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OOP Litvínov Hamr (PS Nová Ves v Horách) 

OOP Litvínov (PS Lom, PS Meziboří)  

OOP Most 

OOP Most Zahradní 

OOP Obrnice 

 

Spravované území Obvodních oddělení PČR 

 

OOP 

PS (policejní stanice) 

2014 
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Početní stavy policistů ÚO Most 

Okres Most k 31. 12. 

2013 2014 změna 

Plán 366 395 29 

Skutečnost 364 393 29 

Rozdíl -2 -2 0 
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Početní stavy policistů ÚO Most 
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Početní stavy policistů ÚO Most 



Veřejný pořádek 

24.5.2015 Veřejný pořádek a právo shromažďovací 

6 

• souhrn společenských vztahů 

 

• realizují se na místech veřejných či veřejnosti přístupných 

 

• jsou upraveny právními i neprávními normami 

 

ZACHOVÁVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU JE 

PRO SPOLEČNOST VÝZNAMNÉ 



Odpovědnost za veřejný pořádek 

24.5.2015 Veřejný pořádek a právo shromažďovací 

7 

• STÁT 

 

• OBCE 
 



Ochrana veřejného pořádku 
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• normotvorná a výkonná činnost 

 

• realizují ji státní orgány, obce, instituce, občané..... 

 

• regulace a kontrola společenských vztahů, předcházení 

jejich narušování, obnova již narušených... 

 

CÍLEM JE ZACHOVÁNÍ VEŘEJNÉHO 

POŘÁDKU V DANÉ LOKALITĚ 



Normotvorná činnost 
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Obecně platné právní předpisy 

 
Obecně závazné vyhlášky obcí, např.: 

• omezení požívání alkoholu na veřejnosti 

• vytěsnění heren od škol 

• omezení používání zábavné pyrotechniky... 



Výkonná činnost - nástroje 
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STÁT 
  

• Policie ČR 

 

OBCE 
  

• Městské (obecní) policie 

• MKDS 

• Přestupkové komise 

• Asistenti prevence... 



Výkonná činnost - formy 
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Dohled na veřejným pořádkem 

• Hlídková a obchůzková služba 

• MKDS 

 

Bezpečnostní akce a opatření 

 

Zjišťování a postihování přestupků 

 

Boj s pouliční kriminalitou 

 

Preventivní aktivity 



Důvody spolupráce 
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• Společný cíl – zachování veřejného pořádku 

 

• Omezené síly a prostředky 

 

• Existence obdobných nástrojů 

 

• Možnost zefektivnění jejich využívání 

 

• Minimalizace nákladů 



Možnosti spolupráce 
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• Koordinace výkonu služby PČR a MP (OP) 

 

• Výměna informací o bezpečnostní situaci 

 

• Analytická činnost (podklady pro projekty 

prevence, budování MKDS,...) 

 

• Spolupráce při tvorbě obecně závazných 

vyhlášek 

 

• Ad hoc dle konkrétní situace v dané lokalitě 



Podmínky spolupráce 
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• Atmosféra důvěry 

 

• Adekvátní vzájemná informovanost 

 

• Partnerství nikoli konkurence 

 

• Existence koordinačních dohod 



Dosavadní spolupráce - zejména 
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• Bezprostřední kontakt se zástupci místních samospráv 

realizovaný vedoucími příslušných OOP (PS) a DI 
  

• Vzájemná informovanost o bezpečnostní situaci v obci                 

a přijímaných opatřeních ze strany obce a PČR 
 

• Měsíční hlášení, zasílaná na jednotlivé obce 
 

• Analytické výstupy pro projekty prevence kriminality                         

a budování MKDS 
 

• Jednání s představiteli obcí a MP (OP) při přípravě 

bezpečnostních akcí a opatření 
 

• Každodenní spolupráce s MP (OP) při výkonu služby 



Právo shromažďovací - prameny 
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• Čl. 19 Listiny základních práv a svobod 

 

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

 

• Problematika je přehledně zpracována v „Manuálu 

pro obce k zákonu o právu shromažďovacím“ (MV 

ČR 2009) 



Shromáždění občanů 
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• Právní úprava je založena na oznamovacím, nikoliv 

povolovacím, principu  

 

• Samo neoznámení shromáždění není důvodem           

k jeho rozpuštění 

 

• Podmínky zákazu či rozpuštění shromáždění jsou 

striktně vymezeny zákonem 

 

• Případný zákaz musí být řádně odůvodněn a 

zadokumentován 



Možnosti zákazu shromáždění 
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oznámený účel by směroval k výzvě: 

• popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů 

(národnost, pohlaví, rasa...) 

• dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti 

• jinak porušovat ústavu a zákony 
 

jestliže se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné 

nebezpečí pro jejich zdraví 
 

na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného 

oznámení konat jiné shromáždění a nedošlo k dohodě svolavatelů 
  

má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování 

bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez 

nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil 

oznámený účel shromáždění 



Povinnosti svolavatele shromáždění 
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• poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění 

řádného průběhu shromáždění, a splnit povinnosti stanovené 

zvláštními právními předpisy 
 

• zajistit potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let 
 

• řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od 

účelu uvedeného v oznámení 
 

• dávat závazné pokyny pořadatelům 
 

• dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl 

narušován 
 

• shromáždění ukončit 



Povinnosti účastníků shromáždění 
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• dbát pokynů svolavatele a pořadatelů a zdržet se všeho, co by 

narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění 
 

• po ukončení shromáždění se pokojně rozejít;  je-li shromáždění 

rozpuštěno neprodleně opustit místo shromáždění  (v rozchodu jim 

nesmí být žádným způsobem bráněno) 
 

• nesmějí mít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny či  jiné předměty, 

jimiž lze ublížit na zdraví, lze-li z okolností nebo z chování účastníků 

usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilí 
 

• nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím 

jejich identifikaci po celou dobu konání shromáždění 
 



Přestupky organizátora 
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• ten, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací 

povinnost, pořádá shromáždění, které bylo zakázáno, nevydává 

přímo či s pomocí pořadatelů účastníkům shromáždění pokyny k 

zajištění řádného průběhu shromáždění nebo nepožádá bez 

zbytečného odkladu o potřebnou pomoc úřad nebo příslušný útvar 

Policie ČR a vlastními prostředky nevyzve účastníky k obnovení 

pokojného průběhu shromáždění v situaci, kdy se svolavateli 

nepodaří při narušení pokojného průběhu shromáždění zjednat 

nápravu 



Dále se přestupku dopustí ten, kdo 
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• neuposlechne pořádkových opatření svolavatele nebo určených 

pořadatelů shromáždění nebo jim brání v plnění jejich povinnosti 

• neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění 

nebo jim v tom brání 

• má jako účastník shromáždění u sebe střelnou zbraň, výbušninu nebo 

jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a z okolností nebo z jeho chování 

lze usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím 

• jako účastník shromáždění má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo 

znemožňujícím jeho identifikaci  

• neoprávněně vnikne do shromáždění 

• nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění; 

• brání účastníkům, aby se pokojně rozešli 

• zabrání neoprávněně, úmyslně a v podstatném rozsahu jinému ve výkonu 

práva shromažďovacího 



 

plk. Mgr. Jiří Volprecht       

 

     974 438 220    

       724 103 044    

     krpulk.uo.mo.podatelna@pcr.cz 
   

 

 

 24.5.2015 Veřejný pořádek a právo shromažďovací 

23 

D ě k u j i   z a   p o z o r n o s t 


