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PRÁVO A BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY 

1. Teorie práva a právní norma; Obecní policie – postavení, úkoly, řízení a organizace 

2. Právní řád ČR a veřejné právo; Obecní policie – právní postavení strážníků 

3. Státní správa a samospráva; Obecní policie – povinnosti a oprávnění strážníků 

4. Ústava ČR a výkonná moc; Služba dopravní policie – organizační struktura, působnost 

5. Zákonodárná moc v ČR a proces schvalování zákonů; Služba dopravní policie – 

přestupky proti BESIP, postup při podezření z požití alkoholu a jiných NL, dopravní 

nehody 

6. Soudní moc v ČR; Oprávnění policistů, celníků a strážníků v silniční dopravě, registr 

řidičů a vozidel 

7. Právnická povolání; Služba cizinecké policie – organizační struktura, působnost 

8. Listina základních práv a svobod a ochrana lidských práv v ČR; Služba cizinecké 

policie – cestovní doklady a pobyt cizinců v ČR 

9. Veřejné rozpočty a daňová soustava ČR; Evropská integrace, mezinárodní ochrana 

a mezinárodní policejní spolupráce 

10. Zdravotní a sociální pojištění, živnostenské podnikání; Soukromé bezpečnostní služby 

11. Zákon o obchodních korporacích a insolvence; Bezpečnostní sbory – pojem, Hasičský 

záchranný sbor ČR a Integrovaný záchranný systém 

12. Charakteristika obchodních korporací; Bezpečnostní sbory – Celní správa ČR 

13. Principy, zásady, právní vztahy soukromého práva; Bezpečnostní sbory – Vězeňská 

služba ČR 

14. Právní jednání, svéprávnost osob a dědické právo; Bezpečnostní sbory – Generální 

inspekce bezpečnostních sborů a zpravodajské služby 

15. Rodinné soužití, manželství, rodičovství; Národní bezpečnostní úřad, utajované 

informace a bezpečnostní způsobilost 

16. Pracovněprávní vztahy, vznik pracovního poměru; Dějiny policie a četnictva 

17. Změna pracovního poměru, pracovní doba, doba odpočinku, dovolená; zákon o Policii 

ČR – postavení, činnost, řízení, organizace, základní povinnosti  

18. Skončení pracovního poměru, odměňování, BOZP; zákon o Policii ČR – spolupráce 

a další vztahy policie, zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob  

19. Správní právo, správní orgány, účastníci řízení a prví úkony správního orgánu; zákon 

o Policii ČR – omezení osobní svobody  
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20. Správní řízení – průběh, rozhodnut a opravné prostředky; zákon o Policii ČR – postup 

ve vztahu k věcem (movité)  

21. Služební právo, vznik služebního poměru; zákon o Policii ČR – postup ve vztahu 

k věcem (nemovité)  

22. Změna služebního poměru, doba služby; zákon o Policii ČR – vykázání  

23. Skončení služebního poměru, služební příjem; zákon o Policii ČR – použití 

donucovacích prostředků a zbraně  

24. Přestupky – pojem, sankce a ochranná opatření; zákon o Policii ČR – práce 

s informacemi  

25. Řízení o přestupku; Doklady totožnosti 

26. Trestní právo hmotné – základní zásady, působnost, pojem trestný čin, okolnosti 

vylučující protiprávnost; Evidence obyvatel 

27. Trestní právo hmotné – vývojová stádia trestné činnosti, trestná součinnost, mnohost 

trestných činů, zánik trestní odpovědnosti, trestní sankce; Zbraně a střelivo 

28. Trestní právo procesní – základní zásady, působnost, subjekty a úkony trestního 

řízení; Služba pořádkové policie – organizační struktura, působnost 

29. Trestní právo procesní – zajištění osob a věcí v trestním řízení; Služba pořádkové 

policie – organizačně – taktické formy činnosti 

30. Trestní právo procesní – stadia trestního řízení, dokazování v trestním řízení; 

Ministerstvo vnitra 

Dubno 31. srpna 2018 

Schválil: Mgr. Milan Lehocký v. r., ředitel 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Vejvoda 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALISTIKA, PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 

1. Pojem kriminologie, stav, struktura a dynamika kriminality; pedagogika její aplikace, 

zásady a metody, osobnost učitele 

2. Pachatel trestného činu; andragogika její aplikace, zásady a metody, osobnost 

lektora 

3. Oběť trestného činu; psychologie osobnosti, typologie osobnosti pachatele 

4. Prevence kriminality; policejní, kriminální a forenzní psychologie 

5. Trestní represe; socializace osobností, sociální skupiny, davové chování 

6. Násilná kriminalita; náročné životní situace, frustrace, deprivace, stres, 

posttraumatická stresová porucha 

7. Mravnostní kriminalita; syndrom vyhoření, duševní hygiena 

8. Majetková kriminalita; konflikt a spolupráce, asertivní a altruistické chování 

9. Hospodářská kriminalita, korupce; profesní etika, profesionální deformace a jejich 

prevence 

10. Organizovaná kriminalita; viktimologie a její předmět 

11. Návykové látky; postoje veřejnosti k bezpečnostním složkám, osobnostní 

charakteristika pracovníka bezpečnostně právní činnosti 

12. Kriminalita mládeže a proti mládeži; vztah bezpečnostního pracovníka k moci, 

zneužití pravomoci, sebekontrola 

13. Pojem kriminalistiky; policejní psycholog a náplň jeho práce 

14. Kriminalistická technika – fyzikální a chemické metody, daktyloskopie, portrétní 

identifikace, biologie, ruční písmo; typy násilných činů zvyšující psychickou zátěž 

vyšetřovatelů 

15. Kriminalistická technika – audioexpertiza, odorologie, mechanoskopie, trasologie, 

doklady a písemnosti, mikroskopy; psychologické aspekty vybraných deliktů: amok, 

domácí násilí  
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALISTIKA, PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 

16. Kriminalistická technika – balistika, chemie, pyrotechnika, elektrotechnika, 

defektoskopie, dokumentace; psychologické aspekty vybraných deliktů: masakry ve 

školách, znásilnění 

17. Kriminalistická taktika – verze, expertiza, ohledání, prohlídka; penitenciární a 

postpenitenciární psychologie 

18. Kriminalistická taktika – výslech, konfrontace, prověrka výpovědi na místě, rekognice; 

psychologické zvláštnosti výslechu a výpovědi malých dětí  

19. Kriminalistická taktika – experiment, rekonstrukce, pátrání, zadržení; psychologické 

zvláštnosti výslechu a výpovědi starých lidí 

20. Kriminalistická metodika – vyšetřování majetkové a hospodářské kriminality; 

problematika poskytování pomoci 

21. Kriminalistická metodika – vyšetřování násilné a mravnostní kriminality; 

psychologické profilování neznámého pachatele 

Dubno 31. srpna 2018 

Schválil: Mgr. Milan Lehocký v. r., ředitel  

Vypracoval: Mgr. Tomáš Vejvoda, PhDr. Pavla Vacková 

 


