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r. 2016: 150. výročí od zřízení městské policie v Brně (1866)

1972 – 1990

Dle NV České socialistické republiky č. 1/1972 ze dne 

19. ledna 1972 mohly městské národní výbory ve městech s více než 40 000 obyvateli 

… zřídit k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku … Inspekci veřejného pořádku 

národního výboru. 

Pracovníci inspekce mohli plnit své úkoly po složení slibu. 

Při výkonu zaměstnání byli členové IVP veřejným činitelem. 

IVP zaniká roku 1990.

od r. 1990 do současnosti

historie

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

TROCHA HISTORIE

na snímku vpravo slavnostní nástup 

Městské policie Brno na Nové radnici, r. 1992
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Revír Brno-Střed

Jednotka psovodů

Jednotka operativního zásahu

Domovenka

MP Brno, r. 1992

1992 – 1993

1993

Jízdní jednotka

dnes

historie

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

(do r. 2005) 



MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

Policie ČR

Městské a obecní policie 

v České republice

(jednotné prvky výstroje)

Čepicový 
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s číslem
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MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

REVÍRY (výkonné útvary s územní působností)
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MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

JEDNOTKY S CELOMĚSTSKOU PŮSOBNOSTÍ

Pořádková jednotka 

Jednotka  psovodů 

Jednotka poříční 

Jednotka dopravní 

Jednotka ostrahy objektů
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MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

?



občan České republiky

starší 21 let

střední vzdělání s maturitní zkouškou

zdravotní způsobilost (fyzická a duševní) odpovídající 
nárokům kladeným na činnost strážníka

bezúhonnost (viz § 4a - mj. nesmí být pravomocně odsouzen pro úmyslný TČ nebo být v posledních 

5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti jestliže jeho jednání, kterým spáchal TČ, je 
v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona)

spolehlivost (viz § 4b kdo nebyl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku 

nebo jednání, které má znaky přestupku, a to např. proti majetku nebo občanskému soužití)

způsobilost pro získání zbrojního průkazu – sk. pro výkon 
povolání

historie

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

STRÁŽNÍK

(Výhodou:  ŘP sk. B, pasivní znalost světového jazyka, znalost práce na PC – uživatelská úroveň)



Odborné předpoklady čekatele a strážníka zahrnují znalosti právní úpravy:
a) obecní policie,

b) obecní a krajské zřízení,

c) shromažďování,

d) Policie České republiky,

e) trestní práva,

f) živnostenské podnikání,

g) střelné zbraně a střelivo,

h) přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i) správní řízení,

j) bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

k) ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,

l) krizové řízení a IZS.

historie

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

NORMY



ÚKOLY:
přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích,

podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a činí 
opatření k jeho obnovení,

podílí se na prevenci kriminality v obci

provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



POVINNOSTI:
• nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla 

bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod

• poučit osoby o jejich právech (je-li možno před zákrokem, 
případně pokud to okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí)

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

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



• v pracovní době povinen v mezích tohoto nebo zvláštního 
zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-
li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo 
je-li důvodné podezření z jejich páchání

• mimo pracovní dobu povinen v mezích tohoto zákona provést 
zákrok, popřípadě učinit jiné opatření (např. vyrozumět PČR)

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

POVINNOSTI:



každý je povinen uposlechnout 
výzvy zakročujícího strážníka

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

POVINNOSTI Z DRUHÉ STRANY



STRÁŽNÍK NENÍ POVINEN 
provést zákrok nebo úkon jestliže:

• je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem 
snižují jeho schopnost jednání

• nebyl odborně vyškolen ani vycvičen

• by jeho provedením došlo k maření úkolů bezpečnostního sboru

• je zřejmé, že zákrok nebo úkon nemůže úspěšně dokončit

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



OPRÁVNĚNÍ:

• požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět:
- k objasnění skutečností
- ke zjištění skutečného stavu věci
• vyzvat osobu, aby předložila doklady  potřebné ke zjištění 

skutečností
• jestliže zápis o podání vysvětlení má být sepsán s osobou 

mladší 15 let, musí být zajištěna přítomnost jejího zákonného 
zástupce

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

Osoba je povinna výzvě vyhovět



VYSVĚTLENÍ MŮŽE ODEPŘÍT:
osoba, která by jím sobě, svému příbuznému 

v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu 
nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo 

obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila 
nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



VYSVĚTLENÍ NESMÍ BÝT POŽADOVÁNO:

od osoby, která by jím porušila státem 
uloženou nebo státem

uznanou povinnost mlčenlivosti, 

ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo 
tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



nevyhoví-li osoba bez dostatečné 
omluvy nebo bez závažného 
důvodu žádosti nebo výzvě 

může být předvedena

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



OPRÁVNĚNÍ VYŽADOVAT ÚDAJE OD PČR:

• o hledaných a pohřešovaných osobách a věcech

• odcizených motorových vozidlech a odcizených 
registračních značkách motorových vozidel

• o totožnosti osob, které:

- byly předvedeny na policii 
- byly omezeny na osobní svobodě

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



OPRÁVNĚNÍ POŽADOVAT PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI:

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

- protiprávní jednání ; mohou se ho dopustit právnické osoby (např. obchodní  společnosti, kraje, obce, občanská sdružení) či fyzické osoby-
podnikatelé (např. živnostníci). 

• jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení
• jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií 
• nebo osoby pohřešované
• na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti 

právní zájem
• jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného 

činu, přestupku nebo jiného správního deliktu

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

osoba je povinna výzvě vyhovět

OPRÁVNĚNÍ POŽADOVAT 
PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI:



OPRÁVNĚNÍ PŘEDVÉST OSOBU:

• která odmítla vyhovět výzvě strážníka k prokázání 
totožnosti, nebo nemůže ani po poskytnutí nezbytné 
součinnosti strážníka svou totožnost prokázat

• u které se při zjišťování její totožnosti prokáže, že je 
osobou hledanou policií nebo osobou pohřešovanou

• která přes opětovnou výzvu strážníka pokračuje v 
jednání narušujícím veřejný pořádek nebo ohrožujícím 
život nebo zdraví jiných osob anebo své vlastní nebo 
majetek a nelze ji jiným způsobem v takovém jednání 
zabránit

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



OPRÁVNĚNÍ PŘEDVÉST OSOBU:

• na žádost příslušného orgánu obce podle zvláštních 
předpisů

• osobě na místě veřejně přístupném, 
• je-li to nezbytné v zájmu ochrany veřejného pořádku, 

života a zdraví osob nebo
• bezpečnosti majetku a hrozí-li, 
• že zbraně může být užito k násilí 
• nebo pohrůžce násilím

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



• OPRÁVNĚNÍ ODEBRAT ZBRAŇ

• OPRÁVNĚNÍ ZAKÁZAT VSTUP

• OPRÁVNĚNÍ OTEVŘÍT BYT

• OPRÁVNĚNÍ ODEJMOUT VĚC

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ BOTIČKY (TPZOV)

• u vozidla které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo 
zastavení vozidla

• u vozidla které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán                
místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních     
komunikacích

• u vozidla které stojí na chodníku, kde to není povoleno

• je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného          
prostranství a jeho řidič není na místě přítomen

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



BOTIČKU NELZE POUŽÍT KDYŽ
• vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích
• je viditelně označeno jako vozidlo ozbroj. sil, ozbroj. 

bezpečnostních sborů, požární ochrany, vozidlo určené k 
poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo 
jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona 
nebo mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ
DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ (DP):

• hmaty, chvaty, údery a kopy,
• slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně
dočasně zneschopňující prostředek,

• obušek a jiný úderný prostředek,
• pouta,
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OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ DP

• úder služební zbraní
• hrozba namířenou služební zbraní
• varovný výstřel ze služební zbraně,
• technický prostředek k zabránění 
odjezdu vozidla

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ DP

• v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby 
nebo své vlastní, 
• majetku nebo k zabránění výtržnosti, 
rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně 
narušován  veřejný pořádek

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ POUT:

• při omezení osobní svobody osoby 
podle § 76 odst. 2 trestního řádu

• při předvedení osoby podle tohoto nebo zvláštního zákona, 
která klade odpor

• proti osobě, která fyzicky napadá jinou                                   
osobu nebo strážníka, ohrožuje                                                 
vlastní život, poškozuje cizí                                                     
majetek nebo se pokusí o útěk                                                     
při zákroku strážníka…

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ PSA

namísto nebo vedle 
donucovacích 
prostředků

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ ZBRANĚ:

• za podmínek nutné 
obrany nebo za podmínek 
krajní nouze

• aby zamezil útěku 
nebezpečného pachatele, 
jehož nemůže jiným 
způsobem zadržet

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO



Přeji hodně úspěchů v dalším studiu

Děkuji za pozornost

Mgr. Pavel Šoba

Tiskové oddělení MP Brno

E-mail: pavel.soba@mpb.cz8. 11. 2018


