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LEGENDA K ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ:

Barva písma:

 modrá – názvy právních předpisů
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 zelená – čísla paragrafů

 žlutá – zvýraznění podstatného textu

 bílá – text



51) Občan Vás požádal o odstranění technického prostředku z vozidla. 

Po příjezdu na místo Vám občan sdělil, že vozidlo zde zaparkovala osoba

jemu blízká, proto odmítá uvést, o koho se jedná.

 Jak budete v tomto případě postupovat a uveďte, zda technický 

prostředek k zabránění odjezdu vozidla z vozidla demontujete, 

popřípadě kdy.

 Po které osobě budete požadovat úhradu nákladů spojených s montáží

a demontáží technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.



51. TPZOV  - odstranění

z.č. 361/2000Sb., o silničním provozu

- vozidlo stojí na místě, kde je to místní 

úpravou zakázáno, popř. na chodníku, 

na veřejném prostranství

Přestupek

§ 125c/1 písm. k)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím,

že...jiným jednání nesplní nebo poruší 

povinnost…

Odlišit případy:

• odmítá sdělit údaje o osobě – osoba blízká

• nezná údaje o osobě - § 125c/2

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

§ 17a/3 

• odstraní TPZOV provedení úkonů 
nezbytných ke zjištění totožnosti osoby, 
která vozidlo na místě zanechala 

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

- na neznámého pachatele – důkazní 
prostředky - foto, kamerový systém, 
svědectví

- úhrada spojená s montáží a demontáží 
TPZOV bude požadována po provozovateli 
vozidla

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



52) Při výkonu své pracovní činnosti jste zpozoroval, jak chodci

přecházejí pozemní komunikaci mimo označený přechod a přesto, že

podél komunikace jsou zřízeny chodníky, pohybují se po samotné

vozovce.

K jakému protiprávnímu jednání došlo.

Jaký bude Váš další postup.



52. Chodec

z.č. 361/2000Sb., o silničním provozu

§ 53/1

- chodec musí užívat především chodníku…

§ 54/1

- je-li blíže než 50m…přechod pro chodce, 

je chodec povinen ho užít

Přestupek

§ 125c/1 písm. k)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
… 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

Řešení:

• domluva

• pokuta v blokovém řízení do 2000 Kč

• oznámit přestupek a doložit důkazy -

- § 10/2,3

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



53) Telefonicky Vám bylo na úřadovnu městské policie oznámeno 

občanem, že jej před malou chvíli majitel místní restaurace odmítl 

obsloužit jen proto, že má jinou barvu pleti.

 K jakému protiprávnímu jednání ze strany majitele restaurace mohlo 

dojít, pokud se oznamované skutečnosti prokáží jako pravdivé.

 Jak budete v tomto případě postupovat.

 Kterých oprávnění podle zákona o obecní policii můžete využít.



53. Restaurace – majitel – jiný správní delikt 

z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

§ 24/7 písm.b)

při prodeji výrobků nebo poskytování služeb 
poruší zákaz diskriminace spotřebitele  podle 
§ 6

z.č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon

§ 6 

- prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo 
poskytování služeb spotřebitele 
diskriminovat

- diskriminací se mj. rozumí takové jednání, 
včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou 
zachází méně příznivě… a to z důvodu rasy, 
etnického původu, národnosti…

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 jiný správní delikt a doložit 

důkazy

• Česká obchodní inspekce

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



54) Na osobní automobil stojící v zákazu stání byl v souladu s ustanovením 

§ 17a zákona o obecní policii použit technický prostředek k zabránění 

odjezdu vozidla. Při následné kontrole evidence použitých technických 

prostředků jste zjistil, že od použití technického prostředku k zabránění 

odjezdu vozidla na toto vozidlo již uplynula doba delší než 30 dní, aniž by 

někdo požádal o demontáž blokovacího zařízení.

 Jaký bude Váš další postup.

 Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít.



54. TPZOV – 30 dnů

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 17a/6 Technický prostředek k zabránění  

odjezdu vozidla 

Nepožádá-li nikdo o odstranění TPZOV do 30 dnů od jeho 
přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s 
obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele 
odstranit. Povinnosti úhrady nákladů na odstranění vozidla 
se jeho provozovatel zprostí, pokud prokáže závažné 
důvody, které mu znemožnily, aby před odstraněním vozidla 
požádal o odstranění TPZOV.

§ 11a Oprávnění požadovat údaje z    

informačních systémů

Postup strážníka



55) Při výkonu své pracovní činnosti jste zpozoroval, jak dvě děti

školního věku odcizily starší ženě z její nákupní tašky peněženku. 

Přistižení se hájí tím, že kradou na příkaz rodičů, kterým také odcizené 

věci musí odevzdávat.

 K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.

 Kterých zákonných oprávnění jak ze zákona o obecní policii, tak i  

podle jiných právních předpisů využijete.

 Jak budete postupovat.



55. Kapesní krádež - děti

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 205/1 písm.d)  Krádež

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

§ 201/1 Ohrožování výchovy dítěte

Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, 
citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že ho 
svádí k zahálčivému nebo nemravnému 
životu…(rodiče)

§ 126 Dítě

Dítětem se rozumí osoba mladší 18 let, 
pokud trestní zákon nestanoví jinak.

§ 25 Věk

Kdo v době spáchání činu nedovršil 15. rok 
svého věku, není trestně odpovědný.

Rodiče nepřímými pachateli – dítě jako 
prostředek ke spáchání trestného činu.

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

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

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ 76/2 - omezit osobu na osobní svobodě

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



56) Při obchůzkové činnosti jste zjistil, že na území Vaší obce došlo na 

místní komunikaci k zakrytí stálé svislé dopravní značky „Zákaz 

zastavení“ (č. B 28) igelitovou taškou s logem prodejce potravin 

a k převrácení přenosné dopravní značky omezující nejvyšší dovolenou 

rychlost na vymezeném úseku místní komunikace, kde probíhají stavební 

práce.

 K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.

 Jak budete postupovat.



56. Zakrytí a povalení DZ

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

§ 12/1 písm.d) 

- součástmi dálnice, silnice a místní 
komunikace jsou svislé dopravní značky…

§ 13 písm.a)

-příslušenstvím dálnice, silnice a místní 
komunikace jsou přenosné dopravní značky

§ 19/2 písm.a) Obecné užívání

- na dálnicích, silnicích a místních 
komunikacích je dále zakázáno neoprávněně 
odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat 
nebo pozměňovat dopravní značky a 
dopravní zařízení, anebo na těchto věcech 
cokoliv umísťovat… 

Přestupek

§ 42a/1 písm.h) 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
na… místní komunikaci provádí činnost, 
která je podle § 19/2 zakázána

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

• od osob, které by přispěly k odhalení  

pachatele (např. od pracovníků stavby)

• zjistit skutečný stav věci+ dokumentace

• uvést dopravní značení do původního 

stavu

• provést místní šetření

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit

důkazy

BŘ do 5000 Kč

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



57) Bylo Vám telefonicky oznámeno, že přibližně dvanáctiletý žák 

základní školy ve vašem městě údajně nabízí svým spolužákům během 

přestávek k vyzkoušení cigarety s marihuanou, čehož využila i dcera 

oznamovatelky.

 Pokud se sdělení oznamovatelky potvrdí, k jakému protiprávnímu 

jednání by v tomto případě mohlo dojít.

 Jak budete postupovat.



57. Marihuana – základní škola

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 287 Šíření toxikomanie

Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové 
látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje 
anebo kdo zneužívání takové látky jinak 
podněcuje nebo šíří…

§ 25 Věk

Kdo v době spáchání činu nedovršil 15. rok 
svého věku, není trestně odpovědný.

z.č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 
mládeže

- dopustí-li se dítě mladší 15let činu jinak 
trestného, může soud pro mládež uložit opatření
– např. dohled probačního úředníka, ochrannou 
výchovu,…

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

• která škola, který žák …

• poučit, ať v dané věci nevyvíjí žádnou  

aktivitu, tzn. ve škole

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

Strážník neprovádí žádné šetření, ale bez  
zbytečného odkladu oznamuje policii.

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



58) Při obchůzkové činnosti spatříte cyklistu jedoucího po místní 

komunikaci směrem k Vám a vidíte, že řídítka drží pouze jednou rukou,

protože ve druhé má mobilní telefon, kterým telefonuje. 

 Uveďte, zda v daném případě došlo k porušení zákona a v případě, že 

ano, specifikujte svůj další postup.



58. Cyklista – mobilní telefon

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

§ 7/1 písm. c)

- řidič nesmí při jízdě držet v ruce nebo jiným 
způsobem telefonní přístroj 

§ 58/2

- cyklista nesmí jet bez držení řidítek

(držení řidítek jednou rukou samo o sobě 
nemusí být protiprávním jednáním)

§ 5/1 písm. b)

- řidič je povinen se plně věnovat řízení  

vozidla

Přestupek

§ 125c/1 písm. f) bod 1.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že.. 
drží v ruce… telefonní přístroj

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 1000Kč 
(cyklista bez bodů)

• oznámit přestupek a doložit důkazy –

§ 10/2,3

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



59) Při výkonu obchůzkové činnosti Vás zastavila žena, která Vám 

oznámila, že její sedmnáctiletý syn přišel před několika dny domů 

„zfetovaný“ a tvrdil jí, že drogy bezplatně dostává od muže, u kterého se 

schází větší skupina mladistvých. Místo těchto schůzek je na 

katastrálním území vašeho města.

 K jakému protiprávnímu jednání ze strany tohoto muže došlo, pokud 

by toto sdělení bylo pravdivé.

 Jak budete v tomto případě postupovat a svůj postup zdůvodněte.



59. Drogy - mladiství

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 287 Šíření toxikomanie

Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné 

návykové látky než alkoholu nebo ho v tom 

podporuje anebo kdo zneužívání takové 

látky jinak podněcuje nebo šíří…

§ 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s 

omamnými látkami a jedy

Kdo neoprávněně…nabídne…zprostředkuje

…prodá nebo jinak jinému opatří…

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

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

• jméno muže, adresa jeho bydliště

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

Strážník neprovádí žádné šetření, ale bez  

zbytečného odkladu oznamuje policii.

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



60) Při výkonu své pracovní činnosti zjistíte, že se na náměstí 

shromáždila skupina osob (odhadem 25 až 30 osob), jejíž mluvčí 

vyvolává hesla s rasistickým podtextem. 

 Jakého protiprávního jednání se dopouští mluvčí i ostatní účastníci   

tohoto shromáždění.

 Jaký bude Váš další postup.



60. Rasistické shromáždění

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo 

jiné skupiny osob

Kdo veřejně hanobí některý národ, jeho 

jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu 

nebo…

§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině 

osob nebo k omezování jejich práv a svobod

Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k 

některému národu, rase, etnické skupině…

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

• monitorovat událost

• přivolat posily

• spolupracovat s policií

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



61) Při obchůzkové činnosti zaregistrujete osobu, která na sloupy 

veřejného osvětlení vylepuje plakáty.

 K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě mohlo dojít.

 Kterých zákonných oprávnění využijete.

 Jak budete postupovat.



61. Plakáty na sloupech veřejného osvětlení

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 47/1 písm. e)

- znečistí …veřejně prospěšné zařízení

§ 50/1 písm. d)

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

Příp. § 46/2

- poruší povinnost stanovenou v obecně 
závazné vyhlášce 

Praha – vyhláška č.8/2008, o čistotě

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

§ 17 Oprávnění odejmout věc

Řešení:

• pokuta v blokovém řízení do 5000Kč

• oznámit přestupek a doložit důkazy -

- § 10/2,3

- záleží na množství, tzn. jaká vznikla škoda

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



62) Při výkonu pracovní činnosti zastavíte osobní automobil, který vjíždí

do pěší zóny v době, kdy tam není vjezd povolen. Ve vozidle je pouze

řidič a spolujezdec. Po zastavení vozidla registrujete, že vozidlo je

viditelně označeno parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním

postižením.

 K jakému protiprávnímu jednání zde mohlo dojít.

 Jaké doklady budete požadovat k předložení.

 Jak budete postupovat.



62. Parkovací průkaz a vjezd do pěší zóny

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

§ 67/4 

Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro 
osoby se zdravotním postižením pouze v 
případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle 
přepravována osoba, která je držitelem 
parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním 
postižením. Přepravovaná osoba je povinna 
prokázat na výzvu strážníka obecní policie, že 
jí byly přiznány mimořádné výhody, které ji 
opravňují k užívání vozidla označeného 
parkovacím průkazem pro osoby se 
zdravotním postižením.

§ 67/7 

V jednotlivých případech a je-li to naléhavě 
nutné, mohou vozidla označená parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním 
postižením vjíždět i do oblasti označené 
dopravní značkou „Pěší zóna“.

Přestupek

§ 125c/1 písm. f) bod 11. 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že… 
neoprávněně použije parkovací průkaz pro 
osoby se zdravotním postižením při stání nebo 
při jízdě

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

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



63) Při výkonu pracovní činnosti zjistíte na chodníku zaparkovaný

osobní automobil, u kterého není nikdo přítomen.

 Za jakých podmínek se mohl řidič dopustit protiprávního jednání a 

uveďte jakého.

 Jak budete v tomto případě postupovat.

 Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii nebo jiných právních 

norem můžete využít.

Překážka silničního provozu

ANO NE



63. Parkování na chodníku

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

§ 53/2 

- jiní účastníci než chodci nesmějí chodníku 
užívat (pokud není v zákoně stanoveno 
jinak)

§ 45/4

- překážka provozu na pozemních 
komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit 
bezpečnost nebo plynulost provozu na 
pozemních komunikacích, např. vozidlo 
ponechané na pozemní komunikaci

Přestupek

§ 125c/1 písm. k)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
… 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…

Nejdříve je třeba posoudit, zda vozidlo 
zaparkované na chodníku tvoří překážku 
silničního provozu či nikoli

§ 17a Strážník je oprávněn použít TPZOV, 
stojí-li vozidlo na chodníku a netvoří 
překážku silničního provozu.

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

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

§ 45/4 

- tvoří-li vozidlo překážku silničního provozu, 
je strážník oprávněn rozhodnout o odtahu 
vozidla

- rovněž v tomto případě postupovat dle výše 
uvedeného § 10

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



64) Při obchůzkové činnosti zpozorujete muže, který přechází po

přechodu pro chodce na červený světelný signál.

 Kvalifikujte jednání tohoto chodce.

 Jaký bude Váš postup.

 Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii nebo jiných právních 

předpisů můžete využít.



64. Chodec přechází na červenou

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

§ 4 písm. c)

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

§ 54/1

- je-li blíže než 50m přechod pro chodce, je 
chodec povinen ho užít

§ 74/1 písm. b)

- signál pro chodce „Stůj“ – chodec nesmí 
vstupovat na vozovku

Přestupek

§ 125c/1 písm. k)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že… 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

Řešení:

• domluva

• pokuta v blokovém řízení do 2000Kč

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

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



65) Mimo pracovní dobu se nacházíte v restauraci v sousední obci, kde 

nevykonáváte svoji pracovní činnost strážníka. Přistoupil k Vám občan, 

který Vám začal spílat a posléze Vás pěstí uhodil s odůvodněním, že jste 

mu předchozího dne uložil blokovou pokutu za špatné parkování. Potom 

se napřáhl, aby Vás uhodil ze stejného důvodu ještě jednou.

 K jakému protiprávnímu jednání ze strany občana došlo.

 Jak budete v tomto případě postupovat.

 Kterých zákonných oprávnění můžete využít a svůj postup 

zdůvodněte.



65. Útok na úřední osobu

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 325/1 písm. b) Násilí proti úřední osobě

Kdo užije násilí… pro výkon pravomoci 
úřední osoby…

§ 127/1 písm. e)

Úřední osobou je… strážník obecní policie

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 29 Nutná obrana

- strážník odvrací útok člověka

- obrana je namířena proti útočníkovi

- k nutné obraně je oprávněn kdokoliv, nejen 

sám ohrožený

z.č. 141/1961 Sb., trestní řád

§ 76/2 - omezit osobu na osobní svobodě

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

• prokázat se průkazem strážníka obecní 

policie

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



66) Při obchůzkové činnosti jste zjistil, že byla dokončena oprava fasády 

rodinného domku, na které chybí zde původně umístěné označení ulice. 

Na Váš dotaz, proč zde označení ulice není, Vám majitel rodinného 

domku uvedl, že tabulku s označením ulice zpět na dům neumístil, 

protože si nechce novou fasádu ničit.

 Došlo v daném případě k porušení zákona?

 Pokud ano, kvalifikujte toto protiprávní jednání.

 Jak budete dále postupovat.

?



66. Označení ulice

z.č. 128/2000 Sb., o obcích

§ 30

- vlastník nemovitosti je povinen strpět 

bezúplatné připevnění tabulky s označením 

ulice na své nemovitosti

- označení ulice nebo jiného veřejného 

prostranství nesmí být poškozeno, 

odstraněno nebo zakryto

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 47b/1 písm. b)

- úmyslně… odstraní… tabulku s označením 

ulice…

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

• vysvětlit majiteli, v čem spočívá jeho 

protiprávní jednání

• poučit jej o možných následcích

nepřipevní-li tabulku, pak postupovat viz 

níže

Řešení:

• pokuta v blokovém řízení do 5000Kč

• oznámit přestupek a doložit důkazy –

§ 10/2,3 

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



67) Na úřadovně obecní policie jste přijal anonymní telefonát, že na jedné 

ze staveb, která se nachází na katastrálním území vaší obce, je bez 

pracovního povolení zaměstnáno několik cizinců, kterým měl tuto práci 

zprostředkovat konkrétní občan.

 K jakému protiprávnímu jednání by došlo v případě, pokud by se 

oznámení zakládalo na pravdě.

 Jaký bude Váš další postup v této věci.



67. Cizinci - stavba

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 342 Neoprávněné zaměstnávání cizinců

Kdo… ve větším rozsahu neoprávněně 

zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání 

cizince…který nemá platné povolení k 

zaměstnání…

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

• zjistí od oznamovatele, kde se nachází 

stavba 

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

• strážník žádná opatření k ověřování 
pravdivosti  oznámení neprovádí, ale 
oznámí tyto skutečnosti PČR 

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



68) Při obchůzkové činnosti spatříte zaparkovaný osobní automobil na 

místní komunikaci, která je opatřena dopravní značkou „Zákaz vjezdu 

všech vozidel (v obou směrech)“. V daném úseku pozemní komunikace 

není místní úprava silničního provozu, ze které by zákaz stání vyplýval a 

vozidlo netvoří překážku silničního provozu. Řidič vozidla není na místě 

přítomen a ve vozidle není na viditelném místě žádná informace, ze které 

by vyplývalo, že s tímto vozidlem je možno do daného úseku místní 

komunikace vjíždět.

 Došlo ze strany řidiče k porušení zákona?

 Jaký bude Váš další postup.



68. Zákaz vjezdu + TPZOV

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

§ 4 písm. c)

- každý je při účasti na provozu na 
pozemních komunikacích povinen řídit se 
dopravními značkami

Přestupek
§ 125c/1 písm. k)
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že… 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

•od osoby, která by mohla přispět k  

objasnění (svědek)

§ 17a/1 písm. b)

- strážník je oprávněn použít TPZOV na 
vozidlo, které stojí na místě, do kterého je 
vjezd zakázán místní nebo přechodnou 
úpravou provozu na pozemních 
komunikacích

- musí být splněny podmínky pro přiložení 
TPZOV-zajištěno odstranění TPZOV bez 
zbytečného odkladu, nejde o vozidlo, na 
které TPZOV nelze použít (ozbrojené síly, 
sbory, hasiči, sanitka, CD,PSP), vozidlo 
netvoří překážku SP.

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



69) Při obchůzkové činnosti jste se stal svědkem situace, kdy jeden 

občan brutálně bije svého nezletilého syna.

 K jakému protiprávnímu jednání v daném případě došlo.

 Jak budete postupovat.

 Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít.



69. Otec bije nezletilého syna

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 198/1 Týrání svěřené osoby

Kdo týrá osobu která je v jeho péči nebo 
výchově…

§ 358/1 Výtržnictví

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

- nevyžaduje se, aby šlo o jednání  
soustavné

- vyznačuje se vyšším stupněm hrubosti i 
bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato 
osoba pociťuje jako těžké příkoří

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

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

• poskytnout první pomoc

• zajistit lékařské ošetření

§ 12 Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

• svědci

z.č. 141/1964 Sb., trestní řád

§ 76/2 - omezit osobu na osobní svobodě

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



70) Při obchůzce jste přijal oznámení občana, že jeho soused již delší 

dobu ( neviděl jej minimálně týden ) nevychází ze svého bytu, odkud se 

začal i šířit zápach.

 Jaký bude Váš postup po přijetí citovaného oznámení.

 Kdo je v tomto případě oprávněn otevřít byt zmiňovaného souseda.

MĚSTSKÁ

POLICIE

MĚSTSKÁ

POLICIE

?



70. Zemřelý - byt

z.č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

§ 40 Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo 

na pozemek

Odst. 1 

Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu 

uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na 

pozemek a provést tam potřebné úkony 

nebo jiná opatření…

Odst. 2 písm. a)

Oprávnění podle odst. 1 má policista také v 

případě důvodného podezření, že se na 

místě uvedeném v odst. 1 nachází zemřelý

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

• od oznamovatele, sousedů

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



71) Při výkonu pochůzkové činnosti jste s kolegou svědky střetu dvou

motorových vozidel, z nichž jedno se vzňalo. Na místě není zatím

přítomna hlídka Policie ČR. Dvě z osob, které se vám z hořícího vozidla

podařilo vyprostit, jsou popáleny. Řidič druhého vozidla se z vozidla

dostal sám a krvácí v obličejové části.

 Jaký bude Váš další postup.

 Jakým způsobem poskytnete první pomoc zraněným osobám.



71. Dopravní nehoda – požár vozidla

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 vyplývající z 
jeho zaměstnání, povolání… nebo uloženou 
mu podle zákona…

§ 147 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou 
újmu na zdraví…

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

• zajištění místa dopravní nehody – zabránit 
další dopravní nehodě, vytvořit bezpečné 
podmínky pro další činnost,

•hlásná služba – informace o nehodě –kde se 
stala, co se stalo, hrozící nebezpečí, provedená 
opatření…

• poskytnutí první pomoci – zastavit krvácení, 
tep, dech, popáleniny – sterilní krytí, protišoková 
opatření, RZS

•usměrňovat provoz - § 75/8 SilZ, zakázat vstup 
- § 15

•svědci – totožnost, v případě nutnosti podání 
vysvětlení, kontakt (§ 11, § 12)

•odvoz zraněných – číslo sanitního vozu, jméno 
lékaře, místo převozu

• ochrana stop – poloha zraněného, poloha 
vozidel, brzdné stopy

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



72) Na úřadovnu městské policie Vám bylo telefonicky oznámeno, že na 

katastru obce se do příkopu převrátil tahač s návěsem - cisternou, na 

které jsou na oranžové tabulce dvě trojky. Podle sdělení oznamovatele, 

který se nachází v blízkosti této havárie, z proražené cisterny uniká její 

obsah na pozemní komunikaci a do příkopu. Na místě není přítomen řidič 

vozidla, ani žádná další osoba.

 Popište svůj další postup po přijetí citovaného oznámení.



72. Dopravní nehoda – nebezpečný náklad ADR

Přijetí telefonického oznámení

• informace o nehodě (místo dopravní nehody, charakter dopravní nehody, blokace provozu, 

informace o Kemler kódu a UN kódu…)

• informace o oznamovateli (jméno, vztah k dopravní nehodě, odkud volá)

• informace oznamovateli o charakteru nebezpečí, zpětný dotaz – je-li to možné

• hlásná služba – HZS, PČR, RZS – sdělit Kemler kód+UN kód

• po příjezdu na místo události (velitel zásahu je hasič)

- uzavřít provoz – zabránit vstupu nepovolaným osobám - § 15

- vytvořit bezpečnou zónu co nejširší (min. 300 m výbušnina,

15 m hořlavé plyny, 5 m kapaliny)

- první pomoc

- řídit se pokyny velitele zásahu (zastavování vozidel, uzavření

místa, ostraha majetku…)

- na místě nejíst, nepít, nekouřit, odstranit zdroje požáru

- zdržovat se proti větru

- 33 – velmi hořlavá kapalina (benzin)

Postup strážníka

1   Výbušniny

2   Plyny

3   Hořlavé kapaliny

4   Hořlavé pevné

5   Podporují hoření

6  Jedy

7  Radioaktivní

8  Žíraviny

9  Spontánní reakce

0  Bez významu

X Zákaz styku s vodou

KEMLER

CODE



73) Při výkonu své pracovní činnosti spatříte, že se ve Vaší bezprostřední 

blízkosti v řece topí asi osmnáctiletá dívka.

 Jak budete v tomto případě postupovat, zejména při její záchraně a při 

poskytování první pomoci.



73. Topící se dívka

• uchopí dívku pod pažemi tak, aby měla hlavu nad vodou a co nejrychleji dopraví na břeh, kde ji 

poskytne první pomoc

• po vytažení ji otočí na bok, hlava musí směřovat dolů

• vyčistí dýchací cesty, ve kterých se může nacházet písek, bahno nebo zvratky

• po obnovení základních životních funkcí uloží osobu do stabilizované polohy a kontroluje ji

• dbát, aby nedošlo k druhotnému podchlazení

VŽDY PŘIVOLAT LÉKAŘSKOU POMOC, i KDYŽ ŽIVOTNÍ FUNKCE OBNOVENY

Pokud  není strážník dobrý plavec, je nezbytné, aby učinil jiné opatření, např. vhodil lano, tyč  a 

přivolal pomoc…

Postup strážníka



74) Vykonáváte pracovní činnost jako dvoučlenná motorizovaná hlídka a 

do vysílačky kolem 01.30 hodin obdržíte informaci, že kamerovým 

systémem byl v nedaleké ulici zjištěn mladík, který na fasádu jednoho z 

domů stříká sprejem nějaký nápis.

 Jakého protiprávního jednání se mladík dopouští.

 Jaký bude Váš další postup.



74. Sprejer

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 228 Poškození cizí věci

odst. 2

Stejně bude potrestán kdo poškodí cizí věc 
tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou 
nebo jinou látkou…

Tzv. sprejerství

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. 141/1964 Sb., trestní řád

§76/2 – omezit osobu na osobní svobodě

• zajistit sprej – důkaz, videozáznam

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



75) Ředitel soukromé nemocnice s poliklinikou, která je v katastru vašeho 

města, Vám telefonicky oznámil, že na parkovišti vyhrazeném pro rychlou 

záchrannou službu je zaparkován osobní automobil, v němž ani v jeho 

blízkosti se řidič vozidla nezdržuje. 

 K jakému protiprávnímu jednání došlo.

 Jaký bude Váš další postup.

2x RZS



75. Vyhrazené parkoviště - sanitka 

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

§ 4 písm. c)

- každý je při účasti na provozu na 
pozemních komunikacích povinen řídit se 
dopravními značkami 

§ 27/1 písm. o)

- řidič nesmí zastavit a stát na vyhrazeném 
parkovišti, to neplatí, jde-li o zastavení a 
stání, které nepřekročí 3 minuty, a které 
neomezí řidiče, pro něž je parkoviště 
vyhrazeno

Přestupek

§ 125c/1 písm. k)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že… 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

§ 27/5 

- o odstranění vozidla, které neoprávněně 
stojí na vyhrazeném parkovišti rozhodne 
strážník obecní policie

- odstranění na náklady jeho provozovatele

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



76) V rámci obchůzkové činnosti jste přijal oznámení občana, že v lese, 

který se nachází na území Vaší obce, táboří skupina mladých lidí. Na 

místě údajně rovněž rozdělala oheň.

 Dochází v tomto případě k protiprávnímu jednání; pokud ano, k   

jakému?

 Jaký bude Váš další postup po přijetí tohoto oznámení.

 Jakých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít.

MĚSTSKÁ

POLICIE

MĚSTSKÁ

POLICIE



76. Oheň v lese

z.č. 289/1995 Sb., o lesích

§ 20/1 Zákaz některých činností v lesích

V lesích je zakázáno

písm. k)

- kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené 
ohně a tábořit mimo vyhrazená místa

Přestupky

§ 53/1

Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci 
obecného užívání lesa v lese

písm. f)

- táboří mimo vyhrazená místa

písm. o)

- do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 
rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo 
odhazuje hořící nebo doutnající předměty

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

• hlídka strážníků v potřebném počtu

• uhasit oheň, pokud není možné -HZS

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



77) Na úřadovnu městské policie Vám bylo telefonicky oznámeno 

občanem, že v lese, který se nachází na území Vaší obce, parkuje s 

motorovým vozidlem skupina osob (asi 4 až 5), která na místě sbírá 

jmelí.

 Dochází v tomto případě k protiprávnímu jednání; pokud ano, tak k 

jakému?

 Popište svůj další postup.



77. Sběr jmelí

z.č. 289/1995 Sb., o lesích

§ 20/1 Zákaz některých činností v lesích

V lesích je zakázáno

písm. e)

- sbírat … jmelí …

písm. g)

- jezdit a stát s motorovými vozidly

Přestupky

§ 53/1

Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci 
obecného užívání lesa v lese

písm. d)

- bez povolení sbírá … jmelí

písm. g)

- bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání 
motorovým vozidlem

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

• přestupek to bude jen tehdy, pokud se 
osoby neprokážou potřebným povolením

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



78) Občan Vám oznámil, že na jeho vyhrazeném parkovišti pro vozidlo 

označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením, 

stojí již více než hodinu pro něj neznámý osobní automobil.

 Jakého protiprávního jednání se dopustil řidič, který zde osobní 

automobil zaparkoval.

 Jaký bude Váš další postup.



78. Vyhrazené parkoviště pro vozidlo označené parkovacím průkazem

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

§ 67/8 

- na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo 

označené parkovacím průkazem pro osoby 

se zdravotním postižením je vozidlům bez 

tohoto označení zakázáno zastavení a stání

Přestupek

§ 125c/1 písm. f) bod 11.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti 

vyhrazeném pro vozidlo označené 

parkovacím průkazem pro osoby se 

zdravotním postižením…

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 oznamovatele

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

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

§ 27/5 

- o odstranění vozidla, které neoprávněně 
stojí na vyhrazeném parkovišti rozhodne 
strážník obecní policie

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



79) Při pochůzkové činnosti zjistíte, že na pozemku jedné z firem se 

nachází značné množství vyřazených strojních zařízení, uložených v 

rozpadávajících se dřevěných kontejnerech,  a to i v několika vrstvách 

nad sebou. Uvedenou skutečnost kritizují i majitelé přilehlých 

nemovitostí, protože složené kontejnery brání ve výhledu a narušují 

vzhled obce.

 K jakému protiprávnímu jednání v daném případě dochází.

 Jaký bude Váš další postup.

 Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít a jaké 

písemnosti budete následně zpracovávat.



79. Bedny – narušují vzhled obce

z.č. 128/2000 Sb., o obcích

Správní delikty

§ 58/2 

Obec může uložit pokutu až do výše 100 tis. 

Kč právnické osobě, fyzické osobě, která je 

podnikatelem, která neudržuje čistotu a 

pořádek na pozemku, který užívá nebo 

vlastní, tak, že naruší vzhled obce.

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 jiný správní delikt a doložit  

důkazy

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



80) Při výkonu své pracovní činnosti provádíte  kontrolu místního 

hřbitova. Přitom zjistíte, že některá hrobová místa jsou zcela zjevně 

dlouhodobě neudržovaná (propadnuté desky hrobek apod.). 

 Došlo v tomto případě k protiprávnímu jednání?

 Pokud ano, popište svůj další postup.

MĚSTSKÁ

POLICIE

MĚSTSKÁ

POLICIE



80. Neudržované hroby

z.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

§ 25 Užívání hrobového místa

odst. 1 

- nájem hrobového místa vzniká na základě 

smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené 

mezi provozovatelem pohřebiště jako 

pronajímatelem a nájemcem 

(písemná forma)

odst. 5

- nájemce je povinen vlastním nákladem 

zajišťovat údržbu pronajatého hrobového 

místa v rozsahu stanovenou smlouvou o 

nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště 

veškeré změny údajů potřebných pro vedení 

evidence veřejného pohřebiště

Přestupek

§ 26/1 písm. h)

Přestupku se dopustí ten, kdo nezajišťuje 

údržbu hrobového místa i přes písemné 

upozornění provozovatele pohřebiště.

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

- pokud je provozovatelem pohřebiště obec,   

uloží pokutu obec

-pokud je provozovatelem registrovaná 

církev nebo náboženská společnost, ukládá 

pokutu příslušný krajský úřad

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



81) Na úřadovnu městské policie Vám bylo telefonicky oznámeno, že na

místní komunikaci na území obce je odstaven nákladní automobil s

nákladem kmenů stromů. Řidič se v blízkosti tohoto vozidla nezdržuje.

Náklad vozidla má údajně ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu

na této pozemní komunikaci.

 K jakému protiprávnímu jednání v daném případě dochází.

 Popište svůj další postup.



81. Překážka silničního provozu – nákladní automobil - stromy

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

§ 2

- překážka silničního provozu je vše, co by 
mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost 
provozu

§ 45

- kdo způsobil překážku silničního provozu 

musí ji neprodleně odstranit, popřípadě 

označit a ohlásit policii 

- o odstranění vozidla, které tvoří překážku, 

rozhoduje strážník

§ 27/1 písm. s)

- řidič nesmí zastavit a stát v místech, kde 

by byla ohrožena bezpečnost provozu 

Přestupek

§ 125c/1 písm. k)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že… 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

§10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

• přijetí telefonického oznámení

- informace o místě, vozidle a oznamovateli

• po příjezdu na místo - neodkladné úkony
- označení překážky (služební vozidlo+    
maják) 
- usměrňování provozu
- vyrozumění PČR (RZ, provozovatel)
- odstranění vozidla prakticky nereálné
- úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



82) Při obchůzkové činnosti jste zjistil, že v blízkosti jedné z chat v 

katastru Vaší obce jsou na ohništi páleny plastové obaly, zbytky 

asfaltové lepenky a zbytky okenních rámů opatřených barvou. 

 K jakému protiprávnímu jednání dochází.

 Popište svůj další postup.



82. Pálení plastů

z.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Povinnosti  osob
§16/4 

V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché 
rostlinné materiály neznečištěné chemickými 
látkami.

Přestupky

§ 23/1 písm.a)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 16/4 spálí v otevřeném ohništi 
jiné materiály než suché rostlinné materiály 
neznečištěné chemickými látkami.

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

• uhašení ohně

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



83) Revizor dopravního podniku Vám oznámil, že jedna z kontrolovaných 

osob v autobusu městské hromadné dopravy se nemůže prokázat 

platnou jízdenkou a navíc odmítá i sdělit svoje osobní údaje. Proto Vás 

požádal o pomoc při zjištění totožnosti tohoto „černého pasažéra“.

 Popište svůj další postup po přijetí citovaného oznámení.

 Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii využijete.

MĚSTSKÁ

POLICIE

MĚSTSKÁ

POLICIE



83. Revizor

Vyhláška č.175/2000 Sb., o přepravním řádu

§ 3 Vznik a splnění přepravní smlouvy o 

přepravě osob

- závazek cestujícího dodržovat přepravní 
řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit 
cenu za přepravu (jízdné) podle tarifu

§ 4/1

- cestující se pro účely kontroly uzavření 
přepravní smlouvy po dobu jejího plnění 
prokazuje platným jízdním dokladem, není-li 
dále stanoveno jinak

- kontrolu provádí pověřená osoba – revizor, 
která se prokáže kontrolním odznakem, 
průkazem dopravce s oprávněním dávat 
cestujícím pokyny a příkazy…

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

odst. 1 písm. e)

- na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má 
na zjištění totožnosti právní zájem

odst. 1 písm. f)

- jde-li o osobu, která žádá o prokázání 
totožnosti podle písmene e)

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

• sepsat úřední záznam

Komentář:

Nemůže-li osoba prokázat svoji totožnost po 
nezbytné součinnosti

•osobu předvést (§ 13)

•sepsat úřední záznam o předvedení 

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



84) Při výkonu své pracovní činnosti jste zastavil motorové vozidlo, 

jehož řidič se dopustil přestupku podle zákona o silničním provozu  ( jde 

o přestupek, který jste oprávněn projednat v blokovém řízení). Řidič s 

vozidlem zastavil, ale zůstal ve vozidle uzamčen a odmítá s Vámi 

komunikovat.

 K jakému protiprávnímu jednání ze strany řidiče došlo.

 Jak budete v této situaci postupovat a kterých oprávnění ze zákona o 

obecní policii či jiných právních norem můžete využít.



84. Řidič se uzamkl ve vozidle

Možné důvody uzamčení se řidiče:

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 337 Maření výkonu úředního rozhodnutí a 

vykázání

§ 274 Ohrožení pod vlivem návykové látky

§ 205 Krádež

§ 207 Neoprávněné užívání cizí věci

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

Přestupek
§ 125c/1 písm. e) bod 1.
- řízení bez řidičského oprávnění

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

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy, 

popř. § 10/1,3 oznámit policii 

§ 18/2 Donucovací prostředky

- použít TPZOV (rozjezd vozidla - možné 
zranění strážníka!!!)

• provede kontrolu v centrálním registru 
silničních vozidel

§ 16 Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený 
prostor – v daném případě nelze uplatnit

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

§ 79 Oprávnění zastavovat vozidla

§ 118a Strážník je povinen přivolat policii a  řidič 
je povinen setrvat na místě do  příchodu policie.

z.č. 141/1964 Sb., trestní řád
§ 76/2 - omezit osobu na osobní svobodě

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



85) V odpoledních hodinách vykonáváte svoji pracovní činnost na území 

vaší obce v chatové oblasti ve dvojčlenné hlídce spolu se psem. Při 

kontrole jedné z chat spatříte vypáčené okenice a podle reakce psa jste 

nabyl důvodné podezření, že by se narušitel mohl ještě uvnitř chaty 

nacházet.

 K jakému protiprávnímu jednání mohlo dojít.

 Popište svůj další postup.

MĚSTSKÁ

POLICIE

MĚSTSKÁ

POLICIE



85. Krádež vloupáním 

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 178 Porušování domovní svobody
Kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného 
nebo tam neoprávněně setrvá…

- jen tehdy, pokud chata poskytuje svému 
uživateli určité soukromí a možnosti 
odpočinku, tedy slouží-li k individuální 
rekreaci

§ 205/1 písm. b) Krádež

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

§ 228/1 Poškození cizí věci  

Kdo zničí, poškodí nebo učiní 
neupotřebitelnou cizí věc způsobí…

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  Použití donucovacích prostředků

§ 19  Použití psa

• namísto nebo vedle donucovacích  

prostředků

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

z.č. 141/1964 Sb., trestní řád
§ 76/2 - omezit osobu na osobní svobodě

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



86) V rámci své pracovní činnosti projíždíte vozidlem městské policie 

místní komunikace a na nepřehledném vrcholu stoupání jedné z nich 

uvidíte zaparkované vozidlo, které je uzamčeno a uvnitř se nachází 

zuřící pes (německý ovčák). Žádná osoba, která by mohla být řidičem 

citovaného vozidla, se v jeho blízkosti nenachází. 

Jakého protiprávního jednání se mohl dopustit řidič vozidla. 

Jak budete dále postupovat včetně specifikace zákonných oprávnění, 

která případně využijete.



86. Zamčený pes v autě

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

§ 27

- řidič nesmí zastavit a stát před 
nepřehledným vrcholem stoupání …

§ 45/1,2

- kdo způsobí překážku je povinen ji 
odstranit, označit, nahlásit policii

Přestupek

§ 125c/1 písm. k)

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

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

§ 2/1 

Zakazuje se týrání zvířat.

§ 27/1 písm. b)

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

- v daném případě pes zuří, např. se nedusí

z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 7 Strážník je v pracovní době povinen v   

mezích tohoto zákona provést…

Postup:

•označit vozidlo jako překážku (maják, 
trojúhelník), 

• místní šetření ke zjištění majitele vozidla 
(psa)

• usměrňování provozu

• zabránit dopravní nehodě

§ 10/1,3 Oznámit policii a doložit důkazy

z.č. 283/2008 Sb., o Policii ČR

§ 40/2 písm. c)

- policista je oprávněn vstoupit… do jiného 
prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné 
podezření, že se tam nachází týrané zvíře

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



87) Při výkonu své pracovní činnosti spatříte dva školáky evidentně 

mladší šestnácti let, kteří na chodníku před trafikou kouří cigarety. 

Dotazem jste od těchto školáků zjistil, že cigarety jeden z nich před chvílí 

zakoupil v trafice, před kterou kouří. Zašel jste do této trafiky a zjistil, že 

zde prodává sedmnáctiletá dcera majitelky trafiky.

 K jakým protiprávním jednáním v tomto případě došlo (mohlo dojít).

 Popište svůj další postup.



87. Školáci kouří

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

- přestupek dcery majitelky

z.č. 379/2005 Sb., „tabákový zákon“

§ 6/1

-prodávat tabákové výrobky osobám 
mladším 18 let se zakazuje

§ 7/2

- osoba prodávající tabákové výrobky musí 
být starší 18 let, pokud se nejedná o žáka 
připravujícího se soustavně na budoucí 
povolání v oborech hotelnictví a turismus, 
kuchař-číšník a prodavač

§ 24/6 písm. f)
- nezajistí prodej tabákového výrobku… 
osobou  uvedenou v §7 odst. 2 – starší 18let

- jiný správní delikt majitelky trafiky

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 jiný správní delikt a doložit 

důkazy 

Přestupek (osoba mladistvá)

Řešení:

•pokuta v blokovém řízení do 2500 Kč 

• oznámit přestupek a doložit důkazy –

§ 10/2,3

Pokud vykonávají praxi na smluvních 
pracovištích, kde není přítomen učitel 
odborného výcviku, je vždy určen prodavač 
nebo vedoucí daného úseku, který dozoruje 
průběh odborného výcviku. 

Kontrolu provádí Česká školní inspekce. 

Předání cigaret mezi dětmi - nemusí být 
odpovědní…(ml. 15 let)

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



88) Při pochůzkové činnosti jste spatřil neosvětlené motorové vozidlo

(osobní automobil), jehož řidič nerespektoval přikázaný směr jízdy a

přijíždí směrem k Vám.

 Jakého protiprávního jednání se řidič dopouští.

 Jaký bude Váš další postup.



88. Neosvětlené vozidlo + přikázaný směr jízdy

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

§ 4 písm. c)

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

§ 32/1

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

Přestupek

§ 125c/1 písm. k)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že… 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

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

- uvést oba přestupky

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

§ 79 Oprávnění zastavovat vozidla

• pokyny k zastavení vozidla

• taktika při zastavování vozidla

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



89) V rámci obchůzkové činnosti jste zpozoroval muže, který se v 

katastru obce pohybuje v kolejišti železniční tratě. 

 Uveďte, zda se tento muž dopouští protiprávního jednání, a v případě, 

že ano, tak je kvalifikujte. 

 Popište svůj další postup.



89. Muž v kolejišti

z.č. 266/1994 Sb., o drahách

Ochrana dráhy

§ 4a/1

-nikdo nesmí bez povolení provozovatele 
dráhy… vstupovat na dráhu a v obvodu 
dráhy na místa, která nejsou veřejnosti 
přístupná…

Přestupky

§ 50/1 písm. a)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
vstoupí … na dráhu nebo v obvodu dráhy na 
místa, která nejsou veřejnosti přístupná.

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

- oznámit drážnímu úřadu

- bez povolení provozovatele dráhy do 

kolejiště strážník nevstupuje

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



90) Společně s dalším strážníkem provádíte kontrolní činnost na 

diskotéce, která je určena výhradně pro mládež do 18 let. Přitom zjistíte, 

že jsou zde prodávány a podávány alkoholické nápoje a před několika 

osobami, které jsou zjevně mladší 18 let, stojí skleničky s vínem a ještě 

nedopitá láhev vína. Provozovatel diskotéky je fyzická osoba, která však 

v současné době přítomna není.

 Uveďte, zda se v daném případě jedná o protiprávní jednání, a v 

případě, že ano, jednání kvalifikujte.

 Popište svůj další postup.



90. Mladiství – diskotéka - alkohol

z.č. 379/2005 Sb., „tabákový zákon“

§ 12/1

- zakazuje se prodávat nebo podávat 

alkoholické nápoje na všech akcích určených 

osobám mladším 18 let 

§ 24/6 písm. g)

- prodá...alkoholický nápoj na akci určené 

pro osoby mladší 18 let anebo podá… (jiný 

správní delikt)

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

§ 30/1 písm. o)

- prodá alkoholický nápoj v zařízení nebo na 

akcích určených osobám mladším 18 let

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 204 Podání alkoholu dítěti

Kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, 

podá nebo poskytne dítěti alkohol…

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 jiný správní delikt, 

přestupek, popř. § 10/1,3 oznámit 

policii a doložit důkazy

Postup strážníkaPrávní kvalifikace



91) Při výkonu své pracovní činnosti ve večerních hodinách jste za 

snížené viditelnosti zpozoroval cyklistu, který na místní komunikaci jede 

na neosvětleném jízdním kole a jeho jízda je značně nejistá.

 Kvalifikujte protiprávní jednání cyklisty.

 Jak budete dále postupovat a která zákonná oprávnění jak podle 

zákona o obecní policii, tak i podle jiných právních norem, můžete v 

návaznosti na další zjištění realizovat.



91. Neosvětlené jízdní kolo - alkohol

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

§ 2

- cyklista je řidič

§ 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 vyšetření….

§ 58/5 písm.

- cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít 
za jízdy rozsvícen přední světlomet s bílým 
světlem a zadní svítilnu se světlem červené 
barvy….

Přestupek

§ 125c/1

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že…

písm. b)

- řídí vozidlo … bezprostředně po požití 
alkoholického nápoje…

popř . písm. c)

- řídí vozidlo … ve stavu vylučujícím 
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

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

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

§ 79 Oprávnění zastavovat vozidla

- podezření z přestupku

z.č. 379/2005 Sb., „tabákový zákon“

§ 16 Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo  

jiné návykové látky 

- provedení orientační zkoušky na alkohol 

- poučení z hlediska technického i právního

- zkouška provedena certifikovaným 

přístrojem, odborné lékařské vyšetření se 

neprovede

- úřední záznam
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92) Přijal jste oznámení, že na jednom z pěti vyhrazených parkovacích 

míst firmy již déle než 30 minut stojí osobní automobil, který nemá s 

firmou nic společného. V tomto vozidle ani na viditelném místě není 

umístěna kartička firmy, která by opravňovala řidiče vozidla k parkování. 

Oznamovatel Vás požádal o pomoc při řešení této situace. (Vaše město 

provozuje odtahovou službu).

 Jaký bude Váš další postup.

A

B



92. Parkování na vyhrazeném parkovišti

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

§ 27/1 písm. o)

- řidič nesmí zastavit a stát na vyhrazeném 
parkovišti, to neplatí, jde-li o zastavení a 
stání, které nepřekročí 3 minuty, a které 
neomezí řidiče, pro něž je parkoviště 
vyhrazeno

Přestupek

§ 125c/1 písm. k)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že… 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

§ 10/2,3 Oznámit přestupek a doložit důkazy

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

§ 27/5 

- o odstranění vozidla, které neoprávněně 
stojí na vyhrazeném parkovišti rozhodne 
strážník obecní policie

- odstranění vozidla na náklady jeho 
provozovatele
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93) Na úřadovnu městské policie Vám bylo kolem 23.00 hodin telefonicky 

oznámeno, že občan z okna svého bytu vidí na náměstí minimálně čtyři 

muže, kteří navzájem na sebe útočí nějakými tyčemi a jeden muž již leží 

na zemi a je pravděpodobně zraněn.

 Jakého protiprávního jednání se muži dopouštějí.

 Jak budete po přijetí tohoto oznámení postupovat.



93. Rvačka

z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 358/1 Výtržnictví

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

§ 158/1 Rvačka

Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného 
tím, že se zúčastní rvačky…

Rvačkou se rozumí vzájemné napadání 
nejméně 3 osob (účastníků rvačky), které se 
navzájem ohrožují na životě nebo na zdraví. 
Všichni účastníci rvačky jsou tu pachatelé. 
Rovněž se zároveň stávají obránci i 
útočníky.

…

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. 141/1964 Sb., trestní řád

§ 76/2 - omezit osoby na osobní svobodě

• zajistit lékařské ošetření

• úřední záznam

Postup strážníkaPrávní kvalifikace


