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LEGENDA K ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ:

Barva písma:

 modrá – názvy právních předpisů

 červená – oprávnění strážníka podle právních předpisů

 zelená – čísla paragrafů

 hnědá– zvýraznění podstatného textu

 černá - text



1) Na úřadovnu městské policie se dostavil občan, který Vám předal 

peněženku, o které tvrdí, že ji nalezl na chodníku. 

 Jaký bude Váš další postup ve věci.

MĚSTSKÁ

POLICIE



1. Nález peněženky

z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

§ 1051

Má se za to, že si každý chce podržet své 
vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. 
Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího 
považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

§ 1052/1

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji 
ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných
nákladů a nálezného.

§ 1052/2

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc 
vrácena…oznámí nálezce bez zbytečného 
odkladu nález obci, na jejímž území byla věc 
nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však 
věc nalezena ve veřejné budově nebo ve 
veřejném dopravním prostředku, odevzdá 
nálezce nález provozovateli těchto 
zařízení… 

§ 1056/2

Nálezné činí desetinu ceny nálezu…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 
mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání  

totožnosti 

• prokázání totožnosti nálezce

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

• od nálezce (kde, kdy nalezeno…)

• kontrola obsahu peněženky před 
svědkem

• sepsání úředního záznamu – přesně 
popsat věci nalezené v peněžence

• zjistit vlastníka věcí

• doklady, např. OP, ŘP, ZP  - předat 
správnímu orgánu, který je vydal

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



2) V pracovní době jste byl členem rybářské stráže požádán o

součinnost ke zjištění totožnosti osoby, která loví v rybářském revíru

ryby a rybářské stráži odmítá prokázat svoji totožnost a předložit

rybářský lístek s povolenkou k lovu.

 Jakého protiprávního jednání se tato osoba dopouští.

 Jaký bude Váš další postup.



2. Rybářská stráž

z.č. 99/2004 Sb., o rybářství 

§ 30/1 písm. h)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
nemá u sebe nebo na požádání nepředloží 
doklady uvedené v § 13/7

§ 13/7

Při lovu v rybářském revíru je osoba 
provádějící lov povinna mít u sebe rybářský 
lístek, povolenku k lovu a na požádání je 
předložit rybářské stráži nebo orgánům 
Policie ČR…

§ 30/1 písm. i)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

neoprávněně chytá ryby

§ 16 písm.b) bod 1,3

Rybářská stráž je oprávněna požadovat 
prokázání totožnosti od osoby lovící ryby…

součinnost od obecní policie, nemůže-li 
zajistit vlastními silami a prostředky výkon 
funkce rybářské stráže …

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

• od  osoby, která loví ryby

• od rybářské stráže 

§ 13 Oprávnění předvést osobu

-která odmítla vyhovět výzvě strážníka k 
prokázání totožnosti podle § 12/2 nebo 
nemůže ani po poskytnutí nezbytné 
součinnosti strážníka svou totožnost 
prokázat

• rybářská stráž nemá oprávnění předvést 
osobu k prokázání totožnosti…

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



3) Při obchůzkové činnosti jste byl svědkem události, při níž řidič

osobního automobilu na přechodu pro chodce srazil muže a z místa

nehody ujel. Chodec je v bezvědomí a krvácí z dolních končetin.

K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.

Popište, jak budete postupovat.

Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii a dalších právních norem

můžete využít.



3. Dopravní nehoda – zranění chodce - ujetí

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 5/2  písm. f)

Řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, 
který přechází pozemní komunikaci po 
přechodu pro chodce…

§ 47/2

Řidič, který měl účast na DN, je povinen 
neprodleně zastavit vozidlo …

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 151 Neposkytnutí pomoci řidičem 
dopravního prostředku

Řidič, který měl účast na DN neposkytne 
osobě, která při DN utrpěla újmu na zdraví 
potřebnou pomoc, ač tak může učinit …

§ 148/1 Ublížení na zdraví z nedbalosti

Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, 
že poruší důležitou povinnost …

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7  Strážník je v pracovní době povinen v 
mezích tohoto zákona provést …

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy 

§ 15 Oprávnění zakázat vstup na určená   

místa

• zajistit místo dopravní nehody, tzn.  
vytvořit bezpečné podmínky pro další 
činnost

• hlásná služba – RZS, PČR

• poskytnutí první pomoci

(zastavit krvácení, tep, dech, protišoková 
opatření)

• svědci dopravní nehody - požadovat 
totožnost, v případě nutnosti podání 
vysvětlení, kontakt …

• číslo sanitního vozu, jméno lékaře, místo 
převozu

• ochrana stop – poloha zraněného, 
brzdné stopy

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



4) Při obchůzkové činnosti provádíte kontrolu v místech, kde byl použit

technický prostředek - pás s nápisy „ obecní policie“ a „zákaz vstupu“ k 

zamezení vstupu na chodník z důvodu nebezpečí sesuvu půdy. V takto 

uzavřeném prostoru však vidíte po chodníku jít muže.

 K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.

 Popište svůj další postup.



4. Uzavřený chodník

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 47/1 písm.a)

- neuposlechne výzvy úřední osoby při 

výkonu její pravomoci…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

• jde-li o osobu podezřelou ze spáchání 
trestného činu nebo přestupku či jiného 
správního deliktu

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

Řešení:

• domluva

• pokuta v blokovém řízení do 5000 Kč

• oznámit přestupek a doložit důkazy –

§ 10/2,3

§ 15 Oprávnění zakázat vstup na určená 

místa

Je-li použit např. pás s nápisy „MĚSTSKÁ 
POLICIE“ a „ZÁKAZ VSTUPU“, jde o příkaz ve 
smyslu tohoto ustanovení.

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



5) Při obchůzkové činnosti jste zjistil značné znečištění místní

komunikace blátem se stopami pneumatik nákladního automobilu, které

směřují k rozestavěnému rodinnému domku a místo znečištění není ani

provizorně označeno jako překážka v silničním provozu.

K jakému protiprávnímu jednání došlo.

Jak budete v tomto případě postupovat.



5. Znečištění pozemní komunikace - stavba rodinného domku

z.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Přestupek    (až 300.000 Kč)    

§ 42a/1 písm. g)

– fyzická osoba - znečistí pozemní 
komunikaci, neoznačí znečištění, neodstraní 
znečištění…

Správní delikt     (až 300.000 Kč) 

§ 42b/1 písm. g)

– právnická osoba - znečistí pozemní 
komunikaci, neoznačí znečištění, neodstraní 
znečištění…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

• zajištění místa znečištění, a tím

zabránit dopravní nehodě 

• vytvořit bezpečné podmínky sil.provozu,

nechat v činnosti „maják“

• usměrňovat provoz

• provést místní šetření ke zjištění původce    

znečištění

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

Opatření 

Sjednání nápravy (úklid) - původce 

znečištění nebo správce komunikace

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

BŘ do 5000 Kč

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



6) Při výkonu své pracovní činnosti ve dvojčlenné hlídce  jste se rozhodl 

zjistit totožnost osoby, která odpovídá popisu osoby hledané Policií ČR.

Jaký taktický postup za daných okolností zvolíte.

Jak budete postupovat, pokud tato osoba svoji totožnost prokáže.

Jak v případě, kdy svoji totožnost prokázat odmítne, nebo ji prokázat 

nemůže.

MĚSTSKÁ

POLICIE

MĚSTSKÁ

POLICIE



6. Hledaná osoba

• rozestavění hlídky při kontrole totožnosti

• bude se vždy vycházet z informace, o jakou 
osobu se jedná a z jakého důvodu je 

osobou hledanou

• místo, kde se osoba  právě zdržuje …

V případě početní převahy kontrolovaných 
osob, je možné přivolat další hlídky.

Ozbrojená osoba:

• hlídka bude monitorovat pohyb osoby a 
ihned  informuje policii a řídí se jejími 
pokyny…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

• od osoby, která odpovídá popisu osoby 
hledané policií…

§ 13/2,5 Oprávnění předvést osobu

•… na policii, u které se při zjišťování její 
totožnosti prokáže, že je osobou hledanou 
policií…

•… o předvedení sepíše  úřední záznam 

§ 14/1 Oprávnění odebrat zbraň 

•…přesvědčit se, zda osoba, kterou předvádí 
nemá u sebe zbraň, a tuto odebrat

§ 8/1 písm. c)

Strážník není povinen provést zákrok nebo 
úkon … jestliže je zřejmé, že zákrok nebo 
úkon nemůže úspěšně dokončit.

Vždy je však povinen v souladu s § 7/1 učinit 
jiné opatření, zejména vyrozumět policii.

V obou dvou případech viz zadání, předvádí 
osobu na policii k dalšímu opatření. 

Postup strážníkaTaktické zásady



7) V nočních hodinách vykonáváte svoji pracovní činnost jako

dvoučlenná motorizovaná hlídka. Zastavíte osobní automobil, který není 

osvětlen předepsaným osvětlením. Při komunikaci s řidičem, kterého jste

vyzval k vystoupení z vozidla, jste podle vnějších znaků nabyl důvodné 

podezření, že je pod vlivem alkoholu. Provedenou orientační dechovou 

zkouškou certifikovaným analyzátorem alkoholu v dechu, splňujícím

podmínky podle zvláštního zákona, jste u řidiče zjistil 1,4 promile

alkoholu.

 K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.

 Specifikujte svůj další postup.



7. Neosvětlené vozidlo - alkohol

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 

§ 32/1

- motorové vozidlo musí mít za jízdy 
rozsvícena obrysová a potkávací světla …

§ 5/2 písm. b)

- řidič nesmí řídit  vozidlo bezprostředně po 
požití alkoholického nápoje…

§ 5/1 písm. f)

- řidič je povinen podrobit se na výzvu 
strážníka orientačnímu vyšetření … zda není 
ovlivněn alkoholem

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 274 Ohrožení pod vlivem návykové látky

Kdo vykonává ve stavu vylučujícím 
způsobilost, který si přivodil vlivem návykové 
látky, činnost při které by mohl ohrozit život 
nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou 
škodu na majetku…

Dle stanoviska Nejvyššího státního 
zastupitelství od 1‰ = stav vylučující
způsobilost

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 79 Strážník je oprávněn zastavovat 

vozidla - podezření z přestupku

§ 6/12 - předložit ŘP + ORV
§ 118a - Strážník je povinen přivolat policii    

(řidič mot. voz. pod vlivem alkoholu), 

řidič je povinen setrvat na místě do 

příchodu policie.

z.č. 379/2005 Sb., tabákový zákon

§ 16 - výzva k provedení orientační zkoušky

• poučení technické + právní

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ ř76/2 - omezit řidiče na osobní svobodě

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



8) Při obchůzkové činnosti jste zjistil, že na okraji městského parku 

v nepřehledném křovinatém terénu se nachází několik sudů a lahví s 

neznámou tekutinou. Již na první pohled vidíte, že z jednoho sudu a 

několika lahví tekutina zřejmě vytekla.

 K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.

 Popište svůj další postup.



8. Sud – neznámá tekutina

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 47/1 písm. e)

- znečistí veřejné prostranství 

z.č. 128/2000 Sb., o obcích

Veřejným prostranstvím jsou místa, která 
slouží k veřejnému užívání, např. ulice, 
náměstí, parky…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

• vyrozumět HZS

• minimalizace vytékání kapaliny

§ 15 Oprávnění zakázat vstup na určená místa 

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

• oznámit příslušnému orgánu 

• řádně zadokumentovat ohledně nákladů    

spojených s dekontaminací

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



9) Při obchůzce v dvojčlenné hlídce v nočních hodinách jste uslyšel 

třesk skla a následně zahlédl osobu, která stojí před rozbitou výlohou 

prodejny s elektronikou a v ruce drží nějaké zavazadlo. Když Vás 

spatřila, dala se i se zavazadlem  na útěk a na Vaše výzvy k zastavení 

nereaguje. Při pronásledování jste ji dostihl, ale zmiňované zavazadlo 

již osoba u sebe nemá.

 K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.

 Popište svůj další postup.

MĚSTSKÁ

POLICIE
MĚSTSKÁ

POLICIE



9. Krádež vloupáním - elektronika

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 205/1 písm. b) Krádež 

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 
čin spáchá vloupáním…

§ 228/1 Poškození cizí věci

Kdo zničí, poškodí nebo učiní 
neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na 
cizím majetku škodu nikoli nepatrnou…

§ 121 Vloupání (výkladové ustanovení)

Vloupáním se rozumí vniknutí do 
uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným 
překonáním uzamčení nebo překonáním jiné 
jistící překážky s použitím síly. 

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

• zajistit místo trestného činu proti vstupu 

nepovolaných osob (viz § 15)

• podívat se po zavazadle – věcný důkaz

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 … zjištění skutečného stavu věci  

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ 76/2 - omezit osobu na osobní svobodě

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



10) Byl jste vyslán na místo, kde v souvislosti s živelní pohromou

musíte neprodleně uzavřít jednu z komunikací.

 Jakým způsobem tento úkol splníte.

 Kterých zákonných oprávnění můžete využít.



10. Živelná pohroma – uzavření komunikace

z.č.361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 4 písm. b)

…účastník provozu na pozemních 
komunikacích je povinen řídit se … pokyny 
osob oprávněných k řízení provozu na 
pozemních komunikacích  a zastavování
vozidel (strážník viz § 75/8, § 79/1) 

§ 125c/1 písm. k)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
… jiným jednáním nesplní nebo poruší 
povinnost… (neuposlechne pokynu k 
zastavení) 

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

§ 47/1 písm. a)

Přestupku se dopustí ten, kdo neuposlechne 
výzvy úřední osoby… (slovní výzva)

z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

§ 24 Omezení obecného užívání uzavírkami 
a objížďkami.

V případě nebezpečí z prodlení ( např. 
živelná pohroma) musí příslušnou část 
pozemní komunikace neprodleně uzavřít a 
označit vlastník komunikace.

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 15/1 Oprávnění zakázat vstup na určená 

místa

• vyžaduje-li to plnění úkolů je strážník 
oprávněn  přikázat každému, aby na nezbytně 
nutnou dobu nevstupoval na určená místa …

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 75/8 Oprávnění strážníka usměrňovat 
provoz na pozemních komunikacích v případě, 
že je to nezbytné pro BESIP…

- při usměrňování  provozu používá pokyny 
stanovené pro řízení provozu policisty

§ 79 Strážník je oprávněn zastavovat vozidla…

• řidiče informuje včas o možnosti objížďky

• oznamovací povinnost policii, neboť ta 

odpovídá za bezpečnost a plynulost silničního 

provozu

• vyrozumět vlastníka komunikace

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



11) Při pochůzkové činnosti zjistíte, že pět školou povinných dětí v době 

pravidelného školního vyučování poškozuje v parku koše na odpadky 

tak, že do nich kopou a odpadky rozhazují po okolí. 

Jak budete postupovat. 

Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít.



11. Děti – koše – škola

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 50/1 písm. d)

- úmyslně způsobí škodu na cizím majetku… 
zničením či poškozením věci …

§ 47/1 písm. e)

- znečistí veřejné prostranství … (rozhazují 
odpadky)

z.č. 561/2004 Sb., školský zákon

§ 182a/1 písm. a) bod 3

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
jako zákonný zástupce …zanedbává péči o 
povinnou školní docházku žáka…

• počet zameškaných neomluvených hodin

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

• výzva k zanechání protiprávního jednání

• výzva k úklidu

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

• žákovská knížka

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

§ 10/2,3 Oznámit přestupky a doložit důkazy

• fotodokumentace

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



12) Při obchůzce jste na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené

parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením zjistil stojící

osobní automobil, který není označen parkovacím průkazem pro osoby

se zdravotním postižením.

 Jak budete postupovat v případě, že :

• řidiče u vozidla zastihnete

• řidič se u vozidla zdržovat nebude



12. Parkoviště „parkovací průkaz“

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 27/1písm. o)

- na vyhrazeném parkovišti nesmí ostatní 

vozidla zastavit a stát

§ 67/8

- na parkoviště vyhrazené vozidlům s 

„parkovacím průkazem“ je ostatním 

vozidlům zakázáno zastavení a stání 

§ 27/5

- strážník je oprávněn rozhodnout o odtahu 

vozidla z vyhrazeného parkoviště

Přestupek

1. § 125c /1 písm. f) bod 11

- neoprávněně stojí na parkovišti 
vyhrazeném pro vozidla s parkovacím 
průkazem

2. § 125c/1 písm. k)

- neoprávněně zastaví na parkovišti 

vyhrazeném pro vozidla s parkovacím 
průkazem

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v  

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

1. - BŘ pokuta do 5000 Kč  

- oznámit  správnímu orgánu - § 10/2,3

2. - BŘ pokuta do 2000 Kč 

- oznámit správnímu orgánu - § 10/2,3

Řidič se na místě nezdržuje

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 27/5 - odtah vozidla 
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13) Na úřadovnu městské policie kolem 22.00 hodiny Vám dispečer 

městského dopravního podniku telefonicky oznámil, že v autobusu 

městské hromadné dopravy je silně podnapilý muž, který znečistil 

autobus zvratky, hrubým způsobem uráží řidiče autobusu, chová se 

agresivně a nechce dopravní prostředek opustit. 

 Jakého protiprávního jednání se muž dopustil, resp. dopouští.

 Jak budete v tomto případě postupovat.

http://www.itusozluk.com/gorseller/kusmak/149681


13. Autobus - výtržnost

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 47/1 písm. d)

- vzbudí veřejné pohoršení 
§ 47/1 písm. e)

- znečistí veřejně přístupný objekt

§ 49/1 písm. a)

- jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo 
vydá v posměch

(návrhový přestupek – poučit řidiče)

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákon

§ 358 Výtržnictví

Kdo se dopustí veřejně nebo na místě 
veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti
nebo výtržnosti zejména tím, že napadne 
jiného …

Je třeba zvážit  intenzitu, zjišťovat  pohnutku, 
následky – poranění, poškození …

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

• vykázání z autobusu

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

§ 10/2,3 Oznámit přestupky a doložit důkazy

popř. § 10/1,3 oznámit policii

z.č. 379/2005 Sb. – „tabákový zákon“

§ 15

Osobám, které jsou zjevně pod vlivem
alkoholu … a jsou ve stavu, v němž 
bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné 
osoby, veřejný pořádek nebo majetek, se 
zakazuje vstupovat do veškerých prostředků 
veřejné dopravy…

§ 17 Ošetření v protialkoholní ZS

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ 76/2 – omezit osobu na osobní svobodě
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14) Při obchůzce zpozorujete dvě osoby, které přebírají obsah popelnic a 

kontejnerů tak, že část odpadků vyhazují na zem.

 Jakého protiprávního jednání se tyto osoby dopouštějí. 

 Jak budete postupovat.



14. Popelnice - odpadky

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 47/1 písm. e)

- znečistí veřejné prostranství (vyhazování 

odpadků)

§ 47/1 písm. i)

- odkládá odpadky mimo vyhrazená místa

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

vyzvat osoby k úklidu

Řešení:

• domluva

• pokuta v blokovém řízení do 5000 Kč

• oznámit přestupek a doložit důkazy - § 10/2,3
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15) V rámci své pracovní činnosti jste na pozemní komunikaci zastavil 

osobní automobil Škoda Octavia, který neměl předepsané osvětlení. Při 

kontrole totožnosti řidiče osobního automobilu zjistíte, že je mu pouze

17 let a není držitelem žádného řidičského oprávnění.

K jakému protiprávnímu jednání došlo.  

Popište svůj další postup.



15. Řidič – 17 let

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 32/1

- motorové vozidlo musí mít za jízdy 

rozsvícena obrysová a potkávací světla 

§ 3/3 písm. a)

- řídit motorové vozidlo může pouze osoba, 

která je držitelem příslušného řidičského 

oprávnění

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

§ 125c/1 písm. e) bod 1

- řídí motorové vozidlo a není držitelem 

příslušného řidičského oprávnění k řízení 

motorového vozidla (§ 81 – skupiny a 

podskupiny řidičských oprávnění)

§ 125c/1 písm. k)

- jiným jednáním nesplní nebo poruší 

povinnost…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v  

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Zabránění v jízdě – policista

§ 118a / 4

Strážník je povinen přivolat policii a řidič je 
povinen setrvat na místě do příchodu policie.
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16) Při obchůzkové činnosti jste spatřil občana, který v parku močí 

před zraky kolemjdoucích.

 Jak budete v tomto případě postupovat.

 K jakému protiprávnímu jednání mohlo dojít.

 Kterých oprávnění podle zákona o obecní policii můžete využít.



16. Občan močí v parku

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 47/1 písm. d)

- vzbudí veřejné pohoršení

§ 47/1 písm. e) 

- znečistí veřejné prostranství…

Krajní nouze – WC není, zdravotní problémy 

=> nejde o protiprávní jednání

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

Řešení:

• domluva

• pokuta v blokovém řízení do 5000 Kč

• oznámit přestupek a doložit důkazy                    
- § 10/2,3
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17) Občany jste byl informován, že u jedné z chat v katastru vaší obce 

(města) jsou pěstovány rostliny konopí.

K jakému protiprávnímu jednání mohlo dojít.

Jak budete v tomto případě postupovat.



17. Pěstování konopí

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 285/1 Nedovolené pěstování rostlin 

obsahující omamnou nebo psychotropní 

látku

Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje 

v množstvím větším než malém rostlinu 

konopí…

Nařízení vlády č. 455/2009 Sb.

- stanoví, které rostliny nebo houby se 

považují za rostliny a houby obsahující 

omamnou nebo psychotropní látku a jaké je 

jejich množství větší než malé

Rostliny konopí (Cannabis) s obsahem více 

než 0,3% THC - množství větší než malé –

více než 5 ks

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

• od oznamovatelů

§ 11 … zjištění skutečného stavu věci

• od oznamovatelů zjistit, kde se nachází 

chata, majitele chaty, množství rostlin…

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

• veškeré poznatky předá policii a neprovádí 

další šetření k věci

• úřední záznam
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18) Občané obce na úřadovnu obecní policie oznámili, že na jejich 

pozemcích, které se nacházejí na území obce, se bez jejich souhlasu

utábořila skupina osob spolu s motorovými vozidly a stany. Na výzvy 

občanů k opuštění jejich majetku tyto osoby nereagují. Navíc dochází k

silnému znečištění nemovitostí odpadky.

 K jakému protiprávnímu jednání dochází.

 Popište svůj další postup.

 Jaká oprávnění podle zákona o obecní policii využijete.



18. Táboření bez povolení

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 50/1 písm. d)

- úmyslně způsobí škodu na cizím majetku… 
zničením či poškozením věci…

§ 50/2 písm. a)

- úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek … 
bez přivolení oprávněné osoby…

§ 47/1 písm. a)

- neuposlechne výzvy úřední osoby…

§ 47/1 písm. i)

- neoprávněně založí skládku nebo odkládá 
odpadky nebo odpady mimo vyhrazená 
místa

z.č. 40/2009 Sb.,  trestní zákoník

§ 228 Poškození cizí věci 

- pokud by např. na pozemcích byly 
pěstovány zemědělské produkty + 
občansko-právní žaloba na náhradu škody

POKUD CHCE TÁBOŘIT  OSOBA NA 
POZEMCÍCH SOUKROMÝCH OSOB, JE VŽDY 
TŘEBA MÍT SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU. 

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

• vykázání z místa

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

§ 10/2,3 Oznámit přestupky a doložit důkazy

popř. § 10/1,3 oznámit policii

• fotodokumentace, úřední záznam
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19) Při obchůzkové činnosti jste zaregistroval motorové vozidlo jedoucí 

proti Vám, jehož řidič projel křižovatkou na červený světelný signál. 

Jakého protiprávního jednání se řidič vozidla dopustil. 

Jaký bude Váš další postup.



19. Dopravní přestupek – jízda na červenou

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 4 písm. c)

-každý je povinen při účasti na pozemních 
komunikacích řídit se světelnými signály…

§ 70/2 písm. a)

- signál s červeným světlem „STŮJ“ znamená 
pro řidiče povinnost zastavit …

Přestupek

§ 125c/1 písm. f) bod 5 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že...

při řízení vozidla  nezastaví vozidlo na signál, 
který přikazuje zastavit vozidlo…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

• např. kamerový systém

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 79 Oprávnění zastavovat vozidla a způsob 

zastavování vozidel 

§ 6 kontrola dokladů – ŘP + ORV

Nelze blokově – recidiva – zákaz činnosti
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20) Při výkonu pracovní činnosti jste spatřil osobní automobil, který vjel 

do pěší zóny v době, kdy je sem vjezd zakázán, proto jste vozidlo

zastavil. Po zastavení vozidla jste si všiml, že spolujezdec sedící na 

předním sedadle vozidla není připoután bezpečnostními pásy. Na Váš 

dotaz uvádí, že připoután nemusí být ze zdravotních důvodů.

K jakému protiprávnímu jednání došlo.

Jak budete v tomto případě postupovat.



20. Pěší zóna – nepřipoutaný spolujezdec

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 4 písm.c)

- každý je povinen při účasti na PK řídit se 
dopravními značkami…

§ 39/4 

- do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům 
vyznačeným ve spodní části DZ…

§ 9/1 písm. a)

- přepravovaná osoba je povinna být za jízdy 
připoutána… 

§ 9/2

- zdravotní důvody musí být doloženy 
lékařským potvrzením, které musí mít osoba 
u sebe…

Přestupek

§ 125c/1 písm. k)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím,že...

jiným jednáním poruší povinnost…

řidič – vjezd do pěší zóny (BP do 2000 Kč)

spolujezdec – bezpečnostní pásy

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

Přestupek spolujezdce

-nemá-li potvrzení od lékaře u sebe

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupek řidiče je možné řešit na místě 

viz  § 86 e) bod. 2 - vjezd do míst, kde je to 
místní úpravou zakázáno
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21) Při obchůzkové činnosti jste zjistil uzavřenou místní komunikaci

vedoucí podél staveniště (na jejím počátku byla na dvou popelnicích

dřevená lať, která bránila vjezdu). Podle informací, které jsou vaší

městské policii pravidelně v předstihu předávány o povolených

uzavírkách komunikací ve vašem městě, by tato komunikace měla být

průjezdná bez jakéhokoli omezení.

 Jaký bude Váš další postup v případě, že místní komunikaci 

neoprávněně uzavřela:

a) právnická osoba,

b) fyzická osoba.

 Kterých oprávnění podle zákona o obecní policii můžete využít.



21. Neoprávněné uzavření PK

z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

§ 24/2

– o uzavírce pozemní komunikace rozhoduje 
příslušný silniční správní úřad

Přestupek       

§ 42a/1písm. a)

– fyzická osoba - uzavře pozemní komunikaci 
v rozporu s § 24 (viz výše) …

Správní delikt  

§ 42b/1 písm. a)

– právnická osoba - uzavře pozemní 
komunikaci v rozporu s § 24 (viz výše) …

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v  

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

• v případě zjištění přestupce jej vyzvat k 
odstranění uzavírky. Jinak učinit opatření k 
jejímu odstranění (např. správce 
komunikace)

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

• zjistit důvod uzavírky (stěhování, závada v  
pozemní komunikaci, výmol, výkop, propadlá 
komunikace, klukovina …)

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

• známý (popř. neznámý) pachatel 

• dokumentace, kamerový systém, svědci  

události …

BŘ do 5000 Kč
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22) V rámci vzájemné spolupráce vykonáváte pracovní činnost spolu s 

příslušníkem Policie ČR. Policista projednává přestupek podle zákona 

o silničním provozu, který sám odhalil. V závěru Vás požádal o uložení 

blokové pokuty za toto protiprávní jednání, které je i strážník oprávněn 

projednat v blokovém řízení, s odůvodněním, že mu došly pokutové 

bloky.

Jak budete v tomto případě postupovat.

 Svůj postup zdůvodněte.



22. Uložení blokové pokuty

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

§ 84 Podmínky blokového řízení

Přestupek:

• je spolehlivě zjištěn

• nestačí domluva

• obviněný z přestupku je ochoten pokutu 

zaplatit

• strážník přestupek spolehlivě nezjistil,

neprojednával, tudíž nejsou splněny podmínky

§ 84 a § 86 e) zákona o přestupcích

• porušena zásada jednotnosti správního řízení

• policista nesmí svěřit strážníkovi uložení 

takové blokové pokuty
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23) Při výkonu pracovní činnosti jste v dopoledních hodinách zjistil, že v 

místní restauraci, hraje asi dvanáctiletý chlapec na výherním hracím 

automatu. Tvrdí Vám, že mu vyučování odpadlo a peníze na hru mu dali 

rodiče.

K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.

Jaký bude váš další postup. 

Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 

Jaké písemnosti budete následně zpracovávat.



23. Hrací automaty - dítě

z.č. 40/2009 Sb.,  trestní zákoník

§ 201 Ohrožování výchovy dítěte

odst. 1 písm. b)

Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, 
citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že 
umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný 
život… (rodiče)

odst. 2

Kdo umožní, byť i z nedbalosti dítěti hru na 
výherním hracím přístroji… možnost 
peněžité výhry… (provozovatel výherního 
přístroje, obsluha) 

z.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách

§ 17/2

Výherní hrací přístroj musí být umístěn tak, 
aby neumožňoval hru osobám mladším 18 
let, nebo provozovatel musí učinit taková 
opatření, aby tyto osoby se nemohly hry 
zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn 
požadovat předložení průkazu totožnosti.

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

• dítě – žákovská knížka

• osoba odpovědná za dohled nad automaty

• svědci 

§ 11 … zjištění skutečného stavu věci

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

• vhodné je vyrozumět i pracovníka z odboru 

na právní ochranu dětí – sociální pracovnici

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



24) Při obchůzkové činnosti jste zjistil, že před jedním z rodinných 

domků je na chodníku složen sypký stavební materiál, který z části 

zasahuje i do vozovky. 

 Jak budete v tomto případě postupovat.

 Kterých oprávnění podle zákona o obecní policii, respektive jiných 

právních norem, můžete využít.

 Případné protiprávní jednání kvalifikujte.



24. Sypký materiál na vozovce

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo
§ 47/1  písm. h)
- neoprávněně zabere veřejné prostranství

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 45/1 

Kdo způsobil překážku provozu na pozemní 
komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; 
neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad 
vlastník pozemní komunikace.

z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

§ 19

– je zakázáno znečišťovat místní komunikace 

Přestupek      

§ 42a/1 g)

– fyzická osoba – znečistí místní komunikaci
…

Správní delikt  

§ 42b/1 g)

– právnická osoba – znečistí místní 

komunikaci…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

• pořídit fotodokumentaci

• vyzvat osobu k úklidu prostranství

• označit do odklizení, pokud materiál ohrožuje    

provoz na pozemní komunikaci

BŘ do 5000 Kč

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



25) Společně s dalším strážníkem zpozorujete v době kolem 24.00 hod.

skupinu osob ( 3 osoby), která na náměstí hlasitě zpívá a ničí květiny na 

přilehlých záhonech. 

 K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě dochází.

 Jak budete v tomto případě postupovat.

 Která oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít.



25. Náměstí – zpěv, květiny

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 47/1 písm. c) 

- poruší noční klid

§ 50/1 písm. d)

- úmyslně způsobí škodu na cizím majetku… 
zničením či poškozením věci …

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 228/1 Poškození cizí věci

Kdo zničí, poškodí nebo učiní 
neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na 
cizím majetku škodu nikoli nepatrnou
(nejméně 5 000 Kč) …

– škoda na květinách, úprava záhonů …

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

§ 10/2,3 Oznámit přestupky a doložit důkazy

popř. § 10/1,3 oznámit policii

• fotodokumentace 

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ 76/2 - omezit osoby na osobní svobodě

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



26) Na úřadovnu městské policie Vám bylo telefonicky oznámeno, že v 

jedné z ulic vašeho města nabízejí prostitutky sexuální služby,  a to dle 

sdělení oznamovatele takovým způsobem, že vzbuzují veřejné 

pohoršení. Ve vašem městě byla vydána obecně závazná vyhláška, která 

v této ulici nabízení a poskytování sexuálních služeb zakazuje. 

Jak budete v tomto případě postupovat.

Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít.

Kvalifikujte jednání prostitutek.

Pojď si 

za…

Šáhni si  a 

nestyď se…



26. Nabízení sexuálních služeb

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

§ 46/2

Přestupkem proti pořádku ve věcech územní 
samosprávy je porušení povinností 
stanovených v obecně závazných vyhláškách    
obcí …

• např. zákaz nabízení a poskytování 
sexuálních služeb na veřejných 
prostranstvích 

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 190 Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí

Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy, 
školského nebo jiného obdobného zařízení 
nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno 
pro pobyt nebo návštěvu dětí …

§ 358 Výtržnictví 

Kdo se dopustí na místě veřejnosti 
přístupném hrubé neslušnosti nebo 
výtržnosti… 

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

Řešení:

• pokuta v blokovém řízení do 5000 Kč

• oznámit přestupek a doložit důkazy - § 10/2,3

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ 76/2 - omezit osobu na osobní svobodě

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



27) Při výkonu pracovní činnosti jste přistihl skupinu dětí a mladistvých  

( 5 osob), jak týrají koťata, o nichž tvrdí, že je měli na pokyn rodičů 

jednoho z nich utopit. O jednom z mladistvých víte, že byl za týrání 

zvířat již postižen. 

 K jakému protiprávnímu jednání došlo.

 Jak budete postupovat.

 Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít.

 Jak naložíte s týranými zvířaty, která jsou živá.



27. Týrání koťat

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 302 Týrání zvířat

odst. 1 písm. b)

Kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým 
způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti 
přístupném…

odst. 2 písm. a)

… recidiva (3 roky)

• na pokyn rodičů – návodce

z.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání

§ 5/1 

Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře.

§ 5/5 písm. a)

- zakazují se…metody usmrcování zvířat… 
utopení.

§ 27 /1 písm. b)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
… týrá zvíře nebo utýrá zvíře 

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

• učinit opatření – zajistit koťata   

– veterinář, odchyt (útulek)

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání  

totožnosti

§ 11 … zjištění skutečného stavu věci

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ 76/2 - omezit na osobní svobodě

vhodné je vyrozumět i pracovníka z odboru 

na právní ochranu dětí – sociální pracovnici

• úřední záznam 

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



28) Při obchůzkové činnosti jste byl na ulici zastaven občanem, který 

Vám sdělil, že zpod nárazníku jeho automobilu zaparkovaného na 

veřejném parkovišti vyčnívá menší šedý balíček s nějakými dráty. Rovněž 

uvedl, že po tomto zjištění již s vozidlem nijak nemanipuloval, 

samozřejmě ani s nalezeným předmětem. 

Jak budete postupovat.

Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii  nebo zvláštního zákona 

můžete využít.

?



28. Nástražný výbušný systém - vozidlo

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 272/1 Obecné ohrožení

Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, 
že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké 
újmy na zdraví…tím, že zapříčiní …škodlivý 
účinek výbušnin…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 … zjištění skutečného stavu věci

• kde se nachází parkoviště, ve kterém místě 

je vozidlo zaparkováno

• značka vozidla, barva…

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

§ 15 Oprávnění zakázat vstup na určená místa

• požádat o posily k zajištění (uzavření)
místa události v dostatečné vzdálenosti

• s balíčkem nemanipulovat

• zjistit totožnost případných svědků

• úřední záznam 

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



29) V rámci pracovní činnosti jste zjistil, že po stezce vyhrazené pro 

cyklisty projíždí motocyklista. 

K  jakému protiprávnímu jednání ze strany řidiče došlo.

Jak budete postupovat.

Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona 

můžete využít.



29. Stezka pro cyklisty - motocykl

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 4 písm.c)

- každý je povinen při účasti na pozemní 
komunikaci řídit … se dopravními 
značkami…

Přestupek

§ 125c/1 písm. k)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že...jiným jednáním poruší povinnost…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení 

Řešení:

• pokuta v blokovém řízení do 2000 Kč

• oznámit přestupek a doložit důkazy- § 10/2,3

Po projednání přestupku:

• vyzvat řidiče, aby opustil cyklostezku

• poučit, aby motocykl vedl při pravé straně  

cyklostezky

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



30) Při prohlídce nevyužívaného objektu města spatříte Vám dobře 

známého bezdomovce násilnické povahy. Vyzvete jej, aby neprodleně 

objekt opustil, protože se v něm zdržovat nemůže. Bezdomovec však 

reaguje tak, že vytáhne z kapsy nůž s delší čepelí a odpoví, že nikam 

nepůjde. Na zákonnou výzvu s použitím slov „Jménem zákona“, aby nůž 

odložil a neprodleně objekt opustil, reaguje tak, že se s napřaženou 

rukou, ve které stále drží nůž, vydal k Vám s výhrůžkou, že Vás bodne.

 Kvalifikujte jednání bezdomovce.

 Jak budete postupovat.

MĚSTSKÁ

POLICIE



30. Útok na úřední osobu

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 326/1 Vyhrožování s cílem působit na 

úřední osobu

Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením 
na zdraví…v úmyslu působit na výkon 
pravomoci úřední osoby…

§ 325 Násilí proti úřední osobě

odst. 1 písm. a) 

Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon 
pravomoci úřední osoby…

odst. 2 písm. a)

- spáchá-li čin uvedený v odst. 1 se zbraní

Výkladová ustanovení

§ 127/1 písm. e)

Úřední osobou je… strážník obecní policie

§ 118

… zbraní se tu rozumí … cokoli, čím je 
možno učinit útok proti tělu důraznějším

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

§ 18 Donucovací prostředky 

§ 10/1,3  Oznámit policii a doložit důkazy

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ 76/2 - omezit osobu na osobní svobodě

Postup:

• okamžité vyhodnocení situace, přivolat posily

• použít donucovací prostředky 

• použití služební zbraně za podmínek nutné 

obrany (§ 20)

• vyrozumět bez odkladu osobu, která řídí OP

• pokud byla použita zbraň, okamžitě, jakmile to 

okolnosti dovolí, poskytnout zraněné osobě 

pomoc, zavolat  policii a učinit všechny úkony, 

aby mohla být řádně objasněna oprávněnost 

použití zbraně

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



31) Pracovnice lékárny Vám telefonicky na úřadovnu městské policie 

oznámila, že před několika minutami se občan snažil v jejich lékárně na 

evidentně padělaný lékařský předpis získat léky na bázi opiátů, které 

nejsou volně prodejné. Rovněž uvedla, že když mu byl výdej léků 

odmítnut, ponechal v lékárně zmiňovaný předpis a utekl. Podle jejího

sdělení by se nemělo jednat o jeho první pokus.

 K jakému protiprávnímu jednání došlo.

 Jaký bude Váš postup.

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://c3.ac-images.myspacecdn.com/images01/85/m_707ac8f80379e268fd6463e14d9182ba.jpg&imgrefurl=http://www.myspace.com/kodeinmusic&usg=__RjXqowUW7Jo9GDEy4A2bM5jWfNg=&h=247&w=170&sz=10&hl=cs&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=89GMFBvQ9lCTRM:&tbnh=110&tbnw=76&prev=/images%3Fq%3Dkodein%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


31. Padělaný lékařský předpis

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 286/1 Výroba a držení předmětu k nedovolené 
výrobě omamné a psychotropní látky a jedu

Kdo …sobě nebo jinému opatří…jiný předmět 
určený k nedovolené výrobě omamné nebo 
psychotropní látky

Jiný předmět = surovina k výrobě drogy

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 29/1 písm. g)

- padělá lékařský předpis nebo pozmění jeho 
obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako 
pravého…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání totožnost

• od oznamovatelky

• svědci

§ 11 … zjištění skutečného stavu věci

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



32) Při pochůzkové činnosti jste zjistil, že na dětském pískovišti se 

nachází několik zjevně použitých injekčních stříkaček a jehel. 

 Kdo odpovídá za hygienickou nezávadnost veřejného pískoviště.

Kterých zákonných oprávnění strážníka můžete využít.

Jaký bude Váš další postup.



32. Pískoviště – injekční stříkačky

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 47/1 písm. e) 

- znečistí veřejné prostranství

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

§ 15 Oprávnění zakázat vstup na určená místa

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

Postup:

• vykázat osoby, ohraničit páskou místo

• informovat provozovatele pískoviště, který je 

odpovědný podle z.č. 258/2000 Sb., o ochraně    

veřejného zdraví, za hygienickou 

nezávadnost pískoviště – výměna písku

• zvýšená pozornost místu nálezu při dalším 

výkonu služby – prevence – neboť je zde 

možný výskyt kriminálně závadových osob, 

nahlásit policii - kriminálka

• dohled nad nezávadností veřejného pískoviště 

vykonává okresní hygienik

• při sběru stříkaček použít ochranné pomůcky 

(rukavice, kleště, kontejner na uložení …)

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



33) Při obchůzkové činnosti ve dvojčlenné hlídce jste zpozoroval, jak

skupina mladistvých prohledává kapsy opilého muže ležícího na lavičce 

v parku, který je při vědomí a jeho osobní věci si přisvojuje.

 K jakému protiprávnímu jednání zde dochází.

 Jak budete v tomto případě postupovat.

 Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii či jiných právních norem 

můžete využít.

 Popište Váš postup i ve vztahu k opilému muži.



33. Okradení spící osoby

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 205 Krádež

odst. 1 písm. d)

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní a 
čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě 
nebo při sobě… 

Mladiství - provinění 

z.č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 
mládeže

§ 2/1 písm. c)

Mladistvým se rozumí ten, kdo v době 
spáchání provinění dovršil patnáctý rok a 
nepřekročil osmnáctý rok svého věku.

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání  

totožnosti

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

- zajistit odcizené věci – důkaz

- vhodné je vyrozumět i pracovníka z odboru 

na právní ochranu dětí – sociální pracovnici

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ 76/2 – omezit osoby na osobní svobodě 

• pokud je opilý muž zraněný – zavolat RZS 

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



34) V rámci výkonu své pracovní činnosti zpozorujete osobu, která v 

místním parku venčí psa a jeho výkaly neuklidila. Pes není na vodítku a 

volně po parku pobíhá. Obec vydala obecně závaznou vyhlášku

upravující venčení psů pouze na vyhrazených místech, mezi něž uvedená 

parková plocha nebyla zařazena. 

Jakého protiprávního jednání se osoba venčící psa dopouští.

Jak budete v tomto případě postupovat.



34. Venčení psa

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 47/1  písm. e)

- znečistí veřejné prostranství (výkaly)

§ 46/2

Přestupkem proti pořádku ve věcech územní 
samosprávy je porušení povinností 
stanovených v obecně závazných 
vyhláškách obcí …

(volné pobíhání psů)

Praha 

• vyhláška o čistotě (výkaly)

• vyhláška o ochraně veřejné zeleně 

(volné pobíhání psů)

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

Řešení:

• domluva

• pokuta v blokovém řízení do 5000 Kč

• oznámit přestupek a doložit důkazy - § 10/2,3

- vyzvat osobu k úklidu

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



35) Při výkonu své pracovní činnosti procházíte místním parkem, kde

zaměstnanec technických služeb křovinořezem vysekává okraje

chodníku. Již na první pohled jsou zřejmé jeho nejisté pohyby a vedle 

odložených pracovních pomůcek (benzín, náhradní sekací hlavice apod.)

stojí i nedopitá láhev alkoholu.

 Uveďte, zda máte zákonné oprávnění provést u tohoto pracovníka 

orientační vyšetření, zda nepožil alkoholický nápoj.

 Pokud ano, jaký bude Váš postup při zjištění, že požil alkoholický 

nápoj.

http://www.domacitechnika.cz/datazbozi/p/proma-pgk-4300-krovinorez-f2.jpg


35. Pracovní činnost pod vlivem alkoholu - křovinořez

z.č. 200/1990 Sb. o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 30/1

písm. g)

- požije alkoholický nápoj…, ačkoliv ví, že 
bude vykonávat zaměstnání nebo jinou 
činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví nebo 
poškodit majetek

písm. ch)

- ve stavu vylučujícím způsobilost, který si 
přivodil požitím alkoholického nápoje … 
vykonává činnost uvedenou v písm. g)

z.č. 379/2005 Sb., „tabákový zákon“

§ 16/1

… osoba, která vykonává činnost, při níž by 
mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo 
dalších osob nebo poškodit majetek, nesmí 
požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné 
návykové látky při výkonu této činnosti nebo 
před jejím vykonáním

§ 16/4

…osoba je povinna se podrobit na výzvu 
strážníka …orientačnímu vyšetření

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

z.č. 379/2005 Sb., „tabákový zákon“

§ 16/4 Provedení dechové zkoušky na alkohol

• do 0,5 ‰ – správní orgán může sankce snížit

• 0,5 ‰ a více – pokuta 25 – 50 tisíc Kč, zákaz 
činnosti na 1 až 2 roky

Dokumentace – výsledek dechové 

zkoušky + kopie certifikátu nebo odborné 

lékařské vyšetření

• vyrozumět zaměstnavatele

• úřední záznam 

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



36) Ředitelem střední školy ve Vašem městě Vám bylo telefonicky 

oznámeno, že dva mladiství studenti školy napadli před 30 minutami v 

šatně školy dalšího studenta. Důvodem napadení měla být skutečnost, že 

student útočníkům odmítl vydat peníze, které měl na zakoupení 

občerstvení. 

 K jakému protiprávnímu jednání došlo.

Jak budete v tomto případě postupovat.



36. Loupež - mladiství

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 173/1 Loupež

Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky 
bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se 
cizí věci … 

K dokonání postačí užití násilí nebo 
pohrůžky bezprostředního násilí v 
loupežném úmyslu. Nezávisí na intenzitě 
použitého násilí ani na hodnotě věci, které 
se nemusí ani pachatel zmocnit (poškozený 
např. žádné peníze nemá).

Mladiství - provinění

§ 23 Spolupachatel

Byl-li trestný čin spáchán úmyslným 
společným jednáním dvou nebo více osob, 
odpovídá každá z nich, jako by trestný čin 
spáchala sama (spolupachatelé).

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 … zjištění skutečného stavu věci

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ 76/2 - omezit osoby na osobní svobodě –

ředitel školy

• vhodné je vyrozumět i pracovníka z odboru 
na právní ochranu dětí – sociální pracovnici

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



37) Při obchůzkové činnosti jste byl přivolán majitelem prodejny potravin, 

který v prodejně zadržel muže. Tento muž měl odcizit láhev destilátu v 

prodejní ceně 250 Kč. Podle sdělení oznamovatele mu měl tento muž

vyhrožovat újmou na zdraví a pokusil se jej udeřit do obličeje poté, co mu 

bylo zabráněno v opuštění prodejny. Jeho jednání bylo motivováno 

snahou ponechat si odcizenou láhev destilátu a z prodejny utéci. 

 K jakému protiprávnímu jednání došlo.

 Jak budete postupovat.



37. Krádež – destilát – pohrůžka násilí

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 205/1 písm. c) Krádež

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní a 
bezprostředně po činu se pokusí uchovat si 
věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního 
násilí…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 … zjištění skutečného stavu věci

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

• zajistit láhev

• svědci

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ 76/2 – omezit osoby na osobní svobodě –

majitel prodejny

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



38) Při pochůzkové činnosti zpozorujete občana, který na ručním vozíku 

převáží do provozovny sběrných surovin větší množství kovových krytů

od lamp pouličního osvětlení, poklopů kanalizace apod.

 Za jakých podmínek by se tento občan dopustil protiprávního jednání a 

jakého.

 Popište svůj postup v případě, že se protiprávního jednání dopustil.

MĚSTSKÁ

POLICIE
MĚSTSKÁ

POLICIE



38. Kovový odpad

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 205 Krádež

odst. 1 písm. a)

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 
způsobí škodu nikoliv nepatrnou…

odst. 2

…byl za takový čin v posledních 3 letech 
odsouzen nebo potrestán

§ 228/1 Poškození cizí věci

Kdo zničí poškodí nebo učiní 
neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na 
cizím majetku škodu nikoli nepatrnou…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 … zjištění skutečného stavu věci

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy 

• zajistit kovový šrot - důkaz

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ 76/2 – omezit osobu na osobní svobodě

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



39) Na úřadovnu obecní policie Vám bylo osobou telefonicky oznámeno, 

že po návratu z nákupu před malou chvílí zpozorovala vypáčené vstupní 

dveře do bytu sousedů, odkud se ozývá i hluk. Uvedla, že sousedé před 

několika dny odjeli na zahraniční dovolenou a dali jí klíče od bytu, aby jim 

mohla zalévat květiny. 

 K jakému protiprávnímu jednání zřejmě dochází.

 Popište svůj postup.



39. Vypáčené dveře

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 178/1 Porušování domovní svobody

Kdo neoprávněně vnikne do obydlí  jiného 
nebo tam neoprávněně setrvá…

§ 228/1 Poškození cizí věci

Kdo zničí poškodí nebo učiní 
neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na 
cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou…

§ 205/1 písm. b) Krádež

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 
čin spáchá vloupáním…

Výkladové ustanovení 

§ 133 

Obydlím se rozumí dům, byt nebo jiná 
prostora sloužící k bydlení a příslušenství k 
nim náležející.

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

- od oznamovatelky

- svědci

§ 11 … zjištění skutečného stavu věci

§ 15 Oprávnění zakázat vstup na určená místa

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy 

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ 76/2 – omezit osobu na osobní svobodě

• do bytu nevstupovat, přivolat posily

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



40) V souladu se zákonem o silničním provozu spolu s dalšími dvěma 

strážníky měříte rychlost jízdy vozidel na jedné z místních komunikací,

kde je tato rychlost omezena dopravní značkou na 30 km/hod. Zastavíte 

řidiče, kterému jste v daném úseku naměřili rychlost jízdy vozidla

52 km/hod.

Popište svůj další postup.

Jak byste postupoval v případě, že by v daném úseku byla naměřena 

rychlost  jízdy takového vozidla 60 km/hod.

52



40. Rychlost jízdy - radar

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 4 písm. c)

- každý je povinen při účasti na pozemních 

komunikacích řídit se … dopravními       

značkami

Přestupek 

A. § 125c/1 písm. f) bod 4

- při řízení vozidla překročí nejvyšší 

dovolenou rychlost v obci o méně 

než 20 km/h…

B. § 125c/1 písm. f) bod 3

- při řízení vozidla překročí nejvyšší 

dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a 

více…

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 79 Strážník je oprávněn zastavovat vozidla…

- podezření z přestupku

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

Vzhledem k tolerancím radarů se u rychlostí do 
100 km/h odečítají z naměřené rychlosti           
3 km/h.

A. Naměřená rychlost 52 km/h - 3 km/h = 

= 49 km/h => překročeno o 19 km/h

• možno řešit v blokovém řízení do 1000Kč

B. Naměřená rychlost 60 km/h - 3 km/h =

= 57 km/h => překročeno o 27 km/h

• nelze řešit v blokovém řízení – recidiva-
zákaz činnosti

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



41) Při obchůzkové činnosti zjistíte, že ve veřejných prostorách nádraží se

v odpoledních hodinách shromažďuje skupina bezdomovců, kteří

obtěžují kolemjdoucí, konzumují alkoholické nápoje a znečišťují okolí. 

Jakého protiprávního jednání se bezdomovci dopouštějí.

Jaký bude Váš postup.

Dej nám na 

pivo !



41. Nádraží - bezdomovci

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 47/1  písm. e)

- znečistí veřejné prostranství …

z.č. 379/2005 Sb., „tabákový zákon“

§ 15

Zákaz vstupu pro osoby, které jsou zjevně 
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 
látek

Osobám, které jsou zjevně pod vlivem 
alkoholu … a jsou ve stavu, v němž 
bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné 
osoby, veřejný pořádek nebo majetek, se 
zakazuje vstupovat do

a) všech veřejných prostor, kde by mohly 
způsobit sobě nebo jiné osobě škodu nebo 
vzbudit veřejné pohoršení

c) veřejně přístupných prostor budov 
souvisejících s veřejnou dopravou

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení 

Učiní opatření k obnovení veřejného pořádku: 

• osoby vyzve k úklidu

• osoby vykáže

Řešení:

• domluva

• pokuta v blokovém řízení do 5000 Kč

• oznámit přestupek a doložit důkazy- § 10/2,3

Praha - vyhláška hl. m. Prahy č. 12/2008, 
kterou se zakazuje požívání alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



42) Při výkonu pracovní činnosti zpozorujete asi šestnáctiletého chlapce

na skateboardu, který riskantní jízdou na chodníku zcela zjevně ohrožuje

ostatní chodce, kteří musí uskakovat, aby je nezranil.

 K jakému protiprávnímu jednání ze strany chlapce dochází.

 Jak budete postupovat.

 Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii, resp. jiných právních 

norem můžete využít.



42. Chlapec jedoucí na skateboardu po chodníku

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 53/8 

Osoba pohybující se…na kolečkových 
bruslích nebo obdobném sportovním 
vybavení nesmí na chodníku.. ohrozit ostatní 
chodce

Přestupek

§ 125c/1 písm. k)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že...jiným jednáním poruší povinnost…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

Řešení:

• domluva

• pokuta v blokovém řízení 

• oznámit přestupek a doložit důkazy- § 10/2,3

- zajistit svědky

• osoba mladší 15-ti let - není odpovědná 

• osoba mladistvá - do 1000 Kč

• osoba starší 18-ti let - do  2000 Kč 

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



43) V souladu se zákonným oprávněním jste při výkonu pracovní činnosti 

zastavil nákladní automobil. Následně jste zjistil, že z motoru vozidla

nadměrně uniká olej. 

 Jaký bude Váš další postup. 

 Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii, či jiných právních norem, 

využijete.



43. Únik oleje – nákladní automobil

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu  

§ 5/1 písm. a)

- řidič je povinen užít jen vozidlo, které  

splňuje technické podmínky…

Přestupek

§ 125c/1 písm. a) bod 3

- řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé 

k provozu na pozemních komunikacích tak   

závažným způsobem, že bezprostředně 

ohrožuje ostatní účastníky…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 118a/2 písm. b) a § 118a/4

• přivolat policii

• řidiče vyzvat, aby setrval na místě

§ 75/8

• zajištění místa úniku oleje – zabránit 

dopravní nehodě

• vytvořit bezpečné podmínky pro provoz  

• hlásná služba – informace o znečistění a 

zajištění nápravy – hasiči

• vozidlo odstavit na bezpečném místě s 

ohledem na únik oleje a na bezpečnost 

silničního provozu

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



44) Telefonicky Vám bylo ve večerních hodinách oznámeno hostem 

restaurace, že výčepní podal alkoholické nápoje hostům, kteří se do 

restaurace dostavili již zcela zjevně podnapilí. Tito podnapilí hosté se již 

od samotného počátku chovali velmi hlučně a posléze ztropili výtržnost. 

 K jakému protiprávnímu jednání došlo.

 Popište svůj další postup.

 Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona 

můžete využít. 



44. Podnapilí hosté v restauraci

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 47/1 písm.d)

- vzbudí veřejné pohoršení

(dopouštějí se hosté zjevně podnapilí)

§ 30/1 písm.a)

- prodá, podá nebo jinak umožní požití     

alkoholického nápoje osobě zjevně

ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou  

návykovou látkou…

(dopouští se výčepní)

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 358 Výtržnictví 

Kdo se dopustí veřejně nebo  na místě 
veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti
nebo výtržnosti… 

- při právní kvalifikaci jednání spočívající ve  

vzbuzení veřejného pohoršení je třeba   

zvážit, zda předmětné jednání nenaplňuje  

znaky trestného činu – tzn., že jednání 

pachatele závažným způsobem narušuje  

veřejný klid a pořádek

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení 

Řešení:

• domluva

• pokuta v blokovém řízení do 5000 Kč

• oznámit přestupek a doložit důkazy- § 10/2,3

- zajistit svědky

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



45) Při ranní obchůzkové činnosti kolem základní školy Vám učitelka 

oznámila, že v blízkosti školy se, podle sdělení dětí, pohyboval neznámý 

mladík, který jim měl nabízet cigarety a bonbóny. Děti měly této učitelce 

rovněž sdělit, že to není první případ. Učitelka stručně popsala mladíka 

(přibližný věk, vzhled, oblečení). 

 Jak s tímto oznámením naložíte.

 Jak budete dále postupovat.

 Kterých zákonných oprávnění využijete.

MĚSTSKÁ

POLICIE



45. Učitelka

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 30/1 písm. p)

- prodá, podá nebo jinak umožní užití 

tabákového výrobku osobě mladší 18 let …

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

– podívat se po okolí, jestli se zde ještě zdržuje 
osoba odpovídající popisu

Řešení:

• pokuta v BŘ do 5000 Kč

• oznámit přestupek a doložit důkazy - § 10/2,3

- zajistit svědky 

Opatření – v  rámci prevence zvýšená hlídková  

služba MP

• všechny získané informace k předmětné věci 

sdělí jako poznatek policii

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



46) Na úřadovnu městské policie Vám zavolala občanka a požádala o 

pomoc, neboť při vytírání chodby v činžovním domě, ve kterém bydlí, se

jí přibouchly dveře od bytu a klíče si ponechala uvnitř bytu. Byt se 

nachází ve třetím nadzemním podlaží. V bytě je její půlměsíční dítě a na 

plynovém sporáku, který nechala zapnutý, vaří oběd. Má důvodnou 

obavu, aby se plamen plynového sporáku neuhasil a unikajícím plynem 

nedošlo k ohrožení života jejího dítěte.

 Jak budete v tomto případě postupovat.

 Uveďte, zda otevřete byt, a v případě, že ano, svůj postup zdůvodněte 

podle ustanovení příslušného zákona. 

MĚSTSKÁ

POLICIE



46. Přibouchnuté dveře

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Okolnosti vylučující protiprávnost

§ 30 Svolení poškozeného

- byt se otevírá na  žádost majitelky bytu

§ 28 Krajní nouze  

- odvrací přímo hrozící nebezpečí…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 6/3

Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu 
svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo 
zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

• od majitelky

• svědků, bydlících v témže činžovním domě

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

• zjistit od oznamovatelky co nejvíce informací 

(doba a intenzita vaření, ve které místnosti je 

dítě)

• havarijní služba, HZS

• pokud se v činžovním domě uzavře hlavní   

uzávěr plynu, informovat správce zařízení 

(plynaře)

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



47) Při výkonu své pracovní činnosti v souladu se zákonným oprávněním

zastavíte osobní automobil a při kontrole osvědčení o registraci vozidla

zjistíte, že registrační značka uvedená v osvědčení je rozdílná od

registrační značky umístěné na vozidle. Osoba provozovatele tohoto

motorového vozidla je odlišná od osoby, která vozidlo řídí.

 K jakému protiprávnímu jednání zde může docházet.

 Popište svůj další postup.



47. Nesouhlasí RZ

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Přestupek 

§ 125c/1 písm. a) bod 1

- řídí vozidlo, na němž …je umístěna tabulka 

registrační značky, která nebyla vozidlu  

přidělena

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 205 Krádež

§ 207 Neoprávněné užívání cizí věci

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení 

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 118a/2 písm. b) a § 118a/4

• přivolat policii

• řidiče vyzvat, aby setrval na místě

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ 76/2 – omezit na osobní svobodě

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



48) Při obchůzkové činnosti jste zaregistroval, že jeden z prodejců na 

tržišti ve stánku prodává cigarety. Jakého protiprávního jednání se 

prodejce dopouští.

 Jak budete tuto situaci řešit.

 Která zákonná ustanovení byla porušena.

 Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii nebo jiných právních

předpisů můžete využít.

 Jaký by byl Váš další postup, pokud byste zjistil/a, že prodávané   

cigarety navíc ještě nejsou řádně okolkovány.



48. Neokolkované cigarety

z.č. 353/2003 Sb., o spotřební dani

§ 133/1 Zákaz prodeje

…na stáncích, tržištích (tržnicích) je 
zakázáno prodávat tabákové výrobky

§ 135c Správní delikty

odst. 1

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
poruší zákaz prodeje … tabákových výrobků 
podle § 133. Za tento přestupek lze uložit 
pokutu do 1 mil. Kč.
odst. 2 Právnické nebo podnikající fyzické 
osobě, která poruší zákaz prodeje lihovin a 
tabákových výrobků podle § 133, se uloží 
pokuta do 1 mil. Kč.

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 244/1 Porušení předpisů o nálepkách a 
jiných předmětech k označení zboží

…kdo v rozporu s jiným právním předpisem
(viz zákon o spotřebních daních) dováží, 
skladuje, přepravuje nebo uvádí  do běhu
zboží bez nálepek, kontrolních pásek nebo 
jiných předmětů k jeho označení pro daňové 
účely …

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

• neprodleně informovat příslušný celní úřad a

obecní živnostenský úřad a policii

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

• zjistit totožnost osob, které cigarety zakoupily 

a případně je požádat o mobilní spojení

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy 

- úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



49) Poštovní doručovatelka Vám na ulici oznámila, že před chvílí byla

pokousána neznámým, volně pobíhajícím psem. Ukázala Vám i krvácející 

zranění na noze.

 Jak budete v daném případě postupovat a svůj postup zdůvodněte.



49. Poštovní doručovatelka - pes

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 49/1 písm. b) 

- jinému ublíží na zdraví

(rozhodující rozsah zranění, doba léčení)

z.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání

Přestupek

§ 27/1 písm. q)

- nesplní povinnost stanovenou na základě 
tohoto zákona v OZV obce…

§ 27/2 písm. f)

- neučiní opatření proti úniku zvířat…

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti

Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, 
že poruší důležitou povinnost …uloženou mu 
podle zákona…

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání  

totožnosti

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

popř. § 10/1,3 oznámit policii 

• první pomoc, RZS

• odchyt psa – odchytová služba

• zjistit majitele psa

• svědci

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



50) Na úřadovnu městské policie se v nočních hodinách dostavila žena, 

která Vám oznámila, že před několika minutami se vrátil domů její manžel 

v silně podnapilém stavu, napadl ji pěstmi, několikrát ji udeřil do obličeje 

a vyhrožoval, že ji zabije. Žena je zřetelně rozrušená, krvácí z nosu a na 

bradě má podlitinu. Své oznámení doplnila sdělením, že ji v posledních 

dvou měsících manžel takto napadl již vícekrát a vždy jí vyhrožoval 

újmou na zdraví. 

 K jakému protiprávnímu jednání v daném případě došlo. 

 Jaký bude Váš další postup.



50. Napadená žena

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 199 Týrání osoby žijící ve společném 

obydlí

Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu 
žijící s ním ve společném obydlí…

§ 353 Nebezpečné vyhrožování

Kdo jinému vyhrožuje usmrcením … 
takovým způsobem, že to může vzbudit 
důvodnou obavu…

z.č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

- oprávnění vykázat násilníka z bytu nebo 
domu společně obývaného s ohroženou 
osobou i z jeho bezprostředního okolí má 
policie

- postup vykázání upravují § 44 až 47

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v 

mezích tohoto zákona provést …

§ 12 Oprávnění požadovat totožnost

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

• zajistit lékařské ošetření

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace


