nedošlo v důsledku reformy policie, ale jako 
důsledek nutnosti vzniku nového pracoviště, které má za úkol uvést na vyšší úroveň 
využívání vlastního geografického informačního systému (dále jen „GIS“) policie 
a propojit jej (společný datový sklad) s GIS integrovaného záchranného systému. 
V přímém důsledku reformy policie vzniklo jen jedno systemizované místo příslušníka, 
který koordinuje vzdělávání v KŘ, a který by měl zajišťovat nejen vzdělávání 
specialistů KŘ, ale koordinovat i plošný proces vzdělávání v policii, jak vyplývá z ust. § 
20 zákona o policii (podrobněji viz kapitola 4.1.). Důsledkem totiž je, že každý 
příslušník policie, který se podílí na ZaLP nebo při řešení krizové situace, musí být 
k tomu řádně vybaven a proškolen.  

Číselně lze shrnout, že před zahájením reformy policie tvořil základ personální 
sestavy oblasti KŘ jeden pracovník na každém okresním (77), městském (3) nebo 
obvodním (4) ředitelství policie, tedy cca 84 příslušníků, a dále organizační části KŘ a 
ochrany objektů u osmi PČR Správ krajů, resp. hl. m. Prahy, což bylo celkem přibližně 
40 příslušníků (plus několik pracovnic zajišťujících sekretariáty), dohromady tedy 
i s OKŘ PP asi 130 specialistů KŘ. Oblast KŘ a ochrany dále zajišťují (dříve i dnes) 
někteří příslušníci útvarů policie s působností na celém území republiky a příslušníci 
organizačních článků policie, obvykle však v kumulaci s jinými činnostmi. Po reformě 
je celkem na čtrnácti KŘP (84) a OKŘ PP (15) systemizováno celkem 99 tabulkových 
míst, z nichž není 7-8 obsazeno vůbec nebo probíhají výběrová řízení. Úbytek 
systemizovaných míst tedy představuje více jak 25%. 

Na pracovníka oddělení krizového řízení jsou kladeny kvalifikační předpoklady, 
které musí splňovat obecně platné požadavky pro zařazení policisty na dané služební 
místo v souladu s §19 zákona č.361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů. Základním kvalifikačním kritérium je vysokoškolské vzdělání, 
které vyplývá ze zařazení těchto příslušníků nebo pracovníků do 7., resp. 8. tarifní třídy. 
Po zařazení na systemizovaná místa jsou tito pracovníci povinni absolvovat odborné 
kurzy, které jsou organizovány Ministerstvem vnitra České republiky, odborem 
vzdělávání a správy policejního školství. Výjimka pro neabsolvování těchto kursů je 
udělována ad hoc jen příslušníkům, kteří mohou doložit absolvování stejně zaměřeného 
nebo vyššího školení, obvykle zahraničního kursu (MAAE, EU, atd.). Oproti dřívější 
situaci před reformou došlo pouze k té změně, že již není organizován kurs „Základy 
krizového řízení“, který v minulosti spojoval problematiku dnešních kursů do jednoho, 
důvodem je nutná specializace.  
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Obrázek 5: Odborné kurzy pro pracovníky pracovišť krizového řízení 

Zdroj: vlastní 

 

K odpovědi na čtvrtou otázku lze uvést, že příslušníci resp. zaměstnanci zařazení na 
krizových pracovištích mají rozdílné náplně služební činnosti, podle obsazenosti 
pracoviště, místních podmínek, osobní specializace atd. Vzorová náplň tedy neexistuje. 
Při stanovení jednotlivých služebních činností musí však platit pravidlo, že v souhrnu 
musí všichni pracovníci pracoviště zabezpečit činnost stanovené v interních aktech 
řízení! Z hlediska náplně práce pracovníků OKŘ PP je však zásadní skutečnost, že vedle 
rozsáhlých výše uvedených úkolů (zejména krizové, obranné a havarijní plánování a 
plány hospodářských opatření pro krizové stavy) plní řadu neméně důležitých dalších 
úkolů, zejména v oblasti bezpečnostní ochrany areálů a v oblasti GIS. 

K páté otázce lze napsat, že činnost pracoviště krizového řízení PP ČR a krizových 
pracovišť KŘP krajů po provedení reformy policie dosud nebyla analyzována 
s výjimkou materiálu „Analýza dopadů NMV č.6/201046 na plnění úkolů útvarů policie 

                                                 
46 NMV č. 6/2010: Nařízení ministra vnitra k zajištění plnění úkolů za stavu nebezpečí, nouzového 
stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu a přípravě na jejich řešení. Praha: 2010 
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a definování změn v souboru činností za krizových stavů a přípravy na jejich řešení, 
které z tohoto IAŘ pro útvary policie vyplývají“.  Dle sdělení pracoviště krizového 
řízení PP ČR byl sice tento dokument zpracován a schválen v rámci PP ČR, ale je dosud 
ve stadiu rozhodování o využití. Z tohoto důvodu mi nemohl být v časovém horizontu 
zpracování této bakalářské práce poskytnut k nahlédnutí. 

5.2 Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje – oddělení krizového 
řízení 

5.2.1 Základní údaje o Jihomoravském kraji a Krajském ředitelství Policie 
Jihomoravského kraje. 

Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky při hranicích 
s Rakouskem a Slovenskem na 719 555 hektarech. V kraji žije přibližně 1 140 000 
obyvatel s hustotou osídlení cca 157 obyvatel/km2. Výhodou kraje je vynikající 
dopravní dostupnost a strategická poloha na křižovatce transevropských silničních 
(území protíná dálnice D-1 a dálnice D-2) a železničních dálkových tras, které jsou 
důležitými tepnami spojujícími západní Evropu s východní, severní a jižní. Centrem 
kraje je druhé největší město České republiky Brno, které je významným střediskem 
justice (Nejvyšší a Ústavní soud ČR, Nejvyšší státní zastupitelství ČR), ekonomickým a 
správním centrem, městem univerzit a veletržním centrem střední Evropy s dlouholetou 
tradicí pořádání veletrhů, za nimiž ročně přijíždí přes jeden milión lidí z celého světa.47  

V čele  KŘP JmK stojí ředitel a jeho náměstci pro vnější službu, ekonomiku a službu 
kriminální policie a vyšetřování.  KŘP JmK je tvořeno útvary samotného krajského 
ředitelství (metodické, speciální a logistické útvary) a 6 územními odbory (bývalá 
okresní ředitelství) ve kterých jsou dislokovány jednotlivé územní odbory služby 
kriminální policie a vyšetřování a vnější služby. 

•  Městské ředitelství Brno 
•  Územní odbor Blansko 
•  Územní odbor Brno-venkov 
•  Územní odbor Břeclav 
•  Územní odbor Hodonín 
•  Územní odbor Vyškov 
•  Územní odbor Znojmo 

Liniově se KŘP JmK dělí na útvary VNĚJŠÍ SLUŽBY (uniformovanou policii) a  
na útvary SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ.  

VNĚJŠÍ SLUŽBA – jedná se o policisty pořádkové policie (policisté na obvodních 
odděleních, kteří vykonávají hlídkovou a obchůzkovou službu), dopravní policie 
(silniční dohled, dopravní nehody) a dále policisty služby pro zbraně a bezpečnostní 
materiál (bývalé Inspektoráty pro zbraně, střeliv a drogy). Součástí vnější služby jsou i 
některé specializované útvary jako Zásahová jednotka. Policisté vnější služby řeší 
většinu policejní agendy, všechnu přestupkovou agendu a méně závažné trestné činy. 

                                                 
47  Jihomoravský kraj: Základní údaje o Jihomoravském kraji [online]. 2008, [cit. 15. 4. 2010]. 
Dostupné z http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=27204&TypeID=2. 
 



 

46 

 

SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ  - policisté této služby řeší 
závažnější trestnou činnost, případně recidivu a jsou dislokovaní v rámci územních 
odborů SKPV na odděleních obecné kriminality a odděleních hospodářské kriminality. 
Přímo na krajském ředitelství sídlí odbory, řešící nejzávažnější kriminalitu a 
specializovaná podpůrná pracoviště.48 

Oddělení krizového řízení KŘP JMK je dislokováno jako součást kanceláře ředitele 
krajského ředitelství. 

Na bezpečnost v kraji dohlíží 3 609 policistů pořádkové a dopravní policie, služby 
kriminální policie a vyšetřování  a ostatních složek policie (přičemž KŘP JmK 
disponuje dle plánu 3 774 tabulkovými místy pro policisty). KŘP JmK dále zaměstnává 
751 občanských zaměstnanců. 

5.2.2 Oddělení krizového řízení Krajského ředitelství Policie Jihomoravského 
kraje 

Jak již jsem se zmínila v úvodu této kapitoly, zaměřím se ve své práci blíže na 
činnost oddělení krizového řízení KŘP JmK. 

Při posuzování tohoto oddělení KŘP Brno jsem se zamýšlela nad otázkami 
1) Kolik příslušníků, případně občanských zaměstnanců, bylo na pracovištích 

krizového řízení Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (Krajské 
správy PČR) zařazeno před zahájením reformy PČR v roce 2005 a kolik je zde 
zařazeno nyní?  

2) Jaké kvalifikační předpoklady musí pracovníci krizového řízení splňovat 
v současnosti a jaké v předchozím období? 

3) Zda se změnila v souvislosti s organizačními změnami pracovišť krizového 
řízení náplň služební činnosti zde zařazených příslušníků, případně 
zaměstnanců?  

4) Zda existuje vzorová náplň služební činnosti pracovníka oddělení krizového 
řízení?  

Analýzou bylo zjištěno, že na pracovištích krizového řízení Krajského ředitelství 
policie Jihomoravského kraje, respektive Krajské správy PČR Jihomoravského kraje, 
nebyli a nejsou organizačně zařazeni občanští zaměstnanci, tuto práci vykonávají pouze 
příslušníci (policisté). Na pracovištích krizového řízení pracovaly v letech 2005 a 2010, 
na základě zohlednění územního členění Policie Jihomoravského Kraje, rozdílné počty 
pracovníků (dále jen „krizaři“). 

Z hlediska původního územního členění Krajského ředitelství policie 
Jihomoravského kraje, respektive Krajské správy PČR Jihomoravského kraje, byly 
v roce 2005 a v roce 2010 zařazeny následující počty policistů: 

                                                 
48Policie ČR: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – kontakty [online]. 2010, [cit. 15. 4. 
2010]. Dostupné z http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-jihomoravskeho-kraje-
kontakty.aspx  
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Tabulka 2: Počty policistů na pracovištích krizového řízení 

 

2005 2010 

útvar počet policistů útvar počet policistů 

PČR Správa JmK 5 KŘP JmK 4 

MŘ Brno 1 MŘ Brno 0 

OŘ Brno - venkov 1 ÚO Brno - venkov 0 

OŘ Blansko 1 ÚO Blansko 0 

OŘ Břeclav 1 ÚO Břeclav 0 

OŘ Hodonín 1 ÚO Hodonín 0 

OŘ Vyškov 1 ÚO Vyškov 0 

OŘ Znojmo 1 ÚO Znojmo 0 

  celkem 4 
      

  KŘP Zlínského kraje 2 

OŘ Zlín 1 ÚO Zlín 0 

OŘ Uherské Hradiště 1 ÚO Uherské Hradiště 0 

OŘ Kroměříž 1 ÚO Kroměříž 0 

OŘ Vsetín 1 ÚO Vsetín 0 

  celkem 2 

    

  
KŘP Kraje Vysočina 2 

OŘ Jihlava 1 ÚO Jihlava 0 

OŘ Třebíč 1 ÚO Třebíč 0 

OŘ Pelhřimov 1 ÚO Pelhřimov 0 

OŘ Havlíčkův Brod 1 ÚO Havlíčkův Brod 0 

OŘ Žďár nad Sázavou 1 ÚO Žďár nad Sázavou 0 

celkem 21 celkem 2 

Zdroj: KŘP JmK: Bakalářská práce – zodpovězení otázek.. 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že počet pracovníků „tzv. krizařů“ v KŘP JmK se 
v roce 2010 rapidně snížil. Přičemž systemizovaná místa zůstala v nižším počtu pouze 
na KŘP JmK a na územních odborech žádná. V roce 2005 mohl každý krizový 
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pracovník, odborník na danou problematiku daného okresu, osobně spolupracovat 
s místní samosprávou, hasičským záchranným sborem a dalšími složkami IZS atd. při 
zajišťování každodenních úkolů v oblasti KŘ. Nyní po změně systemizace je nutné, aby 
měli krizaři zařazení na KŘP JmK na každém územním odboru nějakého pomocníka, 
který bude nad rámec svých povinností pomáhat plnit úkoly v oblasti KŘ např. 
v bezpečnostní ochraně areálů, bezpečnostní radě obce, jednání s územními odbory 
Hasičského záchranného sboru atd., kontrolách plánů fyzické ochrany vybraných 
objektů, protože při tak malém počtu krizařů na KŘP JmK není možné, aby tito 
pracovníci stíhali veškerá jednání, agendu, přípravu atd. v celém kraji. Je zde ale otázka, 
zda nedochází při přenosu zpráv mezi krizařem a jeho pomocníkem na územním odboru 
k informačnímu šumu. Je tedy nutné aby, pracovní úkoly byly rozdělené mezi jednotlivé 
příslušníky oddělení podle jejich zkušeností, osobní specializace a schopností. 

Na pracovníka oddělení krizového řízení jsou kladeny kvalifikační předpoklady, 
které musí splňovat obecně platné požadavky pro zařazení policisty na dané služební 
místo v souladu s §19 zákona č.361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů. 

Jak jsem se již výše nastínila vzorová náplň služební činnosti pracovníka oddělení 
krizového řízení  KŘP JmK dosud neexistuje. Níže uvádím v tabulce porovnání úkolů 
pracovníků před reformou v roce 2005 a v době probíhající reformy policie tedy v roce 
2010. 
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Tabulka 3: Organizační řád oddělení krizového řízení KŘP JmK 

Příslušník pracoviště krizového řízení v rámci své působnosti zejména: 
v roce 

2005 2010 
Zpracovává dokumenty v oblasti KŘ v návaznosti na zákon o krizovém 
řízení, zejména plán krizové připravenosti a ochranu areálů, vede příslušné 
dokumentace a evidence. 

 
� �  

Odpovídá za metodické vedení a kontrolní činnost skupin krizového řízení a 
organizačních článků ředitelství a městského ředitelství v oblasti krizového 
plánování, havarijního plánování, obranného plánování, hospodářských 
opatření pro krizové stavy, geografických informačních systémů a 
bezpečnostní ochrany areálů. 

� �  

Odpovídá za zabezpečování úkolů vyplývajících z členství ředitele v 
krizovém štábu a bezpečnostní radě; koordinuje zabezpečování krizového 
štábu ředitele a plní úlohu sekretariátu krizového štábu ředitele. 

� �  

Odpovídá za provádění souhrnu činností zaměřených na analýzu a 
vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a 
kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešeními mimořádných 
událostí nebo krizových stavů a přípravy na ně. 

� �  

Zastupuje policii na krajské úrovni jako základní složku integrovaného 
záchranného systému a zpracovává příslušnou dokumentaci. 

� �  

Zabezpečuje ve spolupráci s příslušnými útvary policie a organizačními 
články ředitelství a městského ředitelství rozpracování, koordinaci přípravy 
a přijímání hospodářských opatření pro krizové stavy ve všech oblastech 
systému do podmínek ředitelství, na základě vyhodnocení a analýzy rizik 
zpracovává podklady do krizových plánů. 

� �  

Zavádí a aplikuje geografický informační systém u ředitelství, vyžaduje a 
zabezpečuje aplikaci datových podkladů do geografických produktů, včetně 
zpracování výstupů. 

� �  

Podílí se na koordinaci rozvoje a prohlubování spolupráce na úseku KŘ s 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje. 

� �  

Podílí se na zajišťování a rozvoji součinnosti se složkami integrovaného 
záchranného systému a mimoresortními institucemi při přípravě a realizaci 
opatření k řešení krizových situací. 

� �  

Vytváří, realizuje a zabezpečuje ve spolupráci s odborem personálního 
řízení a odměňování další odborné vzdělávání v oblasti KŘ. 

� �  

Vede jednací protokol písemností obsahujících zvláštní skutečnosti a 
zvláštní seznam policistů a zaměstnanců určených ke styku se zvláštními 
skutečnostmi.49 

� - 

Zpracovává a aktualizuje dokumentaci EKV.49 � - 

Zdroj: vlastní  

 

                                                 
49 Zpracovává krizové pracoviště   Okresního ředitelství  (respektive územní odbory) Policie ČR 
Správy Jihomoravského kraje (respektive Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje), vyjma 
Městského ředitelství Policie ČR a oddělení krizového řízení Policie ČR Správy Jihomoravského kraje 
(respektive Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje) . 
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Z tabulky vyplývá, že náplň služební činnosti příslušníků zařazených na pracovištích 
krizového řízení se v souvislosti s organizačními změnami, které sebou přinesla reforma 
policie, v zásadních věcech nezměnila. Vedení jednacího protokolu písemností 
obsahujících zvláštní skutečnosti, zvláštní seznam policistů a zaměstnanců určených  
ke styku se zvláštními skutečnostmi i dokumentaci elektronické kontroly vstupu 
zpracovávají nyní jiná odborná pracoviště policie, kterým tato problematika více spadá 
do jejich pracovní náplně. 

Ráda bych se ještě v souvislosti s KŘP JmK zmínila, že toto ředitelství disponuje  
na svém teritoriálním území sedmi novými služebními automobily - VW Transporter se 
speciální úpravou a výbavou, které slouží jako „Krizové koordinační mobilní centrum“. 
Krizové koordinační mobilní centrum lze definovat jako speciální vozidlo, které splňuje 
přísná kriteria pro jeho použití za jakýchkoli klimatických podmínek, náročnosti terénu 
apod. Automobil je vybaven spojovacími prostředky, výpočetní technikou, a dalším 
množstvím prostředků a pomůcek, které jsou využitelné nejen policisty, ale i hasiči 
nebo zdravotníky. Vozidlo je svým vybavením určeno pro nasazení do akcí, na kterých 
se podílí více složek IZS. Mohou to být např. mimořádné události s rozsáhlými 
následky, kterými jsou dopravní nehody, průmyslové havárie, povodně, železniční a 
letecké nehody, rozsáhlé pátrací, či jiné bezpečnostní akce. Krizové koordinační 
mobilní centrum bylo zakoupeno s cílem zajistit efektivní koordinaci Policie ČR  
v případě hrozby či řešení krizové situace a přispět tak k minimalizaci škod a ztrát 
vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí, optimalizaci logistických 
postupů při řešení uvedených situací a zkvalitnění jejich prevence. Toto služební 
vozidlo PČR je a v budoucnu určitě zůstane velkým přínosem nejen pro policii, ale i  
pro pracovníky oddělení krizového řízení KŘP JmK.50  

                                                 
50 Policie ČR: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  - Koordinační centrum na kolech 
[online]. 2010, [cit. 10. 5. 2010].  Dostupné z http://www.policie.cz/clanek/koordinacni-centrum-na-
kolech.aspx. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce si vytkla za cíl popsat úlohu a postavení Policie České 
republiky v systému KŘ našeho státu a případně i doporučit možné směry dalšího 
zlepšování výkonu služby. S ohledem na zadání proto byla moje práce rozdělena na část 
obecnou věnovanou základním principům fungování KŘ v rámci PČR a část aplikační 
zaměřenou na úkoly a náplň činnosti konkrétních policejních pracovišť krizového 
řízení. Doufám, že má snaha o sdělení informací z této oblasti splnila očekávání čtenáře 
a přinesla mu řadu zajímavých a užitečných informací. 

Jak uvádím ve své práci, PČR se podílí na objasnění příčin vzniku mimořádné 
události, vyjma přírodních katastrof, a využívá při tom plně svých oprávnění 
vycházejících zejména ze zákona o PČR. V této souvislosti úzce spolupracuje  
s jednotlivými složkami IZS, orgány státní správy a v některých případech plní i úkoly 
policejního orgánu odhalujícího, prověřujícího a vyšetřujícího trestné činy. Vzhledem 
k tomu, že se v průběhu života každý člověk stává aktivním či pasivním svědkem 
mimořádné události, která přichází v naprosté většině případů neočekávaně a ohrožuje 
životy a zdraví obyvatel, chtěla bych na základě závěrů mé práce doporučit pracovištím 
krizového řízení PČR daleko aktivnější zaměření se na propojení problematiky KŘ a 
praktického výkonu služby spočívající zejména v přípravě policistů výkonných 
organizačních článků na krizové situace, s nimiž se mohou ať již na základních, tak  
na velitelských funkcích setkat během standardního výkonu služby v místě působiště. 
PČR je totiž dle mého názoru velmi dobře připravena na akce KŘ organizované  
na základě typových plánů pod jednotným vedením a za hromadného nasazení sil a 
prostředků, na straně druhé však postrádá výcvik policistů zejména hlídkové služby, 
kteří se na místo události dostaví jako první, ve sběru informací potřebných  
pro rozhodování velitelů opatření a operačního střediska, koordinaci činnosti 
s prvosledovými jednotkami dalších složek IZS a organizaci primárních neodkladných 
opatření spojených např. s výbuchem plynu. Zatímco v rámci trestního řízení existuje 
v PČR řada kvalitních manuálů jak postupovat na místě činu při provádění prvotných 
neodkladných úkonů, v oblasti KŘ obdobné manuály chybí. Že tyto situace mohou vést 
k tomu, že se policisté na místě výbuchu věnují zajištění stop využitelných stop, 
zatímco o kousek dál nerušeně uniká plyn, je jistě nasnadě. Bez snížení zatížení 
oddělení krizového řízení, kterému se věnuji dále, však takovéto aktivity nebudou 
možné.   

V závěrečném zhodnocení práce „krizařů“ ve vztahu ke kvalitě a náplni činnosti 
oddělení krizového řízení se domnívám, že není možné, aby při tak nízkém počtu 
pracovníků a nárocích na plnění bezpečnostních opatření v Jihomoravském kraji byla 
všechna jejich práce prováděna v odpovídající kvalitě a na odpovídající úrovni. Vždyť 
Jihomoravský kraj zažíval a i nadále bude zažívat různá bezpečnostní opatření jako 
např. v minulém roce aktivity spojené s návštěvou papeže Benedikta XVI., dále velké 
prověřovací cvičení složek IZS s názvem „Cvičení Trauma 2009“ nebo letošní návštěvu 
britského následníka trůnu prince Charlese v Brně či různá extremistická vystoupení 
směřovaná do Brna jako centra české justice. Při zabezpečování takovýchto a 
podobných akcí, jejichž počet spíše narůstá, jsou kladeny na „krizaře“ KŘP JmK  velké 
nároky, přičemž toto pracoviště nemá administrativní pracovníky, kteří by jim pomáhali 
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s vyřizováním agendy. Tento stav se dle mého názoru odrazil i v plánované vlně 
odchodů z brněnského policejního oddělení krizového řízení.  

Ráda bych ještě podotkla, že se v současné době připravuje novela krizového zákona, 
která má za cíl implementovat do českého právního řádu Směrnici Rady EU 
č. 2008/114/ES ze dne 8. 12. 2008 o určení a označování evropských kritických 
infrastruktur (EKI) a posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. Protože implementace 
směrnice je povinná, PČR rozhodně přibudou další úkoly pro oblast KŘ, které při jejím 
praktickém naplňování dopadnou především na oddělení krizového řízení krajských 
ředitelství policie. 
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Příloha č. 1 – Pracovní orgány krizového řízení[12] 
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Příloha č. 2: Organizační schéma Policejního prezidia ČR[40] 
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Příloha č. 3 – Územní členění Policie České republiky[44] 

 

 

8 krajských policejních správ členěných na 79 Okresních ředitelství policie - stav před reformou 

 

 

14 krajských ředitelství police - cílený stav k 1. 1. 2010 
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Příloha č. 4 – Územní členění Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje[42] 

 

Stav k 31. 12. 2009 

 

 

 

Stav k 1.1.2010 

 



 

63 

 

 

Příloha č. 5: Organizační schéma KŘP JmK[42] 
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Příloha č. 6:. Krizové koordinační mobilní centrum[41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


