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PĚT RAD aneb Pravomoci
policisty České republiky
licií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento
prostor účinně ohrozit, od níž
je požadováno vysvětlení, odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby, která
má na místě veřejně přístupném zbraň, a je důvodné podezření, že zbraně může být
užito k násilí nebo pohrůžce
násilím atd.

NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA
Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani
neuvědomujeme, že
konkrétní záležitost v sobě
skrývá mnohem více
právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

Rada druhá

P

olicie České republiky
je jednotný ozbrojený
bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Jejím
úkolem je chránit bezpečnost
osob, majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na
úseku vnitřního pořádku a
bezpečnosti. Oproti strážníkům obecní policie mají příslušníci Policie ČR podstatně
větší pravomoci, a proto se v
tomto článku zaměříme především na ty, které mají právě
pouze policisté České republiky.

Rada první
Policisté mají rozsáhlejší
pravomoci v možnosti legitimace osob než strážníci
obecní policie.
Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti
především osobu podezřelou
ze spáchání trestného činu
nebo správního deliktu, zdržující se v prostoru, o kterém
lze důvodně předpokládat, že
se v něm zdržují cizinci bez
povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky, bezdůvodně se zdržující
v bezprostřední blízkosti po-

Příslušníkovi Policie ČR je
mimo jiné dáno oprávnění
omezit na osobní svobodě
jiného, a to jeho zajištěním.
Policista je oprávněn zajistit mimo jiné osobu, která
svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život
nebo zdraví jiných osob anebo
majetek, v budově útvaru policie úmyslně znečišťuje nebo
poškozuje majetek anebo
slovně uráží policistu nebo jinou osobu, má být předvedena podle jiného právního
předpisu, utekla z výkonu
trestu odnětí svobody, z výkonu ochranného léčení, ústavní výchovy, předběžného
opatření nebo ochranné výchovy anebo ze zabezpečovací
detence, při předvedení
kladla odpor nebo se pokusila
o útěk a v dalších zákonem
uvedených příkladech.

Rada třetí
Policisté mají rovněž
oprávnění zastavovat vozidla a provádět jejich prohlídku.
Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek
a provést jeho prohlídku,
pronásleduje-li pachatele
úmyslného trestného činu
nebo pátrá-li po pachateli
úmyslného trestného činu
nebo po věcech z takového

ZAZNAMENALI JSME

Muž zemřel po pádu z výšky
TEREZA PINTÉROVÁ

ohrožení životů nebo zdraví
osob anebo bezprostředně
hrozící škody velkého rozsahu na majetku rušit v nezbytné míře a po nezbytnou dobu
provoz elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb. Zavedení rušení
musí policie ohlásit na územně příslušné operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému
a Českému telekomunikačnímu úřadu. V nezbytné míře
informuje o provedeném rušení dotčené provozovatele
sítí a služeb elektronických
komunikací. To však neplatí,
pokud by poskytnutí této informace mohlo ohrozit plnění
úkolů policie.

trestného činu pocházejících
anebo s takovým trestným činem souvisejících, pátrá-li po
osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se
zdržujících na území České
republiky, zbraních, střelivu,
výbušninách, omamných
a psychotropních látkách a
jedech nebo věcech pocházejících z trestné činnosti anebo
souvisejících s trestnou činností, a má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo
tyto věci nacházejí.

Rada čtvrtá
Mezi důležité pravomoci
policistů patří možnost vykázání.
Lze-li na základě zjištěných
skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky,
důvodně předpokládat, že se
osoba dopustí nebezpečného
útoku proti životu, zdraví
anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské
důstojnosti, je policista
oprávněn vykázat tuto osobu
z bytu nebo domu společně
obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného
obydlí. Policista je oprávněn
tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Vykázání trvá
po dobu 10 dnů ode dne jeho
provedení. Tuto dobu nelze
zkrátit ani se souhlasem
ohrožené osoby.

pondělí 30. března 2015

Právní rada
na závěr
Úplný výčet pravomocí policisty naleznete v zákoně
č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky.
V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky
Rubrika 5 rad zdarma je společným
projektem Deníku a internetové
právní poradny Právní linka –
www.pravnilinka.cz.

Ostrava – Záchranáři zasahovali v sobotu dopoledne u
tragického pádu z výšky. Před
10. hodinou byli operátoři informováni o muži, který měl
spadnout ze třetího patra domu. Na místo události byla neprodleně vyslána posádka s lékařem a skupina rychlé zdravotnické pomoci ze stanoviště
v Ostravě-Zábřehu.
„Padesátiletý muž byl v
okamžiku příjezdu záchranářů ještě při vědomí, jeho stav
se však velmi rychle zhoršoval. Posádky jej zajistily krč-

ním límcem a uložily do vakuové matrace,“ přiblížil
mluvčí krajské zdravotnické
záchranné
služby
Lukáš
Humpl. Muž při pádu utrpěl
závažná vícečetná poranění,
která vedla k nástupu bezvědomí a selhání všech základních životních funkcí. „V sanitním vozidle bylo nutné zahájit resuscitaci pacienta. Ta
pokračovala i během transportu postiženého do zdravotnického zařízení. Snaha o záchranu muže však byla marná
a lékař byl nakonec nucen
konstatovat jeho smrt,“ dodal
mluvčí záchranky.

ZAUJALO NÁS

Policejní prezident
vyznamenal policisty
Ostrava – Medaili Za věrnost
z rukou ostravského policejného ředitele převzali v uplynulých dnech policisté a kriminalisté za dobrou práci,
kterou už desítky let pro policii vykonávají.
„Služební medailí Za věrnost prvního stupně byl oceněn podpraporčík Jan Kučera
a praporčík Ervín Kralovinský, kteří více než třicet let ve
službě dosahovali velmi dobrých výsledků,“ upřesnil
vrchní policejní inspektor
Viktor Kašlík.
Policejní prezident René
Dočekal rovněž udělil medaili
druhého stupně dvaadvaceti

policistům, kteří jsou ve službě už déle než dvacet let. Medaili třetího stupně dostali tři
policisté.
„Za příkladné dlouhodobé
úsilí vynaložené k budování a
prosazování dobrého jména
pořádkové policie a vzornou
reprezentaci Policie České republiky získal podporučík Jiří Hubert medaili služby pořádkové policie,“ podotkl inspektor Kašlík. Medailí ředitele městského ředitelství policie byli vyznamenáni v prostorách slezskoostravské radnice také dva kriminalisté
specializující se na boj s extremismem.
(pin)

Nepřehlédněte

Rada pátá

Deník se po krátké pauze vrací
k oblíbené rubrice Pět rad.
V pondělí se v právní poradně
dozvíte, jak postupovat
v konkrétních situacích a čeho
se naopak vyvarovat.

V případě bezprostředního
ohrožení životů, zdraví
osob nebo škody velkého
rozsahu může policie rušit
provoz elektronických komunikací.

NEPŘEHLÉDNĚTE:
Příští téma: Práva oběti trestného činu výrazně posílila

Policie může za účelem odstranění bezprostředního

KRÁTCE

Podezřelý cyklista
Havířov – Sotva spatřil auto městské policie, začal ujíždět do nedalekého lesíka. Takto podezřele reagoval jeden z cyklistů v Havířově. Hlídka strážníků tak o podezřelém informovala i policii
a brzy vyšlo najevo, že se v nedalekém domě někdo vloupal do
sklepa. Další pátrání po podezřelém muži tak převzali státní policisté.
(rich)

staňte se fanouškem Deníku www.facebook.com/msdenik.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
RADA KRAJE

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
RADA KRAJE

vyhlašuje KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

vyhlašuje KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místo ředitele organizace

na vedoucí pracovní místo ředitele organizace

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Předpoklady:

Předpoklady:

-

-

Obsahové náležitosti přihlášky (zaslat písemně):

Obsahové náležitosti přihlášky (zaslat písemně):
-

-

odborná kvaliikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)
občanská a morální bezúhonnost
zdravotní způsobilost
znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 4 roky výhodou

-

přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek
k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele
školy
strukturovaný životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech)
čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům)
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy
koncepce rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 5 stran strojopisu)

-

-

přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek
k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele
školy
strukturovaný životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech)
čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům)
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy
koncepce rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 5 stran strojopisu)

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi.
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi.
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.

Informace: www.kr-moravskoslezsky.cz
Přihlášky podejte do 28. 4. 2015 na adresu:
KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, odbor školství, mládeže a sportu,
28. října 117, 702 18 Ostrava
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-

odborná kvaliikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)
občanská a morální bezúhonnost
zdravotní způsobilost
znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 4 roky výhodou

