
BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST 
témata k ústní maturitní zkoušce 

  

1. Rušení provozu elektronických komunikací, vstup do obydlí, jiného prostoru 
nebo na pozemek, vstup do živnostenské provozovny, důvody možnosti rušení 
provozu elektronických komunikací. Důvody a podmínky vstupu příslušníka Policie 

ČR bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek. Důvody 
vstupu příslušníka Policie ČR do živnostenské provozovny. 

2. Použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, podmínky použití 

technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. Odstranění technického 
prostředku. Omezení použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. 

3. Zastavení a prohlídka dopravního prostředku, důvody zastavení dopravního 
prostředku a provedení jeho prohlídky. Zastavení a prohlídka dopravního prostředku 
při pátrání po objektech. Provedení prohlídky zavazadla a prostředku hromadné 

přepravy osob a s tím související oprávnění. Oprávnění přikázat každému, aby 
nevstupoval, nezdržoval se nebo setrval na určeném místě. 

4. Policejní cely, charakteristika osob umísťovaných do policejní cely podle jejich 
zákonného (procesního) postavení. Postup příslušníka Policie ČR před umístěním 
osoby do policejní cely. Postup příslušníka Policie ČR při umísťování osoby podnapilé 

do policejní cely. Postup příslušníka Policie ČR při onemocnění nebo utrpění újmy na 
zdraví osoby umístěné v policejní cele. 

5. Vykázání z bytu nebo domu společně obývaného, podmínky vykázání z bytu nebo 

domu společně obývaného. Povinnosti příslušníka Policie ČR v souvislosti 
s vykázáním. Povinnosti a práva vykázané osoby. 

6. Omezení osobní svobody, zacházení s osobami omezenými na osobní svobodě, 
nepovolené způsoby jednání, povinnosti příslušníka Policie ČR v souvislosti 
s omezením osobní svobody. Podmínky připoutání osoby k vhodnému předmětu. 

Podmínky zajištění osoby, maximální doba omezení osobní svobody institutem 
zajištění.  

7. Použití donucovacích prostředků a zbraně, druhy donucovacích prostředků. 

Obecné podmínky použití donucovacích prostředků. Přiměřenost použití 
donucovacích prostředků s ohledem na následek. 

8. Další vztahy Policie ČR, vyžadování pomoci od osob a orgánů. Působení policie ČR 
v rámci integrovaného záchranného systému. Poskytování ochrany a součinnosti při 
provádění exekuce a výkonu rozhodnutí. Uveřejňování informací hromadnými 

sdělovacími prostředky. 

9. Použití pout a prostředku k zamezení prostorové orientace, rozsah osob podle 

procesního postavení, na které je možno prostředky použít. Podmínky a způsob 
použití. 

10. Spolupráce a další vztahy Policie ČR, výčet orgánů a organizací se kterými Policie 

ČR spolupracuje, upozornění na možnost ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti 
činností těchto organizací. Formy spolupráce s obcemi, možnost uzavření 
koordinační dohody. Spolupráce s ostatními právnickými a fyzickými osobami. 

11. Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu, 
podmínky použití tohoto prostředku. Povinnosti příslušníka Policie ČR při použití 

tohoto prostředku. 

12. Základní povinnosti příslušníka Policie ČR a zaměstnance Policie ČR, 
charakteristika pojmů „ zdvořilost“, „iniciativa“, „přiměřenost postupu“. Způsob 

prokazování příslušnosti k Polici ČR a poučování. 



13. Použití zbraně, podmínky použití zbraně podle § 56 zák. č. 273/2008 Sb. o Policii 

ČR. Povinnosti příslušníka Policie ČR před použitím zbraně. Povinnosti příslušníka 
Policie ČR v souvislosti s použitím zbraně. 

14. Právní úprava postavení a činnosti Policie ČR, systematika zákona č. 273/2008 

Sb. o Policii ČR. Deklarace základních úkolů Policie ČR a organizace Policie ČR podle 
zákona. Charakteristika vnější služby Policie ČR na úrovni územního odboru. 

15. Povinnosti příslušníka Policie ČR po použití donucovacího prostředku nebo 
zbraně, povinnosti příslušníka Policie ČR ve vztahu k osobě, proti které byl 
prostředky použity. Povinnosti příslušníka Policie ČR ve vztahu k události samé a 

k nadřízenému. Povinnosti vedoucího útvaru Policie ČR po použití donucovacích 
prostředků, při kterém došlo ke zranění nebo usmrcení osoby. 

16. Veřejný pořádek, pojem veřejný pořádek. Ochrana veřejného pořádku, subjekty, 

úloha Policie ČR a jiných státních orgánů. Charakteristika bezpečnostního zákroku, 
podmínek jeho realizace a pojmů „bezpečnost“, „bezpečí“, „rušitel“, „škoda“. Pojem 

úřední osoba, ochrana veřejného pořádku, ochrana úřední osoby 

17. Zvláštní omezení, při použití donucovacích prostředků proti určitým skupinám osob 
a výjimky z tohoto omezení. 

18. Podání vysvětlení, oprávnění příslušníka Policie ČR požadovat potřebná vysvětlení. 
Výzva k dostavení se na určené místo k sepsání záznamu o podaném vysvětlení a 

povinnosti příslušníka Policie ČR k této osobě po dostavení se. Nároky osoby, která 
se dostavila na základě výzvy k sepsání záznamu. Následky za nedostavení se osoby 
k sepsání záznamu o podaném vysvětlení. 

19. Kontrola Policie ČR, oprávnění upozornit na nedostatky v činnosti útvaru Policie 
ČR. Oprávnění upozornit na jednání příslušníka Policie ČR mající znaky trestného 
činu, přestupku. Postup Policie ČR v souvislosti s takovým upozorněním  

20. Pořizování záznamů, oprávnění Policie ČR pořizovat záznamy z míst veřejnosti 
přístupných. Povinnosti Policie ČR při pořizování záznamů stálými automatickými 

technickými systémy. 

21. Postup ve vztahu k věcem, oprávnění příslušníka Policie ČR k výzvě o vydání věci, 
odnětí věci. Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby. Postup příslušníka Policie 

ČR při odebrání zbraně a pominutí důvodů k jejímu odebrání 

22. Služba pořádkové policie, organizace služby pořádkové policie. Formy činnosti 

pořádkové policie na základním útvaru Policie ČR. Úkoly služby pořádkové policie. 

23. Prokazování totožnosti, co se rozumí prokazováním totožnosti. Ve kterých 
případech je příslušník Policie ČR oprávněn vyžadovat prokázání totožnosti. Následky 

za neprokázání totožnosti a s tím související lhůty. Rozsah oprávnění příslušníka 
Policie ČR k zjišťování totožnosti. 

24. Pátrání po osobách a věcech, rozsah objektů, po kterých Policie ČR pátrá. Názvy 

systémů, které policie využívá v souvislosti s pátráním. Povinnosti policie v případě 
vypátrání osoby podle druhu pátrání. Rozsah oprávnění Policie ČR vyžadovat 

informace od organizací v souvislosti s pátráním.   

25. Právní úprava postavení a činnosti obecní policie, zřizování a řízení obecní policie. 
Základní úkoly obecní police. Oprávnění strážníka obecní police. Použití zbraně a 

použití donucovacích prostředků, jejich výčet 

 
 

 
Schváleno odbornou skupinou 27. června 2022  


