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Územní odbor Teplice 
 

Masarykova 1363, 415 96  Teplice 

 

   tel.: 974 421 111 

       (ústředna KŘP-U) 

 

 

O569 471, 417 
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Vedení územního odboru Teplice 
Vedoucí územního odboru: plk. Ing. Petr Sytař 

tel.: 974 439 220 

mobil: +420 724 103 047 

 fax: 974 439 228 

 e-mail: krpulk.uo.tp.vedouci@pcr.cz 

(zástupce Policie ČR v bezpečnostní radě ORP Teplice) 
 

Zástupce ved. územ. odboru: plk. JUDr. Jaroslav Jedlička 
tel.: 974 439 223 

mobil: +420 724 103 046 

 fax: 974 439 228 

  
(zástupce Policie ČR v bezpečnostní radě ORP Bílina) 
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 Stanoveny v § 20 zákona č. 273/2008 Sb. , o Policii ČR :   

  Působení policie v rámci IZS, při řešení krizových situací a 

mimořádných událostí a při přípravě na ně 

Konkrétní úkoly:   

• ochrana bezpečnosti osob 

• zajišťování veřejného pořádku a při porušení jeho obnova  

• odklon dopravy   

• regulace dopravy  

• zajišťování přístupových cest pro jednotky IZS  

• podíl na varování, vyrozumění a poskytování tísňových informací  

• evidence osob postižených mimořádnou událostí  

• zabezpečit nasazení vrtulníku Policie ČR 

• pořizovat obrazovou či jinou dokumentaci pro potřeby orgánů činných v        

              trestním řízení  

 

Hlavní úkoly Policie ČR  



24.3.2015 Územní odbor Teplice 

5 

24.3.2015 Územní odbor Teplice 

5 

Síly a prostředky ÚO Teplice 
 Služba kriminální policie a vyšetřování  

• 1. a 2. oddělení obecné kriminality 

• oddělení hospodářské kriminality 

• skupina kriminalistické techniky 

 Obvodní oddělení Teplice – město 

 Obvodní oddělení Teplice – Trnovany 

 Obvodní oddělení Teplice – Prosetice 

 Obvodní oddělení Dubí 

 Obvodní oddělení Duchcov 

 Obvodní oddělení Krupka 

 Obvodní oddělení Bílina 

 Oddělení hlídkové služby Teplice 

 Dopravní inspektorát Teplice 
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Obvodní oddělení Teplice-město 

Vrchlického 10, 415 96  Teplice 

 

Vedoucí oddělení:  

 npor. Bc. Tomáš RYCHNOVSKÝ 

 

tel.: 417 569 471, 974 440 100 

 fax: 417 536 090 

 

 

 e-mail: krpulk.uo.tp.oo.teplice.podatelna@pcr.cz 

 

 

 

O569 471, 417 
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Obvodní oddělení Teplice-Trnovany 

Maršovská 1537, 415 96  Teplice 

 

Vedoucí oddělení:  

 npor. Ing. Jiří Procházka  
 

tel.: 417 570 160, 974 440 600 

 fax: 417 440 609, 417 537 799 

 e-mail:  

 krpulk.uo.tp.oo.trnovany.podatelna@pcr.cz 
 

 

    

 

O569 471, 417 
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Obvodní oddělení Teplice-Prosetice 

Prosetická 283, 415 96  Teplice 

 

Vedoucí oddělení:  

 npor. Bc. Karel KOZLER  
 

tel.: 417 538 700, 974 440 700 

 fax: 417 533 923 

 e-mail:  

 krpulk.uo.tp.oo.prosetice.podatelna@pcr.cz 

 

 

 

O569 471, 417 
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Obvodní oddělení Dubí 

Krušnohorská 124/2, 417 01 Dubí 

 

Vedoucí oddělení:  

 npor. Bc. Milan Perlík 
 

tel.: 974 440 400 

 fax: 974 440 409, 417 560 734 

 

e-mail: 

krpulk.uo.tp.oo.dubi.podatelna@pcr.cz 

 

 

 

O569 471, 417 
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Obvodní oddělení Duchcov 

Sadová 13, 419 01 Duchcov  

 

Vedoucí oddělení:  

 npor. Bc. Ivana Sýkorová 
 

tel.: 417 835 444, 974 440 300 

 fax: 417 836 022 

 e-mail:  

 krpulk.uo.tp.oo.duchcov.podatelna@pcr.cz 

 

 

    

 

O569 471, 417 
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Obvodní oddělení Krupka 

Karla Čapka 273, 417 42 Krupka   

 

Vedoucí oddělení:  

 npor. Mgr. Zdeněk Černý 
 

tel.: 417 861 244, 974 440 500 

 fax: 417 535 477 

 e-mail: 

 krpulk.uo.tp.oo.krupka.podatelna@pcr.cz 

 

 

 

O569 471, 417 
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Obvodní oddělení Bílina  

Studentská 874/94, 418 23 Bílina    

 

Vedoucí oddělení:  

 npor. Bc. Radek Kaňák 
 

(člen povodňové komise ORP Bílina) 

 

tel.: 417 823 333, 974 440 200 

 fax: 417 535 893 

 e-mail:  

 krpulk.uo.tp.oo.bilina.podatelna@pcr.cz 

 

 

 

O569 471, 417 
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Oddělení hlídkové služby Teplice  

Husitská 5, 415 01 Teplice       

 

Vedoucí oddělení:  

 ppor. Jiří Nehyba 
 

tel.: 974 439 421 vedoucí odd. 

       974 439 420 dozorčí služba 

fax: 417 535 671 

 

 

    

 

O569 471, 417 
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Dopravní inspektorát Teplice 

Husitská 5, 415 01 Teplice    

 

Vedoucí oddělení:  

 npor. Josef Šejbl 
 

tel.: 974 439 250 vedoucí odd. 

       974 439 260 dozorčí služba 

 fax: 417 535 533, 417 535 539 

 

 e-mail: krpulk.uo.tp.di.podatelna@pcr.cz 

 

 

    

 

O569 471, 417 
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Další síly a prostředky   

 Speciální pořádková jednotka   

 Krajská pořádková jednotka  

    možnosti nasazení a dosažitelnost: 

• nasazení při hromadném narušení veřejného pořádku (např. akce 

sportovní, kulturní, politické) 

• velké pátrací akce po pohřešovaných či hledaných osobách 

• ostatní aktivity během mimořádných událostí (v rámci zákonných 

limitů) 
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Další síly a prostředky   

Oddělení poříční policie - možnosti nasazení a dosažitelnost: 

• počet policistů zařazených na oddělení poříční policie: 10 policistů 

• chrání bezpečnost osob a majetku na svěřeném úseku vodní cesty 

• spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku na vodní cestě 

• v rozsahu své působnosti odhaluje přestupky a trestné činy 

• provádí vodní záchranářskou činnost při plnění úkolů PČR 

• provádí pátrání k nalezení věcí pocházejících z trestné činnosti a 

aktivní pátrání po utonulých nebo pohřešovaných osobách 

• spolupůsobí při odstranění následků havárií plavidel na vodní cestě 

• spolupracuje se složkami HZS a VZS ČČK v rámci IZS 

  

 do 3 hodin – 5 policistů k nasazení na území celého kraje s   

      člunovou technikou 
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Další síly a prostředky   

Zásahová jednotka  

potápěči 

lezci 

odstřelovači 

pyrotechnici 
 

     nepřetržitý provoz 

• možnost výjezdu 24 hod. denně 

• kamkoliv v rámci Ústeckého a Libereckého kraje 

• dosažitelnost: 1 skupina max. do 40 minut 

                           2 skupina max. do 90 minut 
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Další síly a prostředky   

 policejní psycholog 

 antikonfliktní tým  

 Základním úkolem antikonfliktního týmu je prostřednictvím 

komunikace předcházet agresivnímu jednání účastníků akcí. 

Vysvětlit jim smysl a účel policejních akcí a policejního opatření a 

formou diskuse upozornit účastníky akce, nebo shromáždění 

na zákonné povinnosti policie v případě páchání protiprávního 

jednání.                   
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Problémy na teritoriu v oblasti 

veřejného pořádku   

• shromažďování rizikových skupin  

 (např. mítinky DSSS, pochody extremistů atd.) – fenomén, který je a 

bude součástí demokratické společnosti. Fenomén, který nelze 100% 

vymýtit, ale lze jej eliminovat. 

   

•  fotbalová utkání 

 problematika projevů diváckého násilí  
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Právo shromažďovací  

 

    Z čeho vychází úprava shromažďovacího práva v ČR ? 

Právo se pokojně se shromažďovat je zakotveno :  

• v mezinárodních smlouvách  

      - Evropská úmluva o lidských právech a svobodách ,  

      - Mezinárodní pakt o hospodářských právech a svobodách  

 

• v listině základních práv a svobod – čl. 19  

• v zákoně č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím , ve znění pozdějších 

předpisů  
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Ústavní zakotvení shromažďovacího práva  

 

čl. 19 Listina základních práv a svobod  

 

(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno . 

 

(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na 

veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti 

nezbytná pro ochranu práv a svobod  druhých, ochranu veřejného 

pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. 

Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu 

veřejné správy .   



24.3.2015 Územní odbor Teplice 

22 

Zákony upravující shromažďovací právo  

• Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím 

     - stanoví bližší podmínky výkonu shromažďovacího práva.  

 

• Trestní zákon  

      - § 179 – porušování svobody sdružování a shromažďování.  

 

• Během shromáždění se samozřejmě uplatňuje celá řada dalších 

předpisů, jako je přestupkový zákon, zákon o provozu na 

pozemních komunikacích atd. Policie důsledně využívá všech 

pravomocí plynoucích ze zákona o policii (institut zajištění, vykázání 

osob z určitého prostranství atd.).   
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Základní teze právní úpravy konání shromáždění 

na veřejných místech  

 

1) Zákon se vztahuje na tato shromáždění na veřejných místech:  

• Je jimi realizována svoboda projevu a dalších ústavních práv a 

svobod, k výměně informací, názorů a k účasti na řešení 

veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a 

stanovisek.  

• Pouliční průvody a manifestace.  

 

2) Zákon se nevztahuje na shromáždění:  

• Související s poskytováním služeb, s činností státních orgánů, 

nesloužící k realizaci svobody projevu nebo dalších ústavních 

práv a svobod.  
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Základní teze právní úpravy konání shromáždění 

na veřejných místech  

 

• Shromáždění nepodléhá povolovacímu režimu. Svolavatel musí konání 

shromáždění oznámit , a to nejdříve 6 měsíců, nejpozději 5 dnů předem  

 

Povinnost oznámit shromáždění není pro shromáždění  

• církevní (procesí, pouti, průvody a shromáždění k projevům náboženského 

vyznání),  

• pořádaná právnickými osobami přístupnými jen jejich členům, pracovníkům, 

pozvaným hostům; shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených 

prostorách,  

• v obydlí občanů,  

• svolaná na místo, která byla v nařízení obce určena ke konání shromáždění 

bez oznámení . 
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Před konáním shromáždění  
• Svolavatel je povinen konání shromáždění oznámit příslušnému obecnímu úřadu. 

Oznámení musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem.  

• Úřad může  

   - navrhnout s ohledem na místní podmínky a veřejný pořádek jiné místo a jinou dobu,  

   - uložit , aby shromáždění nepřiměřeně nerušilo noční klid,  

   - do 3 dnů může shromáždění zakázat a to pouze pokud  

 účel shromáždění směřuje k výzvě popírat nebo omezovat osobní politická a 
jiná práva občanů, slouží k rozněcování nenávisti, nesnášenlivosti, dopouštět 
se násilí, hrubé neslušnosti, porušovat ústavu a zákony,  

 hrozilo by závažné nebezpečí pro zdraví účastníků, omezení dopravy by bylo 
v rozporu se zájmem obyvatelstva, 

 na stejné místo a shodný den je oznámeno jiné shromáždění a nedošlo  
k dohodě.  

 

Zákaz je přezkoumatelný soudem, úřad musí rozhodnutí řádně odůvodnit.  
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Během průběhu samotného shromáždění  

 
• Možnost shromáždění rozpustit v taxativně stanovených případech, 

a to pokud shromáždění  

- bylo zakázáno,  

- nebylo oznámeno a nastaly důvody , které by odůvodňovaly jeho 

zákaz,  

- podstatně se odchýlilo od oznámeného účelu a pro tento účel by 

bylo možné shromáždění zakázat,  

- účastníci mají zakryté obličeje, mají u sebe zbraně, páchají 

trestné činy a nápravu se nepodařilo zjednat jinak.  

• Rozpustit shromáždění je oprávněn zástupce obecního úřadu a 

v jeho nepřítomnosti policie.  



24.3.2015 Územní odbor Teplice 

27 

Z pohledu shromažďovacího zákona hrají obce 

nezastupitelnou úlohu 

 

• Přijímají oznámení svolavatele o konání shromáždění. 

• Mohou do jisté míry ovlivnit shromáždění navržením alternativní 

trasy a data. 

• Mohou ve lhůtě 3 dnů rozhodnout o zákazu shromáždění 

v odůvodněných případech. 

• Činnost policie v prvotní fázi shromáždění, tedy od jeho oznámení 

do jeho zahájení, má velmi omezenou úlohu. 



24.3.2015 Územní odbor Teplice 

28 

Průběh shromáždění 

• Za pokojné shromáždění odpovídá svolavatel. 

 

Povinnosti svolavatele - § 6 ZOPS 

 Mj. poskytnout řádnou součinnost, zajistit potřebný počet 
pořadatelů, řídit průběh shromáždění tak, aby se neodchylovalo od 
účelu uvedeném v oznámení, dávat závazné pokyny pořadatelům… 

 Nepodaří-li se svolavateli zjednat nápravu při narušení pokojného 
shromáždění, požádá úřad nebo příslušný útvar policie. 

 Z § 6 odst. 5 vyplývá povinnost v osobní účasti svolavatele. 
Svolavatel může plnit své povinnosti prostřednictvím zmocněnce či 
pořadatele. Pokud žádná taková osoba na shromáždění není, poruší 
svolavatel § 6 odst. 4 ZOPS. 
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Povinnosti účastníků 

• Dbát pokynů svolavatele a pořadatelů. 

• Po ukončení, případně rozpuštění, jsou povinni opustit místo 

shromáždění. 

• Nesmějí mít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny, nebo jiné 

předměty, kterými lze ublížit na zdraví. 

• Nesmějí mít zakryty obličeje způsobem ztěžujícím nebo 

znemožňujícím identifikaci (nejen v okamžiku, kdy je proti 

shromáždění prováděn zákrok). 
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Přestupek svolání nebo pořádání 

zakázaného shromáždění (§14 odst. 1) 

• Tomu, kdo svolá nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno, 

může být uložena pokuta do 5000,-Kč. 

• Odpovědný je tedy nejen svolavatel, ale i všichni pořadatelé, tj. 

osoby, které fakticky pomáhají organizovat shromáždění. 

• Pořadatelé jsou odpovědni, i když se svolavatele nepodaří určit.  



24.3.2015 Územní odbor Teplice 

31 

Činnost policie v prvotní fázi přezkumu účelu 

shromáždění 

• Velmi omezená úloha. 

• Zajištění dostatku informací nezbytných pro kvalifikované rozhodnutí 

obecního úřadu. 

• Nutná velmi dobrá spolupráce s úřadem. 

• Příprava na řádný průběh shromáždění, zajištění účasti osoby, která 

by v případě zahájení úkonů trestního řízení mohla být přibrána jako 

konzultant. 
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Problémy 

• Velmi obtížné zajistit kvalitní důkazy pro zákaz shromáždění před 

jeho konáním. 

• Rozhodnutí o zákazu jsou špatně odůvodněná, neobstojí před 

soudem. 

• K rozpuštění shromáždění se zástupci obcí odhodlávají velmi těžko, 

mnohdy až na pokyn znalce v oboru extremismus. Pokud znalec 

není, konstatují, že nejsou schopni rozpoznat závadové jednání a 

shromáždění nechají proběhnout. 

• Zákon není důsledně vymáhán (přestupky shromažďovacího 

zákona). 

• Není vždy dobře nastavena spolupráce obce a policie.  
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Je k rozpuštění shromáždění zapotřebí 

znalec? 

• K závěru, že shromáždění není v souladu se zákonem, a že je tedy 

možné ho rozpustit, není žádoucí řídit se pouze stanoviskem znalce. 

• Úřad má mít u problematických shromáždění dostatek informací již 

před samotným začátkem shromáždění (z pozvánek, z webu) a 

intenzivně spolupracovat s policií. Během samotného shromáždění 

může pomoci s vyhodnocením projevů účastníků během 

shromáždění rovněž policie (tedy nejen samotných řečníků, ale i 

způsobu oblečení účastníků, tiskovin distribuovaných během akce, 

textů písní, které shromáždění doprovází atd.). Policie disponuje 

řadou odborníků, kteří mohou obecnímu úřadu pomoci identifikovat 

extremistické projevy. 
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Děkuji za pozornost. 

  

 

 


